ASOCIATIA MIORITIC
CLUB DIN
ROMANIA
25.05.2019

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 25.05.2019 cu ocazia Adunarii Generale Extraordinare a Asociatiei Mioritic Club
din Romania, care s-a desfasurat in localitatea Sibiu, in incinta pensiunii ,,Milenium” incepand cu ora
15:00, avand propusa urmatoarea ordine de zi :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Descarcarea de gestiune a vechiului Consiliu Director catre noul Consiliu Director
Bugetul aferent anului 2019
Bilantul financiar contabil pe anul 2018
Regulamentul de gestionare a datelor personale
Completarea Regulamentului Comisiei de Disciplina
Completarea si validarea Comisiei de Disciplina
Diverse

Lista membrilor prezenti:

1. Coldea Radu Ioan
2. Radu Ion
3. Mustea Petru
4. Axente Zeno
5. Borsan Mihail
6. Ilie Ionel Tudor
7. Dumitrescu Carli Irinel
8. Sorin Iacob
La care se adauga doua(2) procuri din partea :
1. Ilea Zirbo Ioan pentru Coldea Radu Ioan
2. Tatar Nicolaie Ovidiu pentru Axente Gh.Zeno

Deoarece nu s-a intrunit cvorumul de jumatate plus unu din numarul total al membrilor cu
drept de vot in numar de 64 de membrii cu drept de vot, din care sunt prezenti un numar de 7, la care se
adauga un numar de 2 procuri valabile, am procedat la pauza de asteptare, pentru scurgerea timpului
de 30 de minute de la ora inceperii sedintei, pentru ca aceasta sa devina statutara, conform statutului si
fapt stipulat in convocator.
Am demarat sedinta, drept pentru care propunem si supunem la vot, alegerea unui secretar de
sedinta, care sa intocmeasca PV si un membru supleant care sa numere voturile.

A fost propus ca secretar de sedinta d-nul Axente Gh. Zeno de catre d-nul Coldea Radu Ioan. In
urma votului acesta a obtinut 7 voturi ,,pentru”si 2 abtineri.
Propunerea d-lui Dumitrescu Carli Irinel din partea lui Axente Zeno ca membru supleant al
secretariatului de sedinta este votata cu 7 voturi ,,pentru” si 2 abtineri.
La ora 16.18, semnalam prezenta d-lui Sorin Iacob in cadrul sedintei si astfel numarul de
membrii prezenti este de 8 (opt) plus cele 2(doua )procuri mentionate anterior.
D-nul Ionel Tudor Ilie propune modificarea formularii punctului 6 din ordinea de zi astfel:
se va inlocui cuvantul ,,completarea” cu ,,alegerea” membrilor comisiei de disciplina.
Propunerea se supune la vot si se adopta in unanimitate.
D-ul Sorin Iacob propune ca primul punct pe ordinea de zi sa fie punctul 3(trei).propunerea este
supusa la vot si se adopta in unanimitate.
D-ul Sorin Iacob propune introducerea pe ordinea de zi a unui punct distinct prin care solicita un
raspuns la faptul ca, candidatura dansului nu a fost supusa la vot (candidatura la functia de
vicepresedinte chinotehnic) la alegerile din data de 24.11.2018.
Propunerea se voteaza si se aproba cu 9 (noua) voturi ,,pentru” si o abtinere.
D-ul Sorin Iacob a depus o sesizare, pentru a fi discutata la punctul ,,Diverse. Se supun la vot
toate modificarile aduse la ordinea de zi si se aproba in unanimitate.
1. S-a discutat si s-a aprobat in unanimitate Bilantul Financiar Contabil pe anul 2018 precum si
descarcarea de gestiune a vechiului Consiliu Director catre noul Consiliu Director.
2. In urma prezentarii bilantului contabil pe primul trimestru al anului 2019 rezulta faptul ca
soldul debitor al MCR este in valoare de 8 565 lei.
3. Ca si cheltuieli pe anul 2019 mentionam:
-Expo Turda 2019
-3 000
-Cheltuieli de judecata -1 500
-achizitionare zoometru-1 000
-servicii contabilitate -1 200
Total estimare cheltuieli aprobate in unanimitate de catre AG a MCR este de 6 700 lei.
4 . S-a prelucrat si s-a aprobat in unanimitate regulamentul de gestionare a datelor cu caracter
personal .
S-a supus la vot si aprobat, cu 9(noua) voturi ,,pentru”, ca persoana care se va ocupa de
gestionarea datelor cu caracter personal sa fie d-nul Irinel Carli Dumitrescu.
5. In sedinta AG din 24.11.2018 s-au adus modificari la Regulamentul Comisiei de Disciplina,
acestea urmand a fi postate pe site-ul clubului si supuse dezbaterii publice timp de 30 de zile de la data
afisarii pe site, urmand ca in termen de 15 zile, Consiliul Director sa analizeze propunerile, sa redacteze
forma finala a proiectului si sa i-l afiseze pe site-ul clubului, aceste propuneri sa fie aprobate in
unanimitate de AG a MCR.
6. Au fost propuse pentru componenta comisiei de disciplina urmatoarele persoane:
1. Tatar Nicolae Ovidiu
2. Axente Gh. Zeno
3. Sorin Iacob
4. Irinel Carli Dumitrescu
Propunerile de mai sus au fost admise in unanimitate pentru a putea participa la alegerile celor
3(trei) persoane care vor alcatui comisia de disciplina.
In urma numaratorii voturilor situatia este urmatoarea:
1.Irinel Carli Dumitrescu - 7 voturi
2.Ovidiu Nicolae Tatar
- 8 voturi
3.Axente Gh, Zeno
- 9 voturi
4.Sorin Iacob
- 3 voturi.

7.In urma analizei procesului verbal al sedintei din data de 24.11.2018 reiese faptul ca
candidatura d-lui Sorin Iacoba fost supusa la vot neobtinand nici un vot.

Secretari de sedinta:- Axente Gh. Zeno
- Irinel Carli Dumitrescu

