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tel. 0756076256, 03 I 6207808, fax. 03 I 81 7 1692

CUI 12868185, E-moil: ffice@visarta.ro
www.visarta.ro

Stimati membri Visarta,

Suntefi invitali sd participa{i la Adunarea generalS a Societ[fii VISARTA care va
avea loc in data de27.08.2020, orele ll, la sediul societdlii din str. poet Panait Cerna nr.
1, BlM52, sc.3, Et.7Ap. 85, Sector 3, Bucureqti. in cazul neintrunirii cvorumului legal,
se reconvoac6 gedinfa pentru ziua de 28.08.2020, orele 11,00 Ei se va desfEgura la
Amfiteatrul Facult6lii de Art[ Murald a Universitdtii Nationale de Art[, str. Grivi(ei nr.
28, sector l.

Ptezenta convocare se face sub rezerva hotir6rilor ce vor fi luate de c[tre Guvernul
Romdniei, referitor la mdsurile de relaxare qi distanlare social6, declarate in starea de
alertd.

ordinea de zi a Adunirii Generale a SGCDA vISARTA 27-28. 08. 2020

1).Darea de Seamr (tip ORDA) privind activitatea societrlii in anul 2019;

2).Rapoartele Consiliului director qi Administratorului general pentru activitatea
desfrgurat[ in anul 2019;

3 ).Aprobarea B i lanf ului contab i I pentru anul 20 I 9 ;

4).Prezentarea gi aprobarea Proiectului de Buget de venituri gi cheltuieli pentru anul
2020;

5).Prezentarea gi aprobarea Raportului comisiei de cenzori pentru anul20l9;
6).Aprobarea cotizaliei qi a taxei de inscriere pentru 2020;

7).Aprobarea comisionului pentru anul 2020 ;

8).Aprobarea primirilor gi retragerilor de membri, ce au avut loc in anul 2019;

9).Aprobarea Metodologiei de funcfionare a Comisiei de supraveghere pentru activitatea
desfEquratd de organismul de gestiune, de Directorul general/Administratorul general si
de Consiliul director.

10).Prezentarea rapoartelor de activitate pentru anul 2Ol9 ale Comisiilor de
specialitate (Comisia privind accesul la informa{ii, Comisia pentru supravegherea
tepartizdrii sumelor colectate, Comisia de supraveghere pentru activitatea desf5guratd de



organismul de gestiune, de Directorul general/Administratorul general gi de Consiliul
Director.

I 1). Proceduri de solulionare a cererilor/pldngerilor.

12). Aprobarea modului de repartizare a sumelor nerevendicate;

l3). Aprobarea Proiectelor de HotdrAri ale Adun[rii generale din 28 august 2020.

l4).Diverse informdri, probleme, decizii, hotdrdri ale Consiliului director/
Administratorului general / Adunirii generale.

In conformitate cu prevederile art. 170 alin (7) din Legea 811996 privind drepturile de
autor gi drepturile conexe, republicatd, cu modificdrile gi completirile ulterioare, intr-un
interval de timp de 30 de zile inainte de Adunarea generali, orice membru are dreptul sd
consulte materialele prezentate la Adunarea generald, la sediul organismului de gestiune
colectiv6.

Conform dispozifiilor art 170 alin (8): "Accesul la informaliile prevdzute lq alin (7) se

face pe bazd de cerere scrisd Si cu limitarea occesului la datele personale ale
angaj al ilor organismului de ge stiune cole ctivd. "

Av6nd in vedere starea de alertd instituit5 de Guvernul Romdniei qi mdsurile de distanfare
social6, vI rugam sd anunfafi in prealabil pe adresa de mail office@visarta.ro sau la
telefon nr.0757076256, intenlia de a vd,prezenta la sediul Visarta.

Cu deosebitd consideraf ie.

Consiliul director


