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Stimali colegi,

la

Adunarea General6 a Societalii
VISARTA, al cdrei membru sunteli gi care va avea loc in data de 27 iunie,
orele 11, la sediul societalii din str. Poet Panait Cerna nr 1, Bl M52, sc 3 Et 7
Ap 85 Sector 3, (statia Papazoglu tramvai 19 lautobuz 133). in cazul
neintrunirii cvorurnului legal, se reconvoar:I gedin(a pentru ziua de 28
iunie, orele 11,00 si se va {ine in Sala de festivitati I.C. Bratianu, din str.
Amzei nr 5-7, sector 1(in curtea Bibliotecii IIJAPR).

Sunteli invitali sa par-ticipali

Ordinea de zi a Adunlrii Generale a SGCDA VISARTA 27 - 28 iunie 2019
1).Darea de Seami (tip ORDA) privind activitatea societ5[ii in anul 2018;

2).Rapoartele Consiliului Director qi Administratorului General pentru activitatea
desfdguratd in anul 2018;
3).Aprobarea Bilan[ului contabil pentru anul 2018;
4).Prezentarea gi aprobarea Proiectului de Buget de venituri gi cheltuieli pentru
anul 2019;
5).Prezentarea si aprobarea Raportului Comisiei de cenzori pentru anul 2018;
6).Aprobarea cotizatiei gi a taxei de inscriere pentru 2019;
7).Aprobarea comisionului pentru anul 2019;
8).Aprobarea primirilor si retragerilor de membri, ce au avut loc in anul 2018;

9).Aprobarea indemnizatiei Presedintelui ales, a membrilor Consiliului Director,
Comisiei de Cenzori, Comisiei pentru supravegherea repartizirii sumelor
colectate, Comisiei privind accesul la informatii gi Comisiei de Supraveghere,
pentru anul 2019;

10).Prezentarea rapoartelor de activitate pentru anul 2018 ale Comisiilor de
specialitate (Comisia privind accesul la informatii, Comisia pentru supravegherea
repartizirii sumelor colectate)
;

11).Aprobarea Statutului VISARTA, avizal

de

O.R.D.A.,

cu avizul nr.

2311t24.04.2019;
12).Aprobarea modului de reparlizare a sumelor nerevendicate;
1

3).Aprobarea componenlei Comisiei de supraveghere;

14). Aprobarea Proiectelor de Hotir6re ale Adunirii Generale din 27128 iunie
2019;

15).Diverse informdri, probleme, decizii,

hotiriri ale Consiliului

Director/

Administratorului general / Adunirii generale.

In conformitate cu prevederile art. 170 alin (7) din Legea 8/1996 privind
drepturile de autor si drepturile conexe, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare, intr un interval de timp de 30 de zile inainte de
adunarea generala, orice membru are dreptul sa consulte la sediul
organismului de gestiune colectiva:
a) darea de seama anuala

b) repoartele anuale intocmite de directorul general, consiliul director,
comisia permanenta speciala privind accesul la informatii, comisiile interne
si de organul de supraveghere

c) textul si expunerile de motive ale fiecarui proiect de hotarare ce urmeaza
a fi supus aprobarii adunarii generale
d) salariile individuale ale angajatilor

fl

situatia sumelor din comturle bancare, e plasamentelor sii a dobanzilor
obtinute la inchiderea ultimului exercitiu financiar

J) situatia privind categoriile de utilizatori, numarul notificarilor, numarul
platitorilor din fiecare categorie si suma globala colectata de la fiecare
categorie

g)situatia

litigiilor

h) orice tranzactie sau esalonare de plata a utilizatorilor aprobata de
consiliul director
Conform dispozitiilor art 170 alin (8): "Accesul la informatiile prevazute la
alin (7) se face pe baza de cerere scrisa si cu limitarea accesului la datele
personale ale angajatilor organismului de gestiune colectiva. "
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