
 

 

Membri UNPIR Filiala Timiș (in proportie de peste 25%)  
convoacă Adunarea Generală 
 

 În baza art. 57 alin.1 lit.b) din Statutul privind organizarea și exercitarea funcției de practician 

în insolvență membri UNPIR Filiala Timiș  în număr de 47 (reprezentând peste 25%)  
convoacă Adunarea Generală a UNPIR Filiala Timiș  pentru data de 16 aprilie 2021, în loc. 
Sânandrei, Calea Timișorii  nr.3 , locatia Biarena pe terasa acoperită,  jud. Timiș, cu participare 
prin flux de persoane în intervalul orar 10,00 – 16,00 cu următoarea ordine de zi: 

 

✓  Alegerea președintelui consiliului de conducere al filialei UNPIR Timiș 

 

✓ Alegerea a doi membri titulari și a doi  supleanți pentru constituirea Consiliului de 

Conducere, patru membri pentru constituirea Instanței Locale de Disciplină, trei membri pentru 

constituirea Comisiei de Cenzori (art. 59  alin. 1 și 2, art. 63 lit. c și d, rap. la art. 64 alin. 2 din 

OUG 86/2006, art. 59 alin. 2, art. 60  lit. e din Statut)  

 

✓ Desemnarea candidatului (candidaților) pentru organele centrale ale Uniunii( doi delegați 

CNC, un delegat ISD, un delegate CC)  (art. 63 lit. d din OUG 86/2006 și art. 60 lit. h din Statut)   

 

 

✓ Desemnarea unui număr de opt delegaţi din cadrul filialei pentru Congresul Uniunii (art. 

58 alin. 3 din Statut) 

Adunarea Generală se va desfășura cu respectarea regulilor de distanțare fizică și a tuturor 
măsurilor de prevenție a răspândirii COVID-19, prin flux de persoane  conform normelor 
legale în vigoare,  conform Procedurii pentru organizarea adunărilor generale ale filialelor UNPIR in 
contextul situatiei sanitare speciale. 

Dacă la prima convocare nu se întruneşte numărul necesar de membri, sau ca urmare a  masurilor 
de prevenire a raspândirii COVID -19 stabilite la nivel national sau local,  AG nu se va putea tine in 
data de 16 aprilie 2021 , aceasta se va reprograma  în data de 14 mai 2021 în aceleași condiții  (a 
doua convocare), în locația menționată mai sus, hotărârile urmând a fi luate de majoritatea simplă a 
membrilor prezenţi (art. 62 alin. 3 din OUG nr. 86/2006 și art. 58 alin. 2 din Statut). 

Cu cel puțin 7 zile înainte de data AG, vor fi publicate pe site-ul filialei www.unpirtimis.ro toate 
materialele suport aferente adunării generale sau se vor comunica pe mail membrilor filialei (art. 57 
alin. 3 din Statut). 

Practicienii care doresc să candideze pentru una din funcțiile de conducere, respectiv pentru o 
funcţie în instanţa de disciplină şi comisia de cenzori, precum și pentru organele de conducere ale 
Uniunii, trebuie să depună, în format electronic (e-mail timis@unpir.ro si catalin.gaidos@yahoo.com 
e-mailul dlui Gaidos Catalin în calitate de membru al comisiei de constatare a cvorumului, numarare 
și validare a voturilor, de redactare a hotărârilor și a procesului verbal desemnat de membri care 
convoaca AG), intenția de a candida, o caracterizare/scrisoare de intenţie însoţită de CV, care să 
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evidenţieze activitatea de practician în insolvenţă, până cel târziu în data de 6 aprilie 2021, ora 
15.00. 

Până în data de 5 aprilie 2021 ora 15:00 se vor putea formula propuneri cu privire la desemnarea 
delegaților la congres. Propunerile se vor depune în format electronic e-mail timis@unpir.ro și 
catalin.gaidos@yahoo.com 

Adunarea Generală UNPIR Filiala Timiș poate desemna doi candidați pentru Consiliul National de 
Conducere al Uniunii (CNC), unul pentru Instanta Superioară de Disciplina (ISD) si unul pentru 
Comisia Centrala de Cenzori  (CC) , respectiv poate delega 8 practicieni pentru Congresul Uniunii, 
conform art. 23 din Statutul UNPIR. 

Membrii care nu pot participa la lucrările AG din motive întemeiate, dar doresc să mandateze un alt 
membru al filialei vor completa mandatul conform modelului aprobat de CNC și va fi comunicat 
semnat pe adresa de e- mail a Filialei Timiș UNPIR timis@unpir.ro și catalin.gaidos@yahoo.com cel 
târziu până în data de 14 aprilie 2021, ora 15.00 condiționat de prezentarea în original la data 
începerii lucrărilor Adunării Generale. 

Un membru compatibil poate să fie mandatat de maximum 3 membri compatibili ai filialei (art.58 
alin.1 din Statut). 

Până la data de 5 aprilie 2021 se pot face propuneri pentru componenta Comisiei de constatare a 
cvorumului, numarare și validare a voturilor, de redactare a hotărârilor și a procesului verbal pe e-
mailul filialei timis@unpir.ro si catalin.gaidos@yahoo.com . Ca urmare a desemnarii d-lui Gaidos 
Catalin în calitate de membru al comisiei de constatare a cvorumului, numarare și validare a 
voturilor, de redactare a hotărârilor și a procesului verbal se mai pot desemna doi membri în comisia 
de constatare a cvorumului, numarare și validare a voturilor, de redactare a hotărârilor și a 
procesului verbal. 

 

În situația în care candidaturile, propunerile de delegati la congres, mandatele si propunerile pentru 
componenta Comisiei de constatare a cvorumului, numarare și validare a voturilor, de redactare a 
hotărârilor și a procesului verbal nu vor fi transmise electronic concomitent catre cele doua adrese 
de e-mail (timis@unpir.ro si catalin.gaidos@yahoo.com) acestea nu se vor lua in considerare la 
lucrarile AG din 16 aprilie 2021 sau 14 mai 2021. 
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