
Consiliul de Conducere al Filialei Argeş a Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România, convoacă Adunarea 

Generală a filialei, în data de 28.04.2021, ora 13.00, cu următoarea ordine de zi: 

1. Prezentarea situaţiilor financiare ale Filialei Argeș a U.N.P.I.R.  pentru anul 2020 precum și a raportului Comisiei de cenzori, a raportului 

auditorului financiar independent, raportului Consiliului de Conducere și al Instanței de disciplina, execuţia bugetului Filialei Argeș pentru anul 

2020, bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021, planul de activitate al Filialei pentru anul 2021;  

2. Aprobarea situaţiilor financiare ale Filialei Argeș U.N.P.I.R. pentru anul 2020, certificate prin raportul Comisiei de cenzori; 

3. Aprobarea raportului Consiliului de Conducere și al Instanței de disciplină pentru anul 2020; 

4. Aprobarea execuţiei bugetului Filialei Argeș U.N.P.I.R. pentru anul 2019, descărcarea de gestiune a Președintelui şi Consiliului de 

Conducere pe anul 2020 şi aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021; 

5. Aprobarea planului de activitate al Filialei pentru anul 2021; 

În conformitate  cu prevederile art. 58 alin.2 din Statut, dacă la prima convocare nu se întruneşte numărul necesar de membri, 

adunarea generală se reconvoacă pentru data de 28.04.2021 ora 14.00, iar hotărârile vor fi adoptate cu majoritatea simplă a 

voturilor electronice exprimate.  Fiecare membru al filialei va primi, pe adresa de corespondenţă electronică, un formular întocmit 

conform procedură. Materialele suport vor fi transmise, în termenul legal reglementat prin art.57, alin.3  din Statutul U.N.P.I.R. 

(cu 7 zile calendaristice înainte de exercitarea votului).Pe formular vor exista 3 opţiuni de vot respectiv „pentru”, „împotrivă” şi 

„abţinere”.  Formularul va fi completat şi semnat de membrii U.N.P.I.R. În mod excepţional poate fi mandatat un alt membru, 

pentru completarea şi semnarea formularului, cu respectarea normelor de la mandat, maxim 3, conform model care va fi 

comunicat. Formularul semnat, scanat, va fi transmis pe adresa de email unpir.arges@yahoo.com cel târziu în datade 28.04.2021, 

ora 14.00. Formularele vor fi centralizate si validate de Consiliul de Conducere al Fililalei Argeș si de Comisia de cenzori, înainte 

de depunerea situatiilor financiare la autoritatea fiscală.Se vor anula, pentru vicii de procedură, voturile aferente fiecărei hotărâri 

care: sunt ilizibile, conţin opţiuni contradictorii sau sunt exprimate condiţionat. Anularea voturilor se poate efectua numai de 

membrii Cosiliului de Conducere al Filialei. Procesul verbal de validare va menţiona nr. de voturi exprimate, nr. de voturi 

„pentru”, „împotrivă” şi „abţinere”. Procesul verbal de validare va fi semnat in forma electonica. Se consideră aprobate punctele 

de pe ordinea de zi dacă este îndeplinită majoritatea simplă.În cazul în care nu este îndeplinită majoritatea simplă, situațiile 

financiare pentru anul 2020 si bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 vor fi aprobate de către Consiliul de Conducere al 

Fililalei si de Comisia de cenzori. Procesul verbal de validare/ aprobare al Consiliul de Conducere al Fililalei si de Comisia de 

cenzori va fi supus validării si ratificarii Adunarii Generale a Fililalei la data când va putea fi convocată. 
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