
 
 
 

Extras din procesul verbal al  teleconferintei ad-hoc 
a Consiliului director C.N.C.G. din 27.04.2021 

 
 

Consiliul director C.N.C.G. intrunit in teleconferinta ad-hoc in data de 27.04.2021, ora 20:00, avand 
urmatoarea componenta: Domnul Adrian Marius Letca – Presedinte, Domnul Marcu Sebastian – 
PrimVicepresedinte, Domnul Radu Dumitru – Membru si Domnul Stefan Sorin Auneanu – Membru, a luat 
urmatoarele decizii: 
 
 Decizia nr. 1 / 27.04.2021: 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 / 27.04.2021: Consiliul director a aprobat, in unanimitate, ca ordinea de zi a teleconferintei 
audio sa aiba urmatorul cuprins: 

1. Analizarea cererilor de dobandire a calitatii de membru C.N.C.G. 
2. Stabilirea locului, datei si orei tinerii sedintei Adunarii generale a membrilor C.N.C.G. si a 

propunerii ordinii de zi 
3. Diverse 

 
 Decizia nr. 3 / 27.04.2021: Consiliul director, in unanimitate, a decis aprobarea cererilor de dobandire a 
calitatii de membru titular formulate de catre: 

1. domnul AAB – Arges 
2. domnul GA – Constanta 
3. domnul NL – Satu Mare 
4. domnul PI – Mehedinti 
5. domnul PIT – Bihor 
6. domnul TI – Timis 
7. domnul TBG – Constanta 
8. domnul TSP – Dolj 

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.C.N.C.G..ro, vor fi afisate doar 
initialele numelui, prenumelui, precum si judetul de domiciliu/resedinta ale noilor membri. 
 
 Decizia nr. 4 / 27.04.2021: Consiliul director, in unanimitate, a aprobat convocarea Adunarii generale 
anuale a C.N.C.G. pentru data de 29 mai 2021, ora 12:30, in incinta complexului ”Hermes” Slobozia, situat in 
Ialomita, 920072, Slobozia, b-dul Matei Basarab nr. 77, cu urmatoarea ordine de zi: 
 1. Prezentarea raportului de activitate al Consiliului director, 
 2. Aprobarea situatiilor financiare ale anilor 2019 si 2020, 
 3. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021, 
 4. Alegerea de noi membri in Consiliul director pe functiile vacante de VicePresedinte utilitar si 
 VicePresedinte Chinotehnist, 
 5. Stabilirea termenului limita de depunere a cererilor de organizare a competitiilor canine ce se vor 
 organiza de catre C.N.C.G. in anul 2022, 
 6. Diverse. 
 Decizia nr. 5 / 27.04.2021: Consiliul director, in unanimitate, a aprobat incheierea unui contract de 
colaborare intre C.N.C.G. si domnul Sorin Stefan Auneanu, care este autorizat sa detina si sa foloseasca un pistol 
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de start, pentru competitiile chinologice C.N.C.G. care necesita folosirea acestui echipament, colaborare care va fi 
cu titlu gratuit, cu exceptia contravalorii consumabilelor (capse) care vor fi in sarcina C.N.C.G..  
 
 Decizia nr. 6 / 27.04.2021: Consiliul director, in unanimitate, a aprobat ca tarifele de inscriere la competitiile 
chinologice C.N.C.G. sa se majoreze de drept, fara indeplinirea altor formalitati, in cazul in care acestea sunt 
achitate DUPA data limita de plata prevazuta in anuntul si/sau documentele de inscriere. 
 
 
Pentru conformitate, 
Secretar teleconferinta, 
Lucian Bagia 
(din considerente legate de protectia prelucrarii datelor cu caracter personal conform Regulamentului general 
privind protectia datelor nr. 679/2016, semnatura secretarului teleconferintei NU va fi afisata pe site-ul oficial de 
internet) 
27.04.2021 


