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Draft 

 

 

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A MEMBRILOR ASOCIAȚIEI CNR – CME 

din 6 februarie 2020 

inregistrata cu nr. ..... din 6.02.2020 

 
 

În data de 6 februarie 2020, Adunarea Generală a Asociației Comitetul Național Român al Consiliului Mondial al 
Energiei, asociație organizată și funcționând în baza legilor române, cu sediul în București, B-dul Lacul Tei nr. 1-3, 
sector 2, București, înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 
București prin incheierea cu numărul 672/8.09.1997 din dosarul 921/PJ din 1997 (denumită în continuare 
„Asociația” sau „CNR-CME”) s-a întrunit la sediul din B-dul Lacul Tei nr. 1-3, în conformitate cu dispozițiile legale 
aplicabile și cu respectarea formalităților de convocare prevăzute în Statutul Asociației. La această adunare au fost 
exprimate un număr de  …. voturi, reprezentând ……. % din totalul de .......de voturi, astfel fiind întrunit cvorumul 
prevăzut în art. 8 din Statutul Asociației. 
 

Ca urmare a dezbaterilor, consemnate pe larg în procesul verbal al şedinţei, Adunarea Generală a membrilor 
Asociației CNR-CME a hotărât: 
 
1. Alegerea secretarului de ședință  

2. Aprobarea Raportului Consiliului Director al Asociației CNR-CME privind activitatea desfăşurată în anul 

2019 (Anexa nr. 1). 

3. Aprobarea Raportului de execuţie bugetară pe anul 2019 (Anexa nr. 2). 

4. Aprobarea Raportului cenzorului de verificare a evidenței financiar contabile pe anul 2019 (Anexa nr. 3). 

5. Aprobarea Planului de activitate pe anul 2020 (Anexa nr. 4). 

6. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 (Anexa nr. 5). 

7. Aprobarea comisiei de numărare a voturilor exprimate (Anexa nr. 6). 

8. Aprobarea inlocuirii membrilor Consiliului Director al Asociației CNR – CME pe perioada 2019 – 2022, 

conform listei nominale din Anexa nr. 7.   

9. Aprobarea menținerii firmei PROAUDIT CONT în calitate de cenzor (Anexa nr. 8). 

10. Aprobarea menținerii valorii cotizațiilor pe anul 2020 pentru membrii colectivi și individuali la nivelul anului 

2019.  

11. Aprobarea împuternicirii domnului Director General Executiv Ștefan GHEORGHE să semneze toate 

documentele stabilite prin hotărârea Adunării Generale a Asociației CNR-CME și să efectueze, personal sau 

printr-o persoană împuternicită subsecvent, toate procedurile și formalitățile prevazute de lege în scopul 

îndeplinirii hotărârii Adunării Generale. 

 

Prezenta hotărâre a fost semnată astăzi 6.02.2020 în 3 (trei) exemplare originale. 
 

 
Sediul CNR-CME, Amfiteatrul Acad. Martin Bercovici, București 

 
Iulian Iancu 
Președinte Asociația CNR-CME 
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