
Solicitare de convocare a Adunării Generale a Societății de Gestiune Colectivă a 
Drepturilor de Autor în Domeniul Artelor Vizuale – VISARTA - 

 
Subsemnatul................................................................................................ 
membru Visarta, legitimat cu CI  
Seria............Nr..................eliberat de...................................................,  
in baza art.22 din Statutul societatii, solicit convocarea Adunării  
Generale a Societății de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor în  
Domeniul Artelor Vizuale –VISARTA- pentru data de 30 martie  
2017, orele 10,  la sediul Visarta din str. Poet Panait Cerna nr 1, Bl  
M52, Sc 3 Et 3 Ap.85 Sector 3.   cu următoarea  
Ordine de zi:  

         1. Darea de Seamă (tip ORDA) privind activitatea societăţii în 
anul 2016.  
2. Raportul Consiliului Director și al administratorului general pentru 
activitatea desfăşurată în anul 2016  
3. Aprobarea Bilanţului pentru anul 2016 
4. Prezentarea şi Aprobarea  Proiectului de Buget de venituri şi 
cheltuieli pentru anul 2017;  
5.Prezentarea și aprobarea Raportului Comisiei de cenzori pentru anul 
2016.  
6. Aprobarea cotizaţiei şi a taxei de înscriere pe 2017.  
7. Aprobarea comisionului pentru anul 2017.  
8. Aprobarea primirilor de membri, a retragerilor ce au avut loc în anul 
2016.  
9. Aprobarea indemnizaţiei Consiliului Director, Comisiei de Cenzori , 
Comisiei de control a repartizării şi Comisiei privind accesul la 
informatii pentru anul 2017 și aprobarea încheierii unui Contract de 
mandat, retribuit, pentru Presedintele ales.  
10. Prezentarea rapoartelor de activitate pentru anul 2016 ale 
Comisiilor de specialitate (Comisia privind accesul la informaţii, 
Comisia pentru supravegherea repartizării sumelor colectate).  
11. Prezentarea Procesului - verbal de control ORDA din anul 2016  



pentru activitatea din anul 2015.  
12. Aprobarea Dării de seamă pentru anul 2015 în vederea intrării în 
legalitate potrivit Deciziei ORDA  nr 101/06.10.2016. 
13. Aprobarea modului de repartizare a sumelor nerevendicate. 
14. Aprobarea Regulamentului de organizare a alegerilor 
15. Aprobarea Regulamentului de ordine interioară 
16. Aprobarea Regulamentului de repartizare a sumelor colectate 
17.  Aprobarea Proiectelor de Hotărâre a Adunării Generale din 30-31 
martie 2017  
18. Propuneri 
19. Alegeri pentru: Președinte (1), Membri Consiliului Director (2), 
Membri Comisiei de cenzori (2 membri Visarta și un specialist, 
Membri Comisiei privind accesul la informații (5),Membri Comisiei 
de control a repartizării sumelor colectate (3). 
20. Mandatarea Consiliului Director nou ales, de a formula și propune 
modificări ale Statutului Visarta 

   

In cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar  desfășurării  
ședinței Adunării Generale, solicit reconvocarea, potrivit art. 24 din  
Statut, la data de 31 martie, ora 10, la Universitatea Națională de  
Artă din str. Griviței nr.  28, -Amfiteatrul –Artă murală , cu aceeași  
ordine de zi. 

 
 

SEMNATURA 


