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Proiect de hotarari 

Adunare Generala Ordinara a UCMR-ADA din data de 10/11.03.2009 

 

 

1. Se alege __________________ in functia de Presedinte al UCMR-ADA cu 

un mandat de 4 ani. 

 

EXPUNERE DE MOTIVE  

Presedintele UCMR-ADA  dl. Adrian Iorgulescu a fost ales in anul 2004 cu un 

mandat de 4 ani. Avand in vedere ajungerea la termen a mandatului Presedintelui in 

exercitiu al UCMR-ADA, Adunarea Generala urmeaza a alege Presedintele UCMR-

ADA pentru urmatorii 4 ani. 

 

 

2. Se alege __________________ in functia de Vicepresedinte al UCMR-ADA 

cu un mandat de 4 ani. 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Vicepresedintele UCMR-ADA  dl. Anton Suteu a fost ales in anul 2004 cu un 

mandat de 4 ani. Avand in vedere ajungerea la termen a mandatului Vicepresedintelui 

in exercitiu al UCMR-ADA, Adunarea Generala urmeaza a alege Vicepresedintele 

UCMR-ADA pentru urmatorii 4 ani. 

 

 

3. Se aleg membri ai Consiliului Director al UCMR-ADA urmatorii: 

1. ____________ cu un mandat de 4 ani; 

2. _____________ cu un mandat de 4 ani; 

3. _____________ cu un mandat de 4 ani; 

4. _____________ cu un mandat de 3 ani; 

5. _____________ cu un mandat de 3 ani; 

6. ______________ cu un mandat de 3 ani; 

7. _______________ cu un mandat de 1 an; 
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8. ________________ cu un mandat de 1 an; 

9. ________________ cu un mandat de 1 an; 

  

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Mandatul a 9 membri ai Consiliului Director al UCMR-ADA a incetat astfel ca 

se impune  alegerea de catre Adunarea generala Ordinara a 9 membri ai Consiliului  

Director al UCMR-ADA dintre care: 3 membri cu un mandat de 4 ani, 3 membri cu 

un mandat de 3 ani si 3 membri cu un mandat de 1 an .  

 

 

4. Se alege comisia de cenzori a UCMR-ADA, pentru un mandat de 4 ani 

constituita din: 

• _______________; 

• _______________; 

• ______________; 

  

EXPUNERE DE MOTIVE 

Membrii actuali ai Comisiei de Cenzori  au fost alesi in anul 2004 cu un mandat 

de 4 ani. Avand in vedere ajungerea la termen a mandatului membrilor Comisiei de 

Cenzori,  Adunarea Generala Ordinara urmeaza a alege membrii acesteia pentru 

urmatorii 4 ani. 

 

 

5. Se alege comisia permanenta speciala privind accesul la informatii a 

UCMR-ADA, cu un mandat de 4 ani, constituita din: 

• _______________; 

• _______________; 

• ______________; 

• _______________; 

• _______________. 

  

EXPUNERE DE MOTIVE 

Membrii actuali ai Comisiei permanente speciale privind accesul la informatii 

au fost alesi in anul 2004 cu un mandat de 4 ani. Avand in vedere ajungerea la termen 

a mandatului membrilor Comisiei permanente speciale privind accesul la informatii, 

Adunarea Generala Ordinara a UCMR-ADA urmeaza a alege membrii acesteia pentru 

urmatorii 4 ani. 
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6. Se aproba, fara amendamente si cu toate prevederile sale, raportul 

Directorului General/Administrator al UCMR-ADA si descarcarea de gestiune 

pentru activitatea din anul 2008. 

 

  

EXPUNERE DE MOTIVE 

Activitatea financiar contabila si de gestiune colectiva efectuata de UCMR-

ADA in cadrul anului 2008  este prezenta prin Raportul Directorului 

General/Administrator al UCMR-ADA prevazut de Legea nr. 8/1996, cu modificarile 

si completarile ulterioare, raport ce urmeaza a fi supus spre aprobare votului Adunarii 

Generale Ordinare in vederea descarcari de gestiune pentru perioada incheiata . 

  

 

 7. Se aproba raportul Comisiei de Cenzorilor a UCMR-ADA pentru 

anul financiar 2008. 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Potrivit dispozitiilor legale in materie financiar contabila, Comisia de Cenzori a 

UCMR-ADA controleaza respectarea de catre UCMR-ADA a dispozitiilor legale in 

materie si intocmeste un raport privind rezultatele activitatii de control a Comisiei de 

Cenzori raport care se supune spre aprobare votului Adunarii Generale Ordinare a 

UCMR-ADA. 

 

 

8. Se aproba, bilantul contabil si darea de seama anuala la 31.12.2008. 

 

  

EXPUNERE DE MOTIVE 

Potrivit dispozitiilor legale in materia financiar contabila bilantul contabil si 

darea de seama la 31.12.2008 se supune spre aprobare votului Adunarii Generale 

Ordinare . 

 

9. Se aproba ca rezultatul net al exercitiului financiar (excedent potrivit 

normelor contabile) la 31.12.2008 sa fie utilizat pentru construirea unui sediu 

UCMR-ADA. 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Potrivit Hotararii nr. 1/30.10.2008 a Adunarii  Generale Extraordinare a 

UCMR-ADA s-a aprobat achizitionarea unui imobil sau a unui teren si ridicarea unei 

constructii pentru sediul UCMR-ADA. In acest sens aceeasi Adunare Generala 

Extraordinara a aprobat ca fondurile necesare in acest sens sa fie constituite 
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din :capitaluri proprii constituite până la 31.12.2007 pentru achiziţionare imobil cu 

destinaţia sediu central UCMR-ADA si rezultatele exerciţiilor financiare ale anului în 

curs şi următor până la data efectuării plăţilor ce vor fi stabilite în contract (fără ca 

aceste sume împreună cu toate celelalte cheltuieli de funcţionare UCMR-ADA să 

depăşească 15% din sumele colectate anual). 

Fata de Hotararea nr. 1/30.10.2008 a Adunarii  Generale Extraordinare a 

UCMR-ADA, rezultatele financiare nete ale anului 2008 urmeaza a fi alocate pentru 

construirea sediului UCMR-ADA. 

 

 

 

 

 

 

 

 


