PROCEDURA DE LUCRU A COMISIEI DE BUGET-FINANŢE A
SENATULUI UNIVERSITĂŢII DIN ORADEA
Comisia de buget-finanţe funcţionează în cadrul Senatului Universităţii şi are rolul de
monitorizare a echilibrului financiar al Universităţii, de analiză şi emitere de rezoluţii privind
probleme de natură financiară la solicitarea Senatului sau a Biroului Permanent al Senatului.

1. Scop
Prezenta procedură stabileşte metodologia de lucru a Comisiei de Buget – Finanţe a
Senatului Universităţii din Oradea.

2. Responsabilităţile Comisiei de Buget-Finanţe
2.1. Comisia de Buget-Finanţe a Senatului are ca responsabilitate principală monitorizarea
echilibrului financiar al Universităţii.
2.2. Controlează activitatea Consiliului de Administraţie din punct de vedere al
managementului resurselor financiare, în conformitate cu reglementările prevăzute în
Procedura privind controlul activităţii rectorului, a consiliului de administraţie şi a
celorlate funcţii şi structuri executive.
2.3. Urmăreşte modul de aplicare a prevederilor legale şi a procedurilor aprobate de Senat
privind alocarea resurselor în cadrul Bugetului.
2.4. Analizează, la solicitarea Biroului Permanent al Senatului, propunerile de proiecte
normative elaborate de Consiliul de Administraţie privind domeniul financiar al
Universităţii şi prezintă Senatului sau Biroului Permanent al Senatului rapoarte de
specialitate referitor la aceste propuneri, împreună cu rezoluţiile Comisiei.
2.5. Analizează materialele repartizate de către Biroul Permanent al Senatului şi
întocmeşte rapoarte pe care le prezintă Biroului Permanent al Senatului sau plenului
Senatului, după caz, în vederea elaborării hotărârilor de Senat;
2.6. Dezbate şi dă avize şi rezoluţii asupra altor probleme transmise de Biroul Permanent
sau de plenul Senatului
2.7. Poate oferi expertiză de specialitate, la solicitarea Consiliului de Administraţie.
2.8. Îndeplineşte alte atribuţii specifice hotărâte de către Senat.

3. Modul de lucru al Comisiei de Buget Finanţe

3.1. Activitatea Comisiei de Buget Finanţe are la bază legislaţia în vigoare în domeniul
financiar şi regulamentele/procedurile specifice elaborate de Senatul Univresităţii.
3.2. Principiile care stau la baza desfăşurării activităţii Comisiei de Buget Finanţe:
3.2.1. Discutarea în cadrul şedinţelor de lucru în mod liber şi deschis; niciun
participant nu are dreptul de a întrerupe şi/sau nici unui participant nu-i este
îngrădit dreptul la exprimarea ideilor;
3.2.2. Monitorizarea permanentă a Bugetului de Venituri şi Cheltuieli în scopul
respectării principiului prudenţialităţii în activităţile financiare ale instituţiei;
3.2.3. Analizarea activităţii financiar contabile din perspectiva aplicării principiilor
contabile care stau la baza organizării evidenţei financiar contabile la nivelul
instituţiei:
 principiul continuităţii activităţii;
 principiul permanenţei metodelor;
 principiul prudenţei;
 principiul contabilităţii pe bază de angajamente;
 principiul evaluării separate a elementelor de activ şi de datorii;
 principiul intangibilităţii;
 principiul necompensării;
 principiul comparabilităţii informaţiilor;
 principiul materialităţii;
 principiul prevalenţei economicului asupra juridicului;
3.2.4. Analizarea permanentă a strategiei de dezvoltare locale, naţionale şi
internaţionale în scopul identificării a noi resurse financiare pentru
universitate;
3.3. Atribuţiile membrilor comisiei sunt cele menţionate la cap.3.3 al Regulamentului de
Organizare şi Funcţionare a Comisiei de Buget-Finanţe a Senatului Universităţii din
Oradea.
3.4. Comisia îşi desfăşoară activitatea în cadrul şedinţelor ordinare sau extraordinare.
3.5. Şedinţele ordinare se planifică la prima întrunire de lucru a comisiei.
3.6. Convocarea şedinţelor ordinare se realizează de către Preşedintele comisiei.
3.7. Şedinţele sunt conduse de către Preşedintele comisiei sau de către înlocuitorul
desemnat al acestuia.

3.8. Şedinţele extraordinare se convoacă de către Preşedintele Senatului sau de către 1/3
din membrii Comisiei. Şedinţele extaordinare convocate de către Preşedintele
Senatului sunt conduse de către acesta.
3.9. Şedinţa este statutară în condiţiile participării a cel puţin 2/3 din numărul membrilor
acesteia.
3.10. Prezenţa membrilor Comisiei la şedinţe este obligatorie. Sunt admise, pe durata unui
an universitar, un număr de maxim 3 absenţe nemotivate de la lucrările Comisiei.
3.11. Elaborarea documentelor ce urmează a fi analizate şi dezbătute în cadrul şedinţelor se
realizează de către colective formate din membrii comisiei, sprijiniţi de către
personalul de specialitate din cadrul structurilor funcţionale ale Universităţii.
3.12. Materialele elaborate sunt înaintate prin e-mail membrilor comisiei în vederea
studierii acestora, cu minim 3 zile înainte de data şedinţelor ordinare şi cu minim 24
de ore înaintea şedinţelor extraordinare.
3.13. Conţinutul discuţiilor se consemnează în procesul verbal al şedinţei. Procesele verbale
sunt semnate de către toţi membrii comisiei prezenţi la şedinţă.
3.14. Hotărârile/rezoluţiile luate în cadrul comisiei se supun votului membrilor comisiei. O
hotărâre/rezoluţie este adoptată dacă întruneşte votul majorităţii simple a membrilor
comisiei. Hotărârile/rezoluţiile adoptate sunt obligatorii pentru toţi membrii.
3.15. Completări privind metodologia de lucru a comisiei.

4. Prevederi finale
4.1. Modificarea prezentei proceduri se face la propunerea preşedintelui comisiei sau a cel
puţin 1/3 din numărul membrilor comisiei.

5. Referinţe
1. Legea Educatiei Naţionale nr. 1/2011.
2. Carta Universităţii din Oradea.
3. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Senatului Universităţii din Oradea
4. Legea finanţelor publice nr. 500/2002.
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