
	
	

	

HOTᾸRȂRE A SENATULUI UNIVERSITAR 
Nr.   566 / 18.03.2016 

Ȋn baza: 

Legii nr. 1/2011, Legea Educaṭiei Naṭionale; 

Cartei Universităṭii Tehnice din Cluj-Napoca; 

Hotărârii Biroului Operativ al Senatului universitar, nr. 35/14.03.2016; 

Regulamentului, ȋn vigoare, de organizare ṣi funcṭionare a Senatului 

Universităṭii Tehnice din Cluj-Napoca, art. 16(2), art. 25(2) și (6),  art. 27(1), art. 

29(2), art. 30; 

Metodologia referitoare la procesul de stabilire și de alegere a structurilor și 

funcțiilor de conducere în UTCN 2015, art. 103; 

Adresa nr.    125/10.03.2016  ȋnaintată Senatului universitar sub 

semnătura președintelui Biroului Electoral al UTCN prin care se solicită 

“îndreptarea unor erori materiale la Metodologia referitoare la procesul de 
stabilire și de alegere a structurilor și funcțiilor de conducere în UTCN 2015”; 

  Senatul universitar ȋntrunit ȋn ṣedinṭa ordinară ȋn data de 18.03.2016  

Hotărăṣte 
Art. unic.  Se avizează Hotărârea Biroului Operativ al Senatului 

universitar, nr. 35/14.03.2016 prin care s-au aprobat “următoarele corecturi la 
Metodologia referitoare la procesul de stabilire și de alegere a structurilor și 
funcțiilor de conducere în UTCN 2015: 

1. Art. 42 lit. c) preia documentele necesare votării pentru Consiliul 
departamentului de la reprezentantul biroului electoral din facultate; (în 
loc de „c) preia documentele necesare votării pentru Consiliul 
departamentului, Consiliul facultății și Senat de la reprezentantul biroului 
electoral din facultate;”); 

2. Art. 76 alin. (2 1) Consiliul facultății are obligația de a aviza minimum 2 
candidați, prin vot universal, direct și secret. (în loc de „(2) Consiliul 
facultății are obligația de a aviza minimum 2 candidați, prin vot universal, 
direct și secret.”); 

3. Art. 83 alin. (5) În fiecare secție de votare din facultate va exista o 
ștampilă cu inscripția „ANULAT” și mijloace specifice pentru exercitarea 
votului (carioci). (în loc de „Art. 83 alin. (4) În fiecare secție de votare din 
facultate va exista o ștampilă de vot cu inscripția „VOTAT” și una cu inscripția 
„ANULAT”.”); 



	
	

	

 
 

4. Anexa 2, CALENDARUL ALEGERILOR în UTCN 2015-2016,  

(în loc de  

așa cum apare inițial); 
5. În Anexele 18, 19, 20, 21, 22 și 23 se va folosi sintagma „Voturi nule” în loc 

de „Voturi anulate”. 
 

 
      Preṣedinte, 

           Prof.univ.dr.ing.Mihai ILIESCU 

 

 

   Aviz juridic,            Secretar principal, 

         Jurist  Daniel STAN                    Ing.Maria Liana FENEȘAN 

5 apr. 2016 
(marți) 

Ședința comună a Senatului în funcție și a noului Senat. 
Raportul președintelui Senatului UTCN. Validarea de către 
Senatul în funcție a alegerilor de la nivelul facultaților. 
Alegerea noului președinte al Senatului UTCN. Validarea 
candidaților la funcția de rector. 

5 apr. 2016 
(marți) 

Ședința comună a Senatului în funcție și a noului Senat. Raportul 
președintelui Senatului UTCN. Validarea de către Senatul în 
funcție a alegerilor de la nivelul departamentelor. Alegerea noului 
președinte al Senatului UTCN. Validarea candidaților la funcția de 
rector. 


