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La solicitarea a minim 1/3 din numarul total de membri (art.37 alin.2

din Statut) SGCDA VISARTA convoaci Adunarea GenerallVISARTA, pentru data de 29t martie 2022, orele 10, la sediul VISARTA
din str. PoetPanaitCerna, nr, 1, B1. M52, Sc.3,E,t.7,Ap.85, Sector3 cu
ordinea de zi de mai jos.

in cazul in care nu se vil intruni cvorumul necesar desfisuririi

sedintei Adunirii Generaler. solicitlm reconvocarea. potrivit art. 37
alin. 3 din Statut. la data der 30 martie 2022. ora 10, la sala Dalles. din
Bulevardul Nicolae Bllcescru nr. 18, cu aceeasi ordine de zi.

Ordine de zi:
l.Darea de Seamd (tip ORD,A.) privind activitatea societ6lii in anul 2021;

2.Raportul Consiliului Direr:tor qi al Administratorului general pentru
activitatea desfbquratd in anuL 202I;
3

.Aprobarea Bilanlului contalbil pentru anul 2021 ;

4.Prezentarea
2021;

qi aprobarea raportului Comisiei de cenzori pentru

anul

5.Prezentarea qi aprobarea raportului Comisiei pentru supravegherea
r epartizdrii sumelor colectate, pentru anul 2021 ;

6.Prezentarea rapoartelor de activitate ale Comisiilor de
specialitate (Comisia privinLd accesul la informa{ii, Comisia de
supraveghere), pentru anul 2(l2I;
7. Aprobarealvalidarea modului de repartizare anuald a sumelor
nerevendicate
8. Aprobarealvalidarea primirilor de membri, precum gi a retragerilor de
membri, ce au avut loc in anuil 2021;

9. Prezentarea qi aprobarea llroiectului de Buget de venituri gi cheltuieli
pentru anul2022;
10. Aprobarea

cotizaliei gi a taxei de inscriere pentru 2022;

11. Aprobarea

nivelului comisionului pentru anul2022;

2. Aprobarea inde mniza\iei membrilor Consiliului Director (Preqedinte,
membri, Administrator), membrilor Comisiei de Cenzor| membrilor
Comi siei pentru supravegherea repartizdrii sumelor colectate, membrilor
1

Comisiei privind accesul La informafii, membrilor Comisiei

de

supraveghere, pt anul2022 qi pentru urmdtoarele mandate;

13. Prezentarea qi aprobarea Proiectelor de Hotdr6re ale Adundrii
Generale din29130 martie 2022
14. Alegeri pentru:

-Consiliul Director, cu urmdtoarea componenfd: Preqedinte, 2
membri Visarta, Administrator general,

-Comisia de cenzori, cu urmdtoarea componenld:

2

membri

Visarta qi un specialist,

-Comisia privind accesul

la informafii, cu

urmdtoarea

componenfi: 5 membri Visarta,

-Comisia pentru supravegherea repartizdrii sumelor colectate,
cu urmdtoarea componenfd: 3 membri Visarta,
15. PropunerilDiverse

