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ȘEDINȚA   #1   ADUNAREA GENERALA 
 

                         a Asociației “unPi pentru Școlari”  
 
 

În temeiul prevederilor OG nr. 26/2000 cu privire la asociații și              
fundații, membrii Adunării Generale a Asociației emit prezenta la         
data de 1 Octombrie 2019, 
 
 
                    HOTARARE, 
 
 
Art. 1 - Se confirmă dl. Manea Nicolae în calitatea de președinte al             
acestei asociații și se împuternicește pentru a efectua operațiuni de          
deschidere de conturi bancare (în lei și în valută) și de a efectua             
operatiuni de decontari bancare prin aceste conturi. 
 

Art. 2 - Se împuternicește dl. Manea Nicolae, având calitatea de           
președinte al acestei asociații pentru depunerea declarațiilor fiscale        
în sistem electronic, pe portalul ANAF. 
 
Art. 3 - Se confirmă dl. Manea Ciprian Alexandru în calitatea de            
vicepreședinte al acestei asociații și se imputerniceste pentru a         
efectua operațiuni de deschidere de conturi în monede virtuale și          
de a efectua operațiuni de decontari bancare prin aceste conturi. 
 
Art. 4 - Cotizația anuală pentru un membru asociat al Asociației se            
stabilește la 120 EUR sau echivalentul în RON ori USD și trebuie            
depusă în conturile bancare ale Asociației până cel târziu la data           
de 31 ianuarie a anului în care se dorește apartenența ca membru            
asociat. Statutul Asociației prevede că un membru asociat care         
nu-și îndeplinește îndatoririle financiare la termen (31 ianuarie) este         
exclus automat / din oficiu din asociație imediat după data de 31            
ianuarie.  
 
Art. 5 - Cotizația anuală de membru asociat expiră la data de 31             
decembrie a anului în curs, indiferent de luna din an la care s-a             
obținut aderarea la asociație. 
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Art. 6 - Pentru realizari profesionale, ajutor moral dar și financiar la            
înființarea Asociației se numesc și confirmă următorii (18) membrii         
de onoare (toți donatori din seria #1, doar inițialele): 
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                                              Consiliul Director, 
 
                                              Manea Nicolae, președinte 
 
                                              Manea Andrei-Codruț, membru 


