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Hotărârea Consiliului de Administrare al ANPC! din 10.09.2013
Extras din procesul verbal nr.3

Preş,di,,," ANPCI/~'''ri' Gh'''ghil''

REGULAMENTUL PRJVIND CONVOCAREA SI PETRECEREA ADUNARJI

GEJ\fERALE AL ASOCIATIEI NATIONALE PENTRU PROTECTIA CREATIEII

INTELECTUALE(ANPCI)

1. Adunarea Generală a membrilor sau delegaţilor Asociaţiei Naţionale pentru

Protecţia Creaţiei Intelectuale este organul ei suprem de conducere. Ea se

întruneşte ordinar sau extraordinar. Regulamentul Adunării Generale se aprobă de

către Adunarea Generală.

2 . Adunarea Generală are următoarele atribuţii principale:

determină direcţiile principale de activitate ale Asociaţiei;

decide adoptarea, completarea sau modificarea Statutului;

examinează si aprobă bugetul anual, bilanţul financiar anual;

alege si revocă membrii Consiliului de Administrare, Cenzorul,
Preşedintele;

aprobă dările de seamă ale Consiliului de Administrare şi ale Cenzorului;

hotărăşte reorganizarea sau lichidarea Asociaţiei, desemnează comisia

de lichidare şi aprobă bilanţul de lichidare;

hotărăşte orice alte probleme ce ţin de activitatea Asociaţiei.

,
J. Mandatul tuturor organelor alese de Adunarea Generală este de 10 ani.

4. Şedinţele ordinare ale Adunării Generale se convoacă atunci când o cer interesele

Asociaţiei, dar nu mai rar de o dată în an. Convocarea Adunării Generale se



,

face de către Consiliul de Administrare. care va Înstiinta toti membrii Asociatiei cu cel
, '" ,

puţin 15 zile Înainte de data desfăşurării Adunării Generale. Anunţul privind convocarea

şedinţei trebuie să conţină ordinea de zi, locul, data si ora şedinţei. Despre convocarea

organului suprem se va comunica fiecărui membru În parte.

5. Convocarea Adunării Generale extraordinare se face de către Consiliul de

Administrare din iniţiativă proprie, la cererea Preşedintelui, Cenzorului ori la

cererea a cel puţin o treime din numărul total al membrilor Asociaţiei.

6. Adunarea Generală este deliberativă numai În cazul când sunt prezenţi 2/3 din

numărul total al membrilor sau reprezentanţilor acestora. Fiecare membru deţine

un singur vot. Deciziile se adoptă prin votul majorităţii simple a celor prezenţi,

exceptând deciziile de modificare şi completare a statutului şi de reorganizare şi

lichidare a Asociaţiei, decizii, care se adoptă prin votul a 2/3 din numărul

membrilor prezenţi la Adunarea Generală.

Î. Dacă Adunarea Generală nu este considerată deliberativă, În termen de o lună

organul abilitat convoacă repetat şedinţa Adunării Generale cu aceiaşi ordine de

zi. Şedinţa convocată repetat va fi deliberativă cu participarea celor prezenţi.

8. Adunarea Generală poate adopta hotărâri doar privind chestiunile incluse m

ordinea de zi. Referitor la chestiunile care nu au fost incluse În ordinea de zi

Adunarea Generală poate adopta hotărâri numai În cazul când participă sau sunt

reprezentaţi toţi membrii Asociaţiei.

9, Desfăşurarea Adunării Generale se consemnează Într-un proces verbal semnat de

secretarul Adunării şi contrasemnat de Preşedinte.
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IO.Preşedintele Asociaţiei este concomitent si Preşedintele

Administrare, ales de Adunarea Generală pe un termen de 10 ani.

Consi 1iului de

II.Consiliul de Administrare este organul permanent de conducere al Asociaţiei,

care este constituit din 7 (şapte) persoane, ce se subordonează Adunării Generale

şi activează conform statutului organizaţiei.

12. Controlul asupra activităţii economico-financiare a Asociaţiei este efectuat de

Comisia de Cenzori, aleasă de Adunarea Generală pe un termen de 10 ani în

componenţa de 3 persoane şi care activează conform statutului organizaţiei.
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