
Buget de 150 de milioane pentru ULBS in 2011. Doar un sfert sunt bani de la stat
Senatul Universitatii `Lucian Blaga` din Sibiu este convocat la inceputul saptamanii viitoare pentru a
dezbate si supune aprobarii bugetul pe anul 2011, estimat la prima vedere la 148 de milioane de lei. 
  
  Daca senatorii aproba bugetul in actuala varianta, Universitatea `Lucian Blaga` din Sibiu va avea anul
acesta un buget de 148,8 milioane de lei, dintre care 24,4 milioane de lei sunt bani ramasi de anul trecut.
Mai mult decat atat, 40 de milioane de lei sunt banii estimati a fi incasati din taxe de scolarizare si alte
activitati. 
  
  Din acest buget , la capitolul cheltuieli peste 100 de milioane reprezinta cheltuieli de baza si intretinere.
De exemplu, peste 6 milioane de lei reprezinta cheltuieli pentru plata burselor iar alte cinci milioane de
lei sunt cheltuieli pentru finantarea caminelor si a cantinelor. 
  
  `Realitatea obiectiva a demonstrat ca cei care au muncit au fost motivati, inclusiv preparatorii nostri care
au ajuns sa castige bani frumosi din munca lor corecta, mai multi bani decat poate alti profesori
universitari din tara.
  
  Faptul ca am avut un management financiar performant ne-a permis nu numai sa realizam motivarea
acestei comunitati academice, dar ne-a permis sa realizam si investitii in infrastructura, in dotari care sunt
vizibile. Avem inca santiere de investitii pe care le-am demarat inca de anul trecut`, explica rectorul
Constantin Oprean situatia financiara a institutiei in newsletter-ul de saptamana trecuta. 
  
  Acesta nu este singurul punct al sedintei de Senat a ULBS de saptamana viitoare. 
  
  Ordinea de zi: 
  
  1. Raport privind executia bugetara pentru anul 2010; 
  
  2. Bugetul de venituri si cheltuieli previzionat pentru anul 2011, 
  
  3. Aprobarea programelor de studii si a cifrelor de scolarizare pentru anul universitar 2011-2012; 
  
  4. Aprobarea metodologiei examenului de admitere din anul 2011; 
  
  5. Aprobarea metodologiei modificate de realizare a statelor de functiuni; 
  
  6. Aprobarea regulamentului activitatii tutoriale; 
  
  7. Probleme diverse. 
  

Cuvinte cheie: santier  ulbs  universitatea  constantin oprean  lucian blaga  senatul  aga  investitii
finantare  pre  intretinere
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