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Stimaţi colegi,

Sunteţi invitaţi să participaţi la Adunarea Generală a Societăţii VISARTA al 
cărei membru sunteţi şi care va avea loc în data de 30.03.2011 , orele 12, la  
sediul societăţii din str. Fabrica de Chibrituri nr 9-11, sector 5 Bucureşti (lângă 
autogara FILARET.)

In cazul in care sedinta nu va fi statutara se va reconvoca pentru data de 
31.03.2011 la aceeasi ora si in acelasi loc.

Ordinea de zi  este următoarea :
1. Darea de Seamă privind activitatea pe anul 2010
2. Raportul de activitate al Consiliului Director pentru anul 2010
3. Aprobarea Bilanţului pentru anul 2010
4. Prezentarea si Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe 2011 ;
5. Raportul Comisiei de cenzori
6. Aprobarea cotizaţiei si a taxei de înscriere pe 2011
7. Aprobarea înscrierii de noi membri si retrageri
8. Aprobarea indemnizaţiei  pt  Consiliul  Director,  Comisia de Cenzori  si 

Comisia de şi control a repartizării ;
9. Prezentarea rapoartelor  Comisiilor de specialitate ;
10.Aprobarea modificarilor Statutului Visarta
11.Diverse

În cazul în care nu puteţi participa, aveţi posibilitatea de a delega un coleg 
care  să  vă  reprezinte  şi  să  voteze  în  numele  dumneavoastră  .  Pentru 
aceasta vă rugăm să-i înmânaţi o delegaţie semnată în nume propriu, cu 
care  acesta  se  va  prezenta  la  şedinţă  pentru  a  reprezenta  mandatul 
dumneavoastră .
Vă transmitem ataşat Proiectul de Hotarâre, Raportul Consiliului Director 
pe  anul  2010,  Proiectul  de  buget  pe  anul  2011,  Raportul  Comisiei  de 
cenzori.  Toate  aceste  documentele  precum şi  alte  informaţii  legate  de 
această adunare  pot fi consultate accesând site-ul nostru www. visarta .ro 
sau direct la sediul nostru din str Fabrica de Chibrituri nr 9-11, sector 5.
De  asemenea  ne  puteţi  transmite  delegaţiile  sau  comentariile  dvs.  pe 
adresa de mail :office@visarta.ro,  daniela.avramescu@yahoo.com sau pe 
fax nr. :0318171692.
Aceia dintre dumneavoastră care nu aţi ridicat cardul bancar în care am 
făcut plăţile ce vi se cuvin o puteţi face cu acest prilej.

Director Executiv
Gheorghe Voican
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