Din partea:
Consiliului Director al Asociației de Podiatrie
str. Trifoiului nr 23A, mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj
Către:
Membrii Asociației de Podiatrie
Având în vedere art. 7 din Actul Constitutiv al Asociației de Podiatrie (Asociația) privind
Adunarea Generală a Asociaților, dar și art. 17 și 25 din Statutul Asociației, Consiliul Director
al Asociației:

CONVOCĂ ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚIEI

în data de 11.04.2017, ora 13.00, în mun. Cluj-Napoca, Liberty Technology Park, Strada
Gării 21, clădirea D, spațiu de birouri, etaj 2, intrarea D1, cod poștal 400267, județul
Cluj, România, la Adunarea Generală a membrilor Asociației pentru discutarea și
votarea următoarei ordine de zi:
1.

Prezentarea și aprobarea raportului bilanțului Asociației întocmit pentru anul 2017.

2.

Prezentarea și aprobarea planului Asociației pentru anul 2018.

3.
Revocarea cenzorului numit prin Statut și numirea unei comisii de cenzori, formată
din 3 (trei) cenzori, având următoarea componență nominală:
▪
▪
▪

Banu Mihaela
Ionac Olesea
Crețeanu Mihai

Conform prevederilor art. 27^1 alin. (1) din OG nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații,
pentru asociaţiile cu mai mult de 100 de membri înscrişi până la data întrunirii ultimei adunări
generale, controlul financiar intern se exercită de către o comisie de cenzori.
4.
Aprobarea modificării art. 30 din Statut, având denumirea marginală Cenzorul, ca
urmare a numirii unei comisii de cenzori. Se propune modificarea integrală a art. 30 astfel:
Comisia de Cenzori
Art. 30 Controlul financiar intern al Asociației este asigurat de către o comisie de cenzori,
formată din următorii 3 membri:
▪
▪
▪

Banu Mihaela
Ionac Olesea
Crețeanu Mihai

5.
Aprobarea înlocuirii, pe tot cuprinsul Actului Constitutiv și al Statutului, a termenului
„Cenzor” cu termenul „Comisia de Cenzori”.
6.
Aprobarea delegării comisiei de cenzori numite pentru elaborarea regulilor generale de
organizare și funcționare a acesteia.
Membrii Asociației sunt rugați să țină cont de posibilitatea completării ordinii de zi a
Adunării Generale.

CONSILIUL DIRECTOR AL ASOCIAȚIEI DE PODIATRIE,
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