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   Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România –   

                                        Filiala Salaj                                                               
   Zalau, str. S.Barnutiu, nr.1, bloc A 27, ap. 58, jud. Salaj   

                             Tel/fax: 0260-611 990 ; e-mail: unpirsalaj@gmail.com  

       

             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 Salaj convoaca Adunarea Generalã 

a membrilor filialei pentru data de 28.04.2021 ora 10.00 comunicandu-se votul 

electronic la adresa de e-mail din antet. In cazul neideplinirii cvormului se va 

reconvoca Adunarea Generala pentru ora 12,00, in acea zi si cu ordinea de zi identica, 

cand se va considera ordinea aprobată precum și materialele in discuție. 

 Ordinea de zi:  

1. Aprobarea Situațiilor financiare anuale ale filialei UNPIR Sălaj aferente anului 

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

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

de gestiune a membrilor Consiliului de conducere;  

3. Prezentarea Raportului Comisiei de cenzori privind certificarea situatiilor 

financiare intocmite la 31.12.2020 ;  

4. Aprobarea Planului de activitate pe anul 2021;  

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

6. Alegerea delegatilor la Congres.  

Adunarea generala a filialei este legal constituită prin comunicarea poziției fața de 

ordinea de zi pe adresa de e-mail ori prin comunicarea unui mandat, un membru 

compatibil putand să fie mandatat de maximum 3 membri compatibili ai filialei, iar 

hotarîrile sunt valabil adoptate cu votul majoritații simple a celor care comunica 

votul prin e-mai sau reprezentați prin mandat.Mandatul conform model se va 

comunica filialei UNPIR cel tarziu cu 2 zile lucrătoare înainte de data și ora inceperii 

lucrărilor Adunării generale. Materialele vor fi publicate pe site-ul UNPIR cu min 7 

zile inainte de data adunării generale.In maxim 3 zile calendaristice de la data 

publicării convocării, membrii filialei pot face propuneri pentru delegatii la Congres, 

propuneri ce vor fi trimise pe email la filiala (unpirsalaj@gmail.com).   

 

Consiliu de conducere al UNPIR-Filiala Sălaj. 


