Asociația de Podiatrie
str. Trifoiului nr 23A, mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj
secretariat@podiatrie.ro
Telefon:+40 743 999 333
Fax:+40 264 438 359

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE a
a Asociației de Podiatrie din 13.11.2017 (Adunarea)
luată astăzi, 13.11.2017, ora 16:00, în 7 (șapte) exemplare originale, câte unul pentru fiecare
membru prezent și unul pentru Asociație, la Liberty Technology Park, clădirea A, etaj 1, mun.
Cluj-Napoca, jud. Cluj, având următorul conținut, conform Procesuui-verbal al Adunării,
atașat prezentei (a se vedea Anexa nr. 1 – Procesul-verbal al Adunării).
ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚIEI DE PODIATRIE, DECIDE:
1.
Constituirea funcției de Președinte de onoare a Asociației de Podiatrie și,
implicit, modificarea Actului Constitutiv și a Statului Asociației de Podiatrie prin
menționarea acestei funcții, precum și a atribuțiilor de reprezentare cu caracter onorific
a Asociației de Podiatrie în relația cu terții, astfel:
1.1.

Se va modifica Actul Constitutiv, prin inserarea articolului 9 bis, astfel:

9 bis. Președintele de onoare
Titlul de "Preşedinte de onoare" se membrilor Asociației care au avut o contribuţie deosebită
la dezvoltarea Asociației, la îndeplinirea dezvoltarea scopului acesteia, astfel cum este definit
la art. 4. Atribuțiile Președintelui de onoare se stabilesc prin Statut.
Titlul de "Preşedinte de onoare" se acordă prin hotărârea Adunării Generale, la propunerea
Consiliului Director.
1.2.

Se va modifica Statutul, prin inserarea articolului 31 bis, astfel:

Art. 31 bis. Preşedintele de onoare are următoarele atribuţii şi competenţe:
a)
participă la şedinţele Consiliului Director,la invitaţia acestora, fără drept de vot;
b)
reprezintă Asociația, pe baza mandatului Consiliului Director, la întruniri, conferinţe,
congrese naţionale şi internaţionale, fără ca prin aceasta să se înțeleagă că Președintele de
onorare are dreptul de a încheia acte juridice pe seama și în interesul Asociației;
c)
participă la evenimentele organizate de Asociație sau la care Asociația este invitată,
ocazie cu care poate lua cuvântul;
d)
susţine Asociația prin proiecte, lucrări de specialitate şi puncte de vedere, prin
participarea la diferite activităţi ale acestia precum examene, cursuri, congrese, conferinţe;
e)
alte atribuţii stabilite de Consiliul Director.
Titlul de "Preşedinte de onoare" se retrage la propunerea Consiliului Director, prin
hotărârea Adunării Generale, numai în situaţia în care acesta produce prejudicii
semnificative asupra imaginii Asociației.
1.3.

Se numește dna Gâvan Norina Alinta pentru ocuparea funcției de Președinte de onoare
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2.
Adunarea ia act de renunțarea dnei Gâvan, Norina Alinta la funcția de
Președinte al Asociației de Podiatrie.
3.
Se alege dl Vereșiu, Ioan - Andrei în funcția de Președinte al Asociației de
Podiatrie.
4.
Se modifică art. 4 din Statutul Asociației de Podiatrie în vederea stabilirii unei
proceduri de excludere a membrilor din Asociația de Podiatrie în cazurile de excludere
arătate în Actul Constitutiv și din Statutul Asociației de Podiatrie
4.1.

Art. 4 din Statut se modifică astfel:

Art. 4. Calitatea de asociat se poate pierde în următoarele moduri:
la cerere
la dizolvarea Asociației
prin excludere din Asociație, stabilită prin hotărârea Consiliului de Directori pentru:
(i)
încălcarea prevederilor Statutului, a Regulamentului Intern al Asociației
(ii)
organizarea sau susținerea, în orice formă, a unor acțiuni contrare scopului și
obiectivului Asociației
(iii)
producerea de daune și prejudicii Asociației, morale sau materiale, prin activitatea
desfășurată
(iv)
nerespectarea hotărârilor luate de către organele de conducere ale Asociației
(v)
condamnarea pentru fapte penale
Pentru neplata cotizației, după primirea a 2 atenționări scrise din partea Consiliului
Director, se va pierde de plin drept calitatea de asociat. Atenționările scrise vor fi
comunicate prin poștă electronică sau poștă tradițională.
4.2.

Se modifică art. 7 din Actul Constitutiv astfel:

Adunarea Generală este valabil constituită indiferent de numărul de membri prezenți.
Hotărârile Adunării Generale se iau cu votul majorității membrilor prezenți, cu excepția
aprobării și modificării Statutului, caz în care se cere o majoritate de cel puțin două treimi
din numărul membrilor prezenți.
4.3.
Se modifică art. 18 din Statut astfel:
Adunarea Generală este statutar întrunită indiferent de numărul de membri prezenți.
Hotărârile Adunării Generale se iau cu votul majorității membrilor prezenți, cu excepția
aprobării și modificării Statutului, caz în care se cere o majoritate de cel puțin două treimi
din numărul membrilor prezenți.
5.
Modificarea art. 18 din Statutul Asociației de Podiatrie în vederea eliminării
termenului minim de zile dintre data întrunirii primei Adunări Generale a Asociației de
Podiatrie și data întrunirii celei de-a doua Adunări Generale a Asociației de Podiatrie,
astfel:
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Hotărârile Adunării Generale se iau cu votul majorității membrilor prezenți, cu excepția
aprobării și modificării Statutului, caz în care se cere o majoritate de cel puțin două treimi
din numărul membrilor prezenți.
6.
Modificarea art. 8 primul paragraf din Actul Constitutiv și a art. 22 din Statut,
prin mărirea numărului de membri ai Consiliului Director, de la 3 (trei) la 5 (cinci)
membri, prin includerea a 2 (doi) membri ai Asociației de Podiatrie în componența
Consiliului Director.
6.1.

Se modifică art. 8 primul paragraf din Actul Constitutiv, astfel:

Consiliul Director este format din 5 membri, astfel:

Președinte – [se va insera numele noului Președinte ales ca urmarea a renunțării
dnei Gâvan Norina Alinta la funcția de Președinte ale Asociației de Podiatrie];

Vicepreședinte – VEREȘIU IOAN-ANDREI, cetățean român, domiciliat în mun. Cluj
– Napoca, str. Alexandru Vlahuță nr. 18A, jud. Cluj, CI seria KX nr. 750269, CNP
1521029120698;

Secretar – FLOREA BOGDAN, cetățean român, domiciliat în mun. Cluj – Napoca,
str. Ady Endre nr. 44, ap. 6/1, jud. Cluj, CI seria KX nr. 641169, CNP 1730222335026;

Membru – [se vor insera datele de identificare a membrului ales];

Membru – [se vor insera datele de identificare a membrului ales].
6.2.

Se modifică art. 22 din Actul Constitutiv, astfel:

Consiliul Director este format din 5 membri, respectiv Președintele, vicepreședintele,
secretarul Asociației și doi membri.
6.3.
Se modifică art. 24 din Statut, pentru reflectarea noii componențe a Consiliului
Director.
7.

Se numesc dl Petcu, Daniel și dna Drăgoi, Iulia ca membri ai Consiliului Director

8.
Se numește dna Inceu, Georgeta – Victoria pentru ocuparea funcției de
Vicepreședinte.
9.
Se actualizează componența Consiliului Director, astfel:

Președinte - VEREȘIU, IOAN-ANDREI, cetățean român, domiciliat în mun. Cluj –
Napoca, str. Alexandru Vlahuță nr. 18A, jud. Cluj, CI seria KX nr. 750269, CNP
1521029120698;

Vicepreședinte – INCEU, GEORGETA – VICTORIA, cetățean român, identificată cu
CNP 2780920062953, domiciliată în mun. Cluj – Napoca, str. Plopilor nr. 6, sc. 1, ap. 7, jud.
Cluj;

Secretar – FLOREA, BOGDAN, cetățean român, domiciliat în mun. Cluj – Napoca,
str. Ady Endre nr. 44, ap. 6/1, jud. Cluj, CI seria KX nr. 641169, CNP 1730222335026;

Membru – PETCU, DANIEL, identificat cu CNP 1700705211671, domiciliat în mun.
București, str. Constantin Sandu – Aldea nr. 46, sector 1;
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Membru – DRĂGOI, IULIA IOVANCA, identificată cu CNP 2820301350099,
domiciliată în mun. Timișoara, sat Dumbrăvița, com. Dumbrăvița, str. Etolia nr. 3, jud.
Timiș.
***
Prezenta Hotărâre a fost încheiată astăzi, 13.11.2017, ora 16:00, în 7 (șapte) exemplare
originale, câte unul pentru fiecare membru prezent și unul pentru Asociație, la Liberty
Technology Park, clădirea A, etaj 1, mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj.
Membrii prezenți:
Vereșiu, Ioan – Andrei,

Inceu, Georgeta – Victoria,

Petcu, Daniel,

Drăgoi, Iulia Iovanca,

Gâvan, Norina – Alinta,

Florea, Bogdan,
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