MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
UNIVERSITATEA ,,AUREL VLAICU'' DIN ARAD
CONSILIU DE ADMINISTRAŢIE

HOTĂRÂRE A Nr. 12 din 21 martie 2016

Consiliul de Administraţie al Universităţii "Aurel Vlaicu" din Arad, întrunit în şedinţa din data de
21 martie 2016, având în vedere:
Ordinea de zi,
Legea nr. 112011, a Educaţiei Naţionale cu modificările şi completările ulterioare,
Prevederile Cartei Universităţii "Aurel Vlaicu" din Arad,
În baza competenţelor conferite prin Carta Universităţii, Consiliul de Administraţie al Universităţii
HOTĂRĂŞTE:

ca studenţii de la programul de studii de licenţă Autovehicule Rutiere, din cadrul
Facultăţii de Inginerie, să participe la un proiect finanţat din fonduri europene, în care este implicată ca şi
parteneră Primăria Municipiului Arad, proiectul fiind coordonat de o firmă din Piteşti. Studenţii vor aduna
date statistice, în scop didactic, iar plata muncii studenţilor se va face direct, rară a se percepe regia.
Art.1 Se

aprobă

Art.2 Se aprobă Procedura de sistem privind delegarea competenţelor şi limitele responsabilităţilor
de legate, elaborată cu scopul întăririi controlului intern în conformitate cu Ordinul 400/2015 pentru
aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice, Standardul nr. 4 "Structura
organizatorică".

Procedura operaţională privind elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli, din cadrul
Direcţiei economice şi resurse umane.

Art.3 Se

aprobă

Art.4 Se aprobă Procedura privind decontarea cheltuielilor de doctorat.
Art.S Se aprobă participarea domnului prof.univ.dr Corneliu Constantineanu, din cadrul Facultăţii de
Ştiinţe Umaniste şi Sociale, la colocviile anuale de cercetare ale programului Langham Partenership
International Postt-Doctoral Research Programme 2016-2020. Programul va avea loc la Asbury
Theological Seminary, Kentucky- SUA, în perioada 4 iunie- 4 iulie 2016.
Art.6 Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016, modificat conform Filei de plan aprobată
de MENCŞ. Se înaintează spre analiza şi aprobarea Senatului.
Art.7 Se aprobă punerea la dispoziţie a Sălii C2 din Corpul Mal UAV, pentru desfăşurarea simpozionului
"Importanţa literaturii de specialitate în echiparea studentului de la teologie", pentru programul de studii
universitare de licenţă Teologie Penticostală Didactică din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Umaniste şi Sociale,
în parteneriat cu "Casa Cărţii", în data de 25 martie 2016, ora 11:00.
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Prezenta hotărâre a fost întocmită în 8 exemplare originale şi se
Secretariatului Rectoratului;
Senatului UAV;
Biroului Juridic;
Secretarului Şef;
Direcţiei financiar contabile;
Direcţiei general-administrative;
Direcţiei resurse-umane salarizare;

comunică:

Facultăţilor.

Preşedintele

Consiliului de Administraţie,
Prof.univ.dr. Ramona LILE
Viză Juridic,
Gianina IGNUŢA
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