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Proces verbal
al sedintei adunarii generale a membrilor CNCG
- Pitesti, 04.03.2017 Conform clauzelor art. 12 alin. 5 din Statut, pentru data de 04.03.2017, ora 09:30, in incinta
Hotelului AMD din Pitesti, str. Bucovina nr. 79, jud. Arges, a fost convocata sedinta adunarii generale a
membrilor CNCG, prin afisarea convocatorului la data de 20.02.2017, pe site-ul oficial al CNCG
(www.cncg.ro).
La data de 04.03.2017, ora 09:34, in incinta Hotelului AMD din Pitesti, str. Bucovina nr. 79, jud.
Arges, dupa terminarea operatiunilor de inscriere si semnare pe foaia colectiva de prezenta, s-a
constatat prezenta a doar 20 membri, personal sau prin mandatar, dintr-un numar total de 75 de
membri. Potrivit prevederilor art. 12 alin. 8 din Statut " Adunarea generala este legal constituita daca la
data, ora si locul stabilite prin convocator sunt prezenti, personal sau prin imputernicit, cel putin
jumatate plus unu dintre membrii CNCG. ", astfel incat nefiind prezenti cel putin 38 membri (jumatate
plus unul) din numarul total de membri (75), se constata ca NU este intrunit cvorumul.
La ora 10:00, dupa trecerea a 30 minute de la ora mentionata in convocator pentru tinerea
adunarii generale (ora 09:30), se constata prezenta unui numar de 24 membri, personal sau prin
mandatar. Avand in vedere clauzele art. 12 alin. 10 din Statut, potrivit cu care " Daca cvorumul nu este
intrunit la ora mentionata in convocator, adunarea generala se considera a fi legal constituita cu membri
prezenti la locul stabilit prin convocator, indiferent care ar fi numarul acestora, la expirarea unui termen
de 30 minute de la ora mentionata in convocator, asa cum reiese din foaia colectiva de prezenta
intocmita prin grija presedintelui CNCG, ... semnata de catre toti membri prezenti personal sau prin
imputernicit.", se constata ca adunarea generala este legal constituita.
Sedinta adunarii generale a fost inregistrata audio, conform art. 12 alin. 19 din Statut, cu
reportofonul marca ZOOM H1.
Avand in vedere imprejurarea ca publicarea convocatorului pe site-ul oficial al CNCG s-a
realizat doar la data de 20.02.2017, se constata ca NU a fost respectat termenul de minimum 15 zile
calendaristice mentionat la art. 12 alin. 5 din Statut, astfel incat adunarea generala NU este legal
constituita si nu poate lua hotarari in mod valabil.
In consecinta, membri prezenti au purtat discutii pe marginea punctelor de pe ordinea de zi,
fara a se lua vreo hotarare, iar lucrarile Adunarii generale au fost inchise la ora 12:30, urmand ca o
noua sedinta a Adunarii generale sa fie convocata in mod statutar pentru data de 29.04.2017, orele
17:30, in aceeasi locatie.
Sorin DRAGOMIR,
presedinte
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