
 

 

 
 

 

 
HOTĂRÂREA 

CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 
Nr. 112  din  29.10.2019 

 
Având în vedere:  
1. Prevederile Ordonanței Guvernului numărul 17 din 15 iulie 2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-
bugetare și modificarea și completarea unor acte normative; 
2. Legea numărul 169 din 07 octombrie 2019 pentru modificarea și completarea articolului V din Ordonanța 
Guvernului numărul 17 din 15 iulie 2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și 
completarea unor acte normative; 
3. Inexistența unor acte normative care să impună expres folosirea ștampilelor în actele încheiate de 
Universitate în relația cu instituțiile sau autoritățile publice și nici în relația dintre Universitate și persoanele 
fizice, persoanele juridice de drept privat și entitățile fără personalitate juridică; 
4. Necesitatea simplificării, la nivel instituțional, a relațiilor dintre Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca și 
instituțiile sau autoritățile publice, persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat, entitățile fără 
personalitate juridică. 
 
Consiliul de Administrație al Universității Tehnice din Cluj-Napoca întrunit în şedinţă în data de 29.10.2019, 
 

HOTĂRĂȘTE:   
 
Art.1. Începând cu 01.11.2019, nu mai este obligatorie aplicarea ștampilelor pe declarații, cereri, contracte sau 

orice alte documente sau înscrisuri depuse de către Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca la instituțiile sau 

autoritățile publice ori emise sau încheiate în relația Universității Tehnice din Cluj-Napoca cu instituțiile sau 

autoritățile publice.   

Art.2. Începând cu 01.11.2019, nu mai este obligatorie aplicarea ștampilelor pe documente sau orice alte 

înscrisuri emise în relația dintre Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca și persoanele fizice, persoanele juridice 

de drept privat, entitățile fără personalitate juridică.  

Art.3. Fapta de a solicita persoanelor fizice, persoanelor juridice de drept privat, entităţilor fără personalitate 
juridică, precum şi persoanelor juridice de drept public aplicarea ştampilei pe declaraţii, cereri, contracte sau 
orice alte documente sau înscrisuri, săvârşită de către un angajat al Universității Tehnice din Cluj-Napoca, 
constituie abatere disciplinară şi atrage răspunderea disciplinară a acesteia, conform prevederilor legale și 
interne.  
Art.4. Șefii de birouri, conducătorii de departamente, vor efectua verificările și vor lua toate măsurile necesare 

pentru ca aplicarea ștampilelor să fie înlăturată, etapizat, în totalitate până la 01.01.2020.  

Art.5. Prevederile Art.2. nu se aplică în cazul documentelor cu regim special, emise de Universitatea Tehnică 

din Cluj-Napoca și care prezintă în conținut mențiunile “Loc de ștampilă” sau “L.S.”. Această excepție este 

valabilă numai până la generarea de formulare care nu cuprind mențiunile respective.  

Art.6. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către toți angajații Universității Tehnice din 

Cluj-Napoca.  
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