
C.A.R. DUCTILCORD I.F.N. 

CONSILIUL DIRECTOR  

Convoaca 

 

 

ADUNAREA GENERALA ORDINARA 

in data de : 17.03.2020 / 26.03.2020 ora 1600 

la sala Consiliului Judetean Buzau 
 

       ORDINE DE ZI : 

 

1. Raportul Consiliului Director cu privire la activitatea desfasurata în anul 

2019 ; 

2.  Prezentarea urmatoarelor documente aferente anului 2019: 

2.1.Executia Bugetului de Venituri si Cheltuieli si propunerea de repartitie 

a  excedentului rezultat ; 

2.2.Bilantului Contabil si a situatiilor financiare ; 

2.3. Propunerea de casare a  mijloacelor fixe si obiectelor de inventar 

rezultate in urma inventarierii. 

3.  Prezentarea  proiectului Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru 

anul 2020. 

4. Raportul Comisiei de Cenzori cu privire la situaţiile financiare ale Asociaţiei 

la 31.12.2019 si Raportul de activitate al Comisiei de Cenzori pe anul 2019. 

5. Aprobarea : 

5.1. Executiei Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2019 si a 

repartizarii excedentului rezultat din exercitiul financiar al anului 2019. 

5.2. Casarii mijloacelor fixe si obiectelor de inventar propuse in urma 

inventarierii la 31.12.2019 

5.3.  Descarcarii de gestiune a Consiliului Director pe anul 2019  

5.4.  Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020. 

6. Aprobarea de modificari la Statutul C.A.R. DUCTILCORD I.F.N. 

 

Reprezentarea la sedinta se face pe baza de mandat in nume personal 

inmanat in perioada 02.03 - 17.03 / 25.03.2020 la sediul asociatiei. 

Hotararile se adopta cu votul a jumatate plus unu din cei prezenti. 

Materialele ce urmeaza a fi dezbatute pot fi consultate la sediul C.A.R. 

DUCTILCORD I.F.N. in perioada 16.03-25.03.2020. 
    

Consililul Director, 

Rinciog Liliana-Presedinte 

 



C.A.R. DUCTILCORD I.F.N.  

 CONSILIUL DIRECTOR  

convoaca 
 

 

 

ADUNAREA GENERALA  EXTRAORDINARA  

in data de : 31.03.2020 / 09.04.2020, ora 1600 

la Sala Maximilian (Casa Sindicatelor Buzau) 
 

 

ORDINE DE ZI : 

 

Alegerea organelor de conducere si control ale C.A.R. DUCTILCORD 

I.F.N. pentru perioada 01.05.2020 – 30.04.2024, respectiv 

alegerea persoanelor care vor indeplini functiile de : 

- Presedinte; 

- Vicepresedinte; 

- Secretar; 

- Membri ai Consiliului Director; 

- Membri ai Comisiei de Cenzori. 

 

Reprezentarea la sedinta se face pe baza de mandat in nume personal 

inmanat in perioada 02.03 - 31.03 / 08.04.2020 la sediul asociatiei. 

 

     Depunerea candidaturilor pentru ocuparea functiilor in organele de 

conducere si control ale asociatiei : 16.03 – 27.03.2020 (conform program de 

lucru CAR) la Secretariatul asociatiei. 

 

   Intalnirea candidatilor si tragerea la sorti a ordinii de afisare pe buletinele 

de vot : 27.03.2020, orele 1630. 

 

  Afisarea listei cu candidaturile – 30.03.2020. 

 

 

       Consililul Director, 

Rinciog Liliana-Presedinte 

 


