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Stimati colegi, 
 

La început de an, în prima sa ședință, Consiliul Director a făcut o 
analiză a anului care tocmai s-a încheiat, pe care dorește să o aducă la 
cunoștința dumneavoastră . 

După cum probabil știți, Adunarea generală din 30-31 martie 
2016, nu s-a desfășurat  în condiții optime pentru parcurgerea ordinei de 
zi, din cauza nemulțumirilor membrilor prezenți privind gestionarea 
defectuoasă a societății de către Consiliul Director și Directorul 
executiv, lucru dovedit, ulterior, de auditul financiar, astfel că, Adunarea 
generală a fost reconvocată pentru 14-15 aprilie, sedință în cadrul căreia 
a fost demis Coniliul director format din Ioan Bolborea, Vitalie Butescu 
și Dorin Coltofeanu și ales unul nou, format din Irina Florescu , Florin 
Colonas si Alexandru Mavrocordato. Pentru a putea valida toate 
hotărârile și aproba materialele cerute de lege într-o ședință legal 
convocată ( la 30 de zile) cu o ordine de zi clară, a fost convocată o nouă 
Adunare generală în data de 17-18 iunie 2016 , ocazie cu care dl 
Alexandru Mavrocordato s-a retras din Consiliul Director iar Adunarea 
generală , luând act de solicitare, a ales în locul său un alt membru , în 
persoana d- lui Gheorghe Gogescu. 

Intrucât s-au impus mici modificări ale statutului, a fost convocată 
și a avut loc o Adunare generală extraordinară în 5-6 septembrie 2016. 
Atât Statutul cât și componența Consiliului Director se află pe rolul 
instanței, pentru intrare în legalitate, proces întarziat de dl Gh.Voican , 
prin contestația depusă de acesta.  

La preluarea mandatului, situația financiară era următoarea : 
- La data 01.01.2016 deficitul provenit  din anul 2015 era de 

56.929 lei 



- In perioada 01.01.2016 – 1. 04. 2016  era déjà creat un deficit 
nou de 83.605 lei 
Acest deficit provine , în principal, din : 
 

- drepturi salariale și indemnizții Consiliul Director (media 
lunară 18.000. lei)  

-  terți - în medie 4.000 lei /lună. 
- O sumă importantă - de 8.259 lei- din deficitul primelor trei 

luni ale anului 2016 este provenită din decontul deplasării în 
Mexic a dlor Gh Voican și V. Butescu. Valoarea totală a 
deplasărilor externe în 2015 (Mexic, Londra) este de 19.300 lei 

- Cheltuielile cu telefonia erau în medie 1250 lei/lună. 
- Contractul de comodat pt. autoturismul dlui Gh Voican –

(cheltuieli totale  în anul 2015 cu acest contract 10.622 lei)  
 
Toate aceste sume au fost stabilite de audiul financiar care a 
stat și la baza procesului intentat dlui Gh. Voican pentru 
recuperarea prejudiciului în valoare de 161.538,96 lei 

 
Pentru reducerea cheltuielilor societății, au fost luate o serie de 
măsuri, astfel : 
-  Blocarea telefoanelor, anularea serviciului TV –HD Orange 

instalat la locuința dlui Gh. Voican din Com. Bălilesti - sat 
Băjești și renegocierea abonamentului cu reducerea costului 
lunar.  

-  Sistarea contractului de comodat pentru mașina dlui Gh. 
Voican (benzina , asigurare , reparații, etc). 

- Sistarea contractelor de pensie suplimentară. 
- Sistarea contractului cu Niscom 93 – a cărui valoare  era de 

peste 2900 lei/lună, sumă la care s-a ajuns prin angajarea fiicei 
dlui. Gh. Voican  la firma Niscom 93 SRL , sumele achitate 
către aceasta firmă crescând astfel, de la circa 600 lei la 2.900 
lei/lună. 

- Reducerea semnificativă a cheltuielilor cu salariile, primele și 
indemnizațiile Consiliului Director de la cca 18.000 lei/lună la 
9.000 lei/lună. 

De asemenea s-au făcut eforturi deosebite pentru colectarea de 
drepturi de autor prin identificarea unor noi utilizatori și 
încheierea de contracte ( nr. contracte: 16 ). 

 



Din cauza multitudinii de probleme juridice ( legalizarea noului 
Consiliu Director și a Statutului de către Instanta de judecată, 
procesele cu ANAF legate de TVA și amenzile din timpul 
controlului ANAF, procesele cu dl Gh. Voican , procesele cu 
Casele de Licitație Alis, Artmark și dl. Gheorghe Petrascu) s- a 
impus angajarea unor avocați,  cheltuielile cu acestea rămânând 
totuși, în limita celor din anii trecuți, urmând a fi recuperate la 
încheierea proceselor. 
Cea mai grea problemă cu care ne-am confruntat a fost blocarea 
conturilor de către ANAF, în urma controlului efectuat. 
Acest blocaj a avut drept efect asupra societății, imposibiliatatea 
plății la timp a impozitelor pe dreptul de autor repartizat în luna 
aprilie și pe salarii, fapt ce a condus la calcularea de penalități pe 
care, la deblocarea conturilor, am fost obligați să le achităm. 
Suma acestora s-a ridicat la valoarea de  44.552 lei 
La data de 01.12.2016 mai erau blocați 38.800 lei în contul 
ANAF, la capitolul TVA , suma ce urmează a fi reglată în urma 
procesului de pe rolulul instanței de judecată. 
Acest proces a fost câștigat pe fond de către Visarta iar în prezent 
se judeca apelul declarata de ANAF.  
Cu toate greutățile întâmpinate, Consiliul Director și personalul 
executiv s-au srtăduit să asigure buna funcționare a Societății 
Visarta. 
Vă mulțumim pentru înțelegerea și sprijinul acordat și vă 
așteptăm la Adunarea Generală cu date și informații detaliate 
despre activitatea desfașurată în anul 2016 și cu proiecte pentru 
2017. 
 
 
 
Consiliu Director 
 


	Societatea de Gestiune Colectivă a Drepturilor

