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CONVOCATOR  

ADUNAREA GENERALĂ A MEMBRILOR UNPIR FILIALA DOLJ 
 

Având în vedere prevederile art.62 din O.U.G.86/2006 privind organizarea 

activității practicienilor în insolvență, ale art.58 din Statutul privind organizarea și 

exercitarea profesiei de practician în insolvență (r6), ale Deciziei CNC nr.3/2021- Anexa 3 - 

privind Procedura pentru organizarea adunărilor generale ale filialelor UNPIR în anul 

2021, în contextul situației sanitare speciale și ale H.G. nr.432/2021 privind prelungirea 

stării de alertă pe teritoriul României. 

Consiliul de conducere al Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din 

România FILIALA DOLJ, convoacă Adunarea Generală a membrilor filialei pentru data 

de 27 mai 2021, la sediul filialei din str.A.I.Cuza, bl.A, sc.1, parter, Craiova, jud.Dolj, 

între orele 10.00 - 15.00 – cu vot prin flux de persoane,  conform Grafic prezență ordine 

alfabetică pe ore astfel:  

- între orele 10:00 - 11:00 - membrii organizati în cabinete  cu numele de la litera A la lit. L  

- între orele 11:00 - 12:00 - membrii organizati în cabinete cu numele de la litera M la lit. V  

- între orele 12:00 - 13:00 - membrii organizați în societăți cu numele de la litera A la lit. D  

- între orele 13:00 - 14:00 - membrii organizați în societăți cu numele de la litera F la lit. O   

- între orele 14:00 - 15:00 - membrii organizați în societăți cu numele de la litera P la lit. T  

cu următoarea ordine de zi: 

1. Alegerea președintelui consiliului de conducere al filialei, a patru membri 

titulari și doi supleanți ai consiliului de conducere, a trei membri și un supleant ai 

instanței locale de disciplină, a trei membri si un supleant ai 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) - vot secret; 

2. Desemnarea candidatului (candidaților) pentru organele centrale ale Uniunii 

(art. 63 lit. d din OUG 86/2006 și art. 60 lit. h din Statut)  - vot deschis; 

3. Desemnarea delegaţilor filialei pentru Congresul Uniunii (art. 58 alin. 3 din 

Statut) – vot deschis; 

4. Stabilirea indemnizatiei membrilor consiliului de conducere, la suma de 500 

lei net lunar – vot deschis. 

Se precizeaza faptul ca din anul 2008, indemnizatiile membrilor consiliului de 

conducere au fost de 150 lei net/membru, pentru fiecare sedinta la care a participat. În 

aplicarea  deciziilor adoptate de CNC al UNPIR indemnizatiile membrilor  comisiilor de 

cenzori si ai instantelor locale de disciplina  au fost majorate, însă la nivelul filialei Dolj 

indemnizațiile membrilor consiliului de conducere  nu au fost actualizate de peste 12 ani. 

Astfel s-a introdus pe ordinea de zi punctul privind aprobarea unei indemnizatii de 500 lei 

net/membru  consiliu de conducere, pentru fiecare sedintă lunară la care participa.  



Adunarea Generală se va desfășura prin flux de persoane, cu prezentarea 

membrilor la sediul filialei în ziua de 27 mai 2021, pe grupe și ore, în ordine alfabetică, 

conform Grafic anexat, cu respectarea regulilor de distanțare fizică și a tuturor măsurilor 

de prevenție a răspândirii COVID-19, fiind permisă participarea în spaţii deschise a 

maxim 50 persoane, respectiv 25 de persoane la interior conform normelor legale în 

vigoare,  privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-

CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţilor în condiţii de siguranţă sanitară.  

Adunarea generala a filialei este legal constituită în prezența majorității membrilor 

compatibili ai acesteia, prezenti fizic sau mandatati, un membru compatibil putând să fie 

mandatat de maximum 3 membri compatibili ai filialei, iar hotărârile sunt valabil adoptate 

cu votul majoritatii simple a celor prezenti fizic sau reprezentati prin mandat (art. 62 alin. 

3 din OUG nr. 86/2006 și art. 58 alin. 2 din Statut).  

Dacă la prima convocare nu se întruneşte numărul necesar de membri, AG se va 

desfăşura în data de 27 mai, între orele 15:00 – 17.00, la aceeași locație și în aceleași 

condiții. 

Practicienii care doresc să candideze pentru una din funcțiile de conducere, 

respectiv pentru o funcţie în instanţa de disciplină şi comisia de cenzori, trebuie să 

depună, în format electronic (e-mail: dolj@unpir.ro sau unpirdolj@yahoo.com), sau la 

sediul filialei, intenția de a candida, o caracterizare / scrisoare de intenţie însoţită de un 

CV, care să evidenţieze activitatea de practician în insolvenţă, până cel târziu în data de 

 17 mai, ora 15.00. Recomandare: Candidatii pentru Instanta de disciplină să fie juristi/avocati, iar 

candidatii pentru Comisia de cenzori să fie economisti/experti contabili. 

Adunarea Generală a Filialei Dolj poate desemna unul sau doi candidați pentru 

organele centrale ale Uniunii, respectiv poate desemna 6 delegati, practicieni pentru 

Congresul Uniunii, conform art. 23 din Statutul UNPIR. Propunerile pot fi transmise prin 

e-mail sau depuse la sediul filialei până cel târziu la data de 17 mai, ora 15.00. 

Propunerile pentru Comisia de de constatarea a cvorumului, numărare și validare a 

voturilor, de redactare a hotărârilor și procesului-verbal, formată din 3 persoane, din care 

una este secretarul executiv al filialei, se vor transmite prin e-mail (dolj@unpir.ro sau 

unpirdolj@yahoo.com) sau la sediul filialei,  până la data de 17 mai, ora 15.00. 

Membrii care nu pot participa la lucrările AG din motive întemeiate, dar doresc să 

mandateze un alt membru al filialei vor completa mandatul conform model anexat și îl vor 

comunica semnat și scanat prin e-mail  (dolj@unpir.ro sau unpirdolj@yahoo.com)  sau la 

sediul filialei, cel tarziu cu 2 zile lucratoare înainte de data Adunarii generale, adică până 

cel târziu în data de 25 mai 2020, ora 15.00 și va fi prezentat în original la data și ora 

programată pentru prezența la adunarea generală.  

 

Consiliul de Conducere  

al UNPIR Filiala Dolj  


