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E-mail: ffice@visarta.ro
www.visarta.ro

85,

Stimalicolegi,

Sunteti invitali si participati la Adunarea General[ a Societetii VISARTA, al cdrei
membru sunteti gi care va avea loc in data de 29.03.2018, orele 10, la sediul societetii din
str. Poet Panait Cerna nr l, Bl M52, sc 3 Et7 Ap 85 Sector 3, (statia Papazoglu tramvai I
lautobuz 133). in cazul neintrunirii cro.u.rlui legal, se reconvoacl gedinfa pentru
ziua de 30.03.2018, orele 10,00 si se va fine in Sala de festivitati I.C. Bratianu, din
str. Amzei nr 5-7, sector 1(in curtea Bibliotecii UAPR).
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AdunErii Generale a sGCDA vrsARTA 29-30 martie 20rg

1. Darea de Seamd

(tip ORDA) privind activitatea societalii in anul 2017.

2. Raportul Consiliului Director gi al
activitatea desfEguratd in anul 2017
3. Aprobarea Bilanlului pentru

administratorului general pentru

.

anul20l7.

4. Prezentarea gi Aprobarea Proiectului de Buget de venituri gi cheltuieli
pentru anul 2018.
5.Prezentarea $i aprobarea Raportului Comisiei de cenzori pentru anul2Ol7.
6. Aprobarea cotizaliei gi a taxei de inscriere pentru 2018.
7. Aprobarea comisionului pentru anul 2018.

8. Aprobarea primirilor de membri, a retragerilor ce au avut loc in anul
2017.

9. Aprobarea indemnizaJiei

Presedintelui ales, Consiliului Director,
Comisiei de Cenzori, Comisiei de control a repartizdrii gi Comisiei privind
accesul la informatii, pentru anul 2018.
10. Prezentarea rapoartelor de activitate pentru anul 2Ol7 ale Comisiilor de
specialitate (Comisia privind accesul
informafii, Comisia pentru
supraveghere a rep art izdrii sume I or c ol e ctate).

la

11. Prezentarea Procesului - verbal de control ORDA pentru activitatea
Societatii Visarta desfasurata in anul 2016, precum si toate eventualele
reglementari impuse de deciziile ORDA, rezultate in urna incheierii
controlului.
12. Aprobarea modului de rcpartizare a sumelor nerevendicate.
13. Aprobarea Regulamentului de inscriere in randul membrilor Visarta.

14.

Aprobarea Proiectelor de Hotirdre ale
martie 2018.

Adun[rii Generale din

15. Diverse informari, probleme si hotararile luate
caanl.

Pregedinte
Irina Florescu
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in acest sens, daca este

