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145 / 01.04.2021   

 

           CONVOCATOR ADUNARE GENERALA 
 

 

In temeiul art.62 din OUG 86/2006 privind organizarea practicienilor in 

insolventa, republicata, cu modificarile si completarile aduse de Legea nr.222/2012 (r1), 

a art. 58 alin (1) lit.a) din Statutul profesiei de practician in insolventa, modificat si 

completat (r6) si a H.G. nr.293/2021 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul 

Romaniei, Consiliul de conducere al UNPIR-Filiala Prahova convoaca Adunarea 

Generalã a membrilor filialei pentru data de 22.04.2021, la Hotel BEST, Cartier Albert, 

Ploiesti, in intervalul orar 13:30 – 15:30, cu vot prin flux de persoane, astfel : 

- de la ora 13:30 la ora 14:00 persoanele cu numele de la litera A la lit. G ; 

- de la ora 14:00 la ora 14:30 persoanele cu numele de la litera H la lit. O ; 

- de la ora 14:30 la ora 15:00 persoanele cu numele de la litera P la lit. V . 

Ordinea de zi: 

1. Aprobarea Situatiilor financiare anuale ale filialei UNPIR Prahova aferente anului 

2020, executia bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020; 

2. Prezentarea Raportului Consiliului de conducere pentru anul 2020 si descarcarea 

de gestiune a membrilor Consiliului de conducere; 

3. Prezentarea Raportului Comisiei de cenzori privind certificarea situatiilor 

financiare intocmite la 31.12.2020 ; 

4. Prezentarea Raportul Instantei locale de disciplina Ploiesti pentru anul 2020; 

5. Aprobarea Planului de activitate pe anul 2021; 

6. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021; 

7. Alegerea celor 4 membri ai filialei UNPIR Prahova in Instanta locala de disciplina 

Ploiesti. 

8. Alegerea delegatilor la Congres - 4 persoane. 

9. Desemnarea candidatilor la organele centrale de conducere.  

Adunarea generala a filialei este legal constituita in prezenta majoritatii 

membrilor compatibili ai acesteia, prezenti fizic sau mandatati, un membru compatibil 

putand sa fie mandatat de maximum 3 membri compatibili ai filialei, iar hotararile sunt 

valabil adoptate cu votul majoritatii simple a celor prezenti fizic sau reprezentati prin 

mandat. Mandatul conform model se va comunica filialei UNPIR cel tarziu cu 2 zile 

lucratoare inainte de data si ora inceperii lucrarilor Adunarii generale. 

Materialele vor fi publicate pe site-ul UNPIR cu min 7 zile inainte de data 

adunarii generale.  
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Persoanele care doresc sa candideze pentru una din functiile de conducere vor 

depune la sediul filialei (personal sau pe emailul prahova@unpir.ro cu semnatura 

electronica) scrisoarea de intentie si CV-ul, care sa evidentieze activitatea de practician, 

cu 9 zile calendaristice inainte de data adunarii generale. 

In maxim 3 zile calendaristice de la data publicarii convocarii, membrii filialei 

pot face propuneri pentru delegatii la Congres, propuneri ce vor fi trimise pe email la 

filiala (prahova@unpir.ro).  

          In maxim 3 zile de la data publicarii convocarii membrii filialei pot face propuneri 

pentru comisia de constatare a cvorumului, numarare si validare a voturilor, de 

redactarea procesului verbal si a hotararilor luate de Adunarea Generala. 

 

Consiliu de conducere al UNPIR-Filiala Prahova        
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                                                                                                          APROBAT, 

Preşedintele Consiliului de conducere  

sau  

membru al Consiliului de conducere 

 

 

 

MANDAT 

 

 

 Subsemnatul ..........................................................................., membru al UNPIR cu nr. 

matricol ..............ca membru al filialei PRAHOVA, în calitate de MANDANT, mandatez pe 

dl/na. ................................................., membru al aceleaşi filiale, având nr. matricol ..............., în 

calitate de MANDATAR,  să mă reprezinte la lucrările Adunării generale a filialei ce a fost 

convocată pentru data de  22.04.2021. 

Declar pe propria răspundere că sunt în imposibilitatea de a vota electronic pentru  

Adunărea Generală din 22.04.2021 din următoarele motive ....................……………….…… 

Declar pe propria răspundere că am luat la cunoștință din materialele – suport transmise 

de Consiliul de Conducere privind  ordinea de zi a Adunării Generale din data de 22.04.2021 . 

- Drept pentru care am acordat prezentul mandat de reprezentare. 

 

 Semnătură MANDANT:     Semnătură MANDATAR:  

 

 

Data: 
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