
ASOCIATIA CLUBUL NATIONAL DE CIOBANESC GERMAN
str.Grigore Alexandrescu nr.108, apt.2

Sector 1, Bucuresti
CIF 11315144, RAF-JS1 92/1998

Extras din procesul verbal al teleconferintei
a Consiliului director C.N.C.G. din 09.06.2020

Consiliul  director  C.N.C.G.,  in urmatoarea componenta:  Domnul Adrian Letca – Presedinte,
Domnul  Sebastian Marcu –  PrimVicepresedinte,  Doamna Iuliana Moldovan – VicePresedinte utilitar,
Domnul Roman Edmond  Stecyk  –  Vicepresedinte  chinotehnic  si Domnul  Stefan Sorin  Auneanu –
Membru, a luat urmatoarele decizii:

Decizia nr. 1 / 09.06.2020: Consiliul director a aprobat, in unanimitate, desemnarea domnului
Lucian  Bagia  ca  secretar  al  teleconferintei  Consiliului  director,  in  vederea  redactarii  si  prezentarii
documentelor necesare, inclusiv a procesului verbal al teleconferintei.

Decizia  nr.  2  /  09.06.2020:  Consiliul  director  a  aprobat,  in  unanimitate,  ca ordinea de zi  a
teleconferintei audio sa aiba urmatorul cuprins:

1. Discutii asupra cererilor de adeziune de noi membri
2. Aprobare de principiu examen de lucru
3. Schimbarea adresei sediului social
4. Diverse

Decizia nr. 3 / 09.06.2020: Consiliul  director,  in unanimitate, a decis aprobarea cererilor de
dobandire a calitatii de membru titular formulate de catre:

1. domnul CVT – Arges
2. domnul DI – Suceava
3. domnul DCM– Dambovita
4. domnul GE – Ilfov
5. domnul IGC – Arges
6. domnul LDP – Prahova
7. domnul MGM – Dolj
8. domnul MA – Ialomita
9. domnul MDA – Bucuresti
10. domnul NN – Constanta
11. doamna PDC – Braila
12. domnul VOC – Bucuresti

Din considerente legate de protectia prelucrarii datelor cu caracter personal conform Regulamentului
general privind protectia datelor nr. 679/2016, pe site-ul oficial de internet al   C.N.C.G., www.cncg.ro,
vor fi  afisate  doar initialele numelui,  prenumelui,  precum si  judetul  de domiciliu/resedinta  ale noilor
membri.

Decizia nr. 4 / 09.06.2020: Consiliul director a decis, in unanimitate, aprobarea de principiu a
organizarii de catre domnul Bogdan Anicescu a unui examen de lucru BH si IGP, in perioada 13-15
noiembrie, la Rm.Valcea, cu participarea de arbitrii S.V. si F.C.I., urmand ca decizia finala sa fie luata in
functie de pozitia A.Ch.R. asupra acestei solicitari.
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Decizia nr.  5 /  09.06.2020:  Consiliul  director  a aprobat,  in  unanimitate, schimbarea adresei
sediului social al asociatiei in jud. Ilfov, com. Mogosoaia, str. Drumul Morii nr. 9.

Decizia  nr.  6  /  09.06.2020:  Consiliul  director  a  aprobat,  in  unanimitate,
desemnarea/imputernicirea  domnilor  Adrian  Marius  Letca si  Lucian Bagia  pentru  ca,  impreuna sau
separat, dupa cum gasesc de cuviinta:

– sa redacteze si sa semneze, in numele asociatiei, contractul de comodat aferent sediului social,
– sa  desfasoare procedura de inregistrare a modificarii adresei sediului în Registrul asociatiilor si

fundatiilor aflat la grefa Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti,
– sa solicite noul certificat de inscriere prevazut de art. 12 alin. 1 din OG nr. 26/2000, 

Pentru conformitate,
Secretar teleconferinta,
Lucian Bagia
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