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HOTARARE NR.I
A ADLINARII GENERALE

din 28 iunie 2019

In conformitate cu. prevederile art. 25 din Statutul Visarta, respectdnd voinla
membrilor de a hotdri asiupra modificarilor statutare, avind in vedere dispozitiile
Legii 811996 a dreptulr'ri de autor Si drepturilor conexe, cu modificarile si
completarile ulterioare, republicatq Ordinea de zi a Adundrii, 'Generale din
Convocatorul inregistrart sub nurndrul 461/22.05.2019, Avizul ORDA
RGII/IES/23I1124.04.2019, Adunarea Generald a membrilor Visarta emite
urm6toarea:

privind aprobarea modifi cirii statutului VISARTA

art.t Se aprobd nnodificarea Statutului Visarta in forma in care a fost avizat
de cdtre ORDA cu avizul RGII/IES/2311124.04.2019

Art 2 Adunarea Cienerala imputerniceste pe Presedintele Visarta , doamna
Irina Florescu sa sermeze Statul Visarta

Art.3 Prezenta hotdrdre ya fi comunicatl Consiliului Director gi

Administratorului General.

Art.4 Presedinteler Visarta gi Administratorul General vor intreprinde toate
demersurile pentru a depune la instanfa competentd modificarea statutului, in
termenul prevazut de lege, in vederea inregistrdrii acestuia.

Art.5 Prezenta Hotdrdre va fi postatd pe site-ul Visarta. 
'l

Art.6 Prezenta Hotdrdre este semnata de toti membrii prezenti in sala.

Legallzarea Pe verso
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HOTARAREA NT 2
A ADUNARII GENERALE

din 28.06.2019

in conformitate cu prevederile art. 38 din Statutul Visarta, respectand voinla
membrilor de a hotdr? asupra alegerii organelor de conducere, avdnd in vedere
Convocatorul gi OrdinLea de zi a Adun6rii Generale inregistrata sub num6rul
461122.05.2019, Adunarea Generald a membrilor visarta emite urmdtoarea:

HOTARARE

Art.l Aprobd prir: vot deschis gi prin semnaturd, alegerea si mandatul pe perioada
2016'2022 a Preqedintelui Visarta, doamna-lrina Florescu, CNP 27207254G3029 .

Art.2 Confirmd semn6tura doamnei Irina Florescu - Pregedinte Visarta in banc6,
dreptul de utilizare a internet banking, a card ului bancar precum si toate documentele
emise in relatia cu sistemul bancar.

Confirmd semn6'tura doamnei Irina Florescu - Pregedinte Visarta pe toate
actiunile/cererile/ caile de atac exercitate de SGCDA VISARTA la instantele de orice
grad, pe cererile de executare silita, pe contracte de asistenta juridica si/sau imputerniciri
avocatiale, pe orice alte cereri intreprinse la institutii publice, persoane fiziceljuridice de
drept public sau privat etc., hotararile Adunarilor Generale si ale Consiliului Director din
aprilie 2016 pAnd in prez;ent gi in continuare pdn6 la expirarea mandatului de pregedinte,
in anul 2022, precum $i pe toate documentele emise de Visarta pentru opozabilitate fata
de terti.

Art.3 imputernicegte Preqedintele ales, in persoana doamnei Irina Florescu de a
efectua toate demersuril,e necesare in vederea inregistr6rii modificarilor de stafut in
Registrul Asociafiilor gi Itundaliilor, finut de Judec6toria Sector 3, Bucuregti.

Art.4 Prezenta Hot6rdre va fi comunicatl Consiliu[ui Director gi
Administratorului Genererl precum gi tuturor instituliilor implicate.

Art.5 Prezenta Flotardre va fi postatd pe site-ul Visarta.

Art.6 Prezenta Hotdrdre este semnata de toti membrii prezenti in sala.
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HOTARAREA NR.3
A ADUNARII GENERALE

din 28 iunie 2019

privin d aprobarea componenf ei Consi liului Director

in conformitate cu prevederile art. 38 pct I din Statutul Visarta, respectand voinla
membrilor de a hotdri asupra modificarilor statutare, avdnd in vedere dispozitiile Legii
811996 a dreptului de autor si drepturilor conexe, cu modificarile si completarilie
ulterioare, modificate, Avizul ORDA RGII/IES/2311124.04.2019, Adunarea General6 a
membrilor Visarta emite urmltoarea:

HOTARARE

Art.l Se aprobd modificarea structurii Consiliului Director a organismului de
gestiune colectiva Visarta, in conformitate cu Statutul Visarta si Legii 8llgt6 a dreptului
de autor si drepturilor conexe, cu modificarile si completarile.ulterioare, modificata, in
sensul ca Administratorull General devine membru fara drept:de vot in Consiliul Director.

Art,2 consiliul Director visarta va avea urmatoarea componenta:

Presedinte : Irina Florescu
Membri: Stefan Gavenea
Claudiu Victor Gheorghiu
Administrator/Director General : Daniela Avramescu

Art.3 Se imputemiceqte Preqedintele ales, in persoana doamnei Irina Florescu de
a efectua toate demersurile. necesare in vederea inregistrdrii modificarilor de statut in
Registrul Asocialiilor gi Fundaliilor, linut de Judec[toria Sector 3, Bucuregti.

Art.4 Prezenta Hotdrdre va fi comunicat[ Consiliului Director gi
Administratorului generall.

Art. 5 Prezenta Fllotdrdre va fi postatd pe site-ul Visarta.
Art.6 Prezenta Hot6rdre este semnata de toti membrii prezenti in sala.

Legallzarea pe verso
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HOTARAREA NR.4
A ADUNARII GENERALE

Din 28 iunie 2019

in conformitate cu prevederile din Statutul Visartq avand in vedere
Convocatorul qi Ordinea de zi a Adunlrii Generale inregistratl sub numlnrl
46t122.05.2019, Adunarea General6 a membrilor Visarta emite unnltoarea:

HOTARARE

Art" I Se aprob6 Darea de seam[ pe anul 2018 (format stabilit prin Decizia
ORDA nr. 168 din 09.03"2010).

Art.2 Se aprobitr Raportul Consiliului Director, pentru anul 2018.
Art. 3 Se aprobii Raportul Administratorului general, pentru anul 2018.
Art. 4 Se aprobii Raportul Comisiei de cenzori, pentru anul 2018.
Art. 5 Se aprobE Raportul Comisiei Speciale privind accesul la informatii, pentru

anul 2018.
Art. 6 Se apr<lb6 Raportul Comisiei de supraveghere a repartizdrii sumelor

colectate, pentru anul 2t01 8.

Art,l Se aprob,6 Bilanlul contabil pentru anul 2018.
Art. 8 Se valideazd lista membrilor primifi gi retragi in anul 2018 inldin Societatea

Visarta.
Art. 9 Se aproLr[ Bugetul de venituri gi cheltuieli pentru anul 2019.
Art.10 Se aprotr[ taxadeinscrierepentru anul20l9in sumdde 50 lei qi cotiza{ia

anualE in suma de 300 lei.
Art.ll Se aprob6 nivelul comisionul administrativ pentru anul 2019 in cuantum

de maxim l5%o din sumele colectate. Pentru societlfile omoloage, nivelul comisionului
este cel stabilit prin conLtractul de reciprocitate.

Art.12 Se aprobl indemnizafia Pregedintelui ales, a merhbrilor Consiliului
Director gi a membrilor Comisiei de Cenzori, ai Comisiei privind accesul la informalii gi

ai Comisiei de supraveghere a repartizdrii sumelor colectate, acestea mentinindu-se la
nivelul anului20l8, apr:obat de Adunarea Generald din 30 martie 2018.



. Art,13 tl9:p-l,i?ufib Comisiei de suprayeghere ri activitafii orgairismului de
gestiune este de 300 lei neUmembru/sedintl

. Art:llSe aprob6 repartizarea sumelor nerevendicate mai vechi de.trei ani, in mod
egal, membrilor existenfi la 3l decembrie'al.anului pentru care,se face repartitia, cu
condifia ca acegtia sr def intr;,la data ;repqrttfiei;:roa.litatea de memb,ru visarta.

. Ar!.ls.Se aplobE'.compongnfa,:,9.g,Fi$e[' de' supraveghere a activittrlii
organismului ds gestiune;'laprqpuflerea Coris'flliiluirdirectori istfeli]

- Valeria llofan
-Vlad Calboreanu
-Eduard A,urel Stoenic[

Art. 16 Prezenta llotdrdre este.sqmnata de toti,membrii prezenti in i sala.
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