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PROCES-VERBAL
AL ȘEDINȚEI #2 A  ADUNĂRII GENERALE A ASOCIATILOR

din 12 aprilie 2020

În conformitate cu Statutul Asociației, Cap. V, art. 23, alin. 2)
Adunarea Generala a Asociatilor se întrunește in sedinta ordinara,
astăzi în data de 12.04.2020, ora 20:00 în mediul online pe Google
Meet. Lucrările ședinței sunt conduse de dl. Manea Ciprian, în
calitate de Vicepreședinte și are următoarea ordine de lucru:

1. Prezența asociaților: online în Google Meet: CM, NM, AM,
SP, LL, SN, CO, MV, plus 8 voturi ce au fost delegate prin email de
către asociați lui Ciprian Manea pentru reprezentare, 2 asociați au
votat deja online prin email pentru punctele din ordinea de zi și au
fost 3 asociați absenți. Cu 16 asociați prezenți online (peste
50%+1), inclusiv cei cu vot delegat către CM, AGA este legal și
statutar întrunită astăzi 12.04.2020 la ora 20:00 EET.

2. Raportul de activitate al Consiliului Director pentru anul
2019 a fost întocmit de către CM, vicepreședinte și a devenit
Anexa 1 în Raportul Cenzorului, mai jos.

3. Aprobarea Raportului Cenzorului pentru Asociație;
> Dl. BM, cenzorul Asociației, delega prezentarea raportului

sau către Manea Nicolae, președintele asociației. Nu sunt
probleme semnalate. Se supune acceptarea raportului la vot. Se
aprobă cu 18 voturi DA, 0 de voturi NU, 3 absenți.

4. Anunțuri organizaționale;
> Consiliul Director al Asociației este compus din 3 membri:

președinte, vicepreședinte, și un membru asociat. Pentru poziția
de membru asociat în Consiliul Director am vrea să numim în anul
2020/2021 pe unul din membrii de onoare ai asociației, la
propunerea lui/ei. Volumul de muncă necesar în aceasta poziție
este în jur de 10 ore pe an, facem totul online.



Ordinea de zi fiind epuizată, Președintele Manea Nicolae
declară închisă ședința Adunării Generale a Asociaților.

PREȘEDINTE,
Manea Nicolae

DIRECTIA ECONOMICA,
SC NICMAN expert-contab SRL

ASOCIATI MEMBRI FONDATORI,


