
PROCES VERBAL 
 

 Încheiat astăzi în data de 28.09.2018 cu ocazia Adunării Generale Extraordinare a Asociației 
Mioritic Club din România care se va desfășura la Zărnești în cadrul Pensiunii Kyfana începând cu ora 
18:30. 

 Ordinea de zi anunțată : 
1. Modificări la regulamentul de selecție 
2. Alegerea unui nou Consiliu Director 
3. Diverse 
 
Lista membrilor prezenți : 
 
1. Mustea Petru 
2. Radu Ion 
3. Cerna Sorin 
4. Bulgaru Constantin 
5. Mirescu Simona 
6. Simion Dan 
7. Ungheanu Ionuț 
8. Dumitrescu Carli 
9. Ecsedi Emanuel 
10. Tătar Nicolae Ovidiu 
11. Axente Zeno 
12. Secară Oliviu 
13. Ilie Ionel Tudor 
14. Coldea Radu 
15. Iacob Sorin 
 
  S-a supus la vot componența comisiei de numărare a voturilor cu atribuții de secretari de 
ședință ca fiind : 
  1. Axente Zeno 
  2. Tătar Ovidiu 

  Se consemnează ca fiind statutară ședința Adunării Generale, fiind anunțată în termenul legal 
pe site-ul oficial al Clubului Mioritic și pe pagina de Facebook. 
  D-ul Constantin Bulgaru propune inversarea primelor 2 puncte ale ordinii de zi. D-ul Ionuț 
Ungheanu propune la discutarea punctului Diverse ”Direcției de urmat” pentru Rasa Mioritic. 
Propunerea D-ului Constantin Bulgaru a fost supusă la vot, cu 7 voturi pentru, 4 abțineri și 4 
împotrivă, aprobându-se. 
  Noua Ordine de zi este următoarea : 
  1. Alegerea unui nou Consiliu Director 
  2. Modificări la regulamentul de selecție 
  3. Diverse 

S-a votat o pauză de 5 minute. 
S-a reînceput ședința la ora 19:50. 
 



Se stabilește modalitatea de vot astfel : 
1. Ordinea de prezentare a platformelor candidaților este următoarea : 
- D-na Simona Mirescu – în majoritate 
- D-ul Sorin Iacob 
2. Votul va fi secret, aprobat cu 8 voturi pentru. 
3. Președintele va fi votat împreună cu echipa desemnată anterior votului. 
 

  Conform statutului, viitorul Consiliu Director va trebui să aibă minim jumătate plus unu din 
majoritatea simplă. 
  D-na Mirescu și-a susținut platforma și l-a propus pe D-ul Ionuț Ungheanu ca și 
vicepreședinte organizatoric, d-ul Oliviu Secară a refuzat propunerea de candidatură ca și 
vicepreședinte chinotehnic, iar D-ul Ecsedi Emanul a acceptat propunerea de candidatură ca și 
vicepreședinte chinotehnic. 
  D-ul Sorin Iacob și-a susținut platfoma și l-a propus pe D-ul Ionuț Ungheanu ca și 
vicepreședinte organizatoric, acesta acceptând propunerea, fiind propus apoi ca vicepreședinte 
chinotehnic D-ul Sorin Cerna, acesta refuzând propunerea, de asemenea D-ul Oliviu Secară a refuzat 
propunerea de vicepreședinte chinotehnic, apoi este propus D-ul Constantin Bulgaru ca și 
vicepreședinte chinotehnic, iar acesta a acceptat candidatura sa. 
  Se aprobă cu unanimitate de voturi o pauză. 
  Se reîncepe ședința la ora 22:45. 
 
  S-a votat pentru Consiliul Director, au fost următoarele voturi : 
  - Voturi pentru D-na Mirescu Simona – 6 voturi 
  - Voturi pentru D-ul Sorin Iacob – 4 voturi 
  - Abțineri – 5 voturi 

  Conform Statutului va urma un interimat pentru pregătirea următoarelor alegeri deoarece 
nici un candidat/echipă nu a obținut jumătate plus unu din majoritatea simplă. 
 
  S-a votat și aprobat cu 13 voturi ca următoarea Adunare Generală să fie făcută în data de 24 
noiembrie 2018 în zona Brașovului. Perioada de depunere a candidaturilor va fi întreaga lună 
octombrie și vor fi publicate pe site-ul clubului. 
 
  La punctul Diverse : s-a respins propunerea de vârstă limitată pentru examenul de selecție de 
minim 12 luni, deoarece au fost doar 2 voturi pentru. 
  D-ul Dan Simion propune scoaterea calificativului de montă dirijată din fișa de selecție și 
calificativul ”R++” la examenul de selecție să fie acordat doar dacă exemplarul are examenele de 
displazie făcute cu rezultate în limitele admise. 
  Aceste propuneri vor fi înaintate către Comisia Chinotehnică. 
 


