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Deciziile Consiliului director C.N.C.G.  

din 22.11.2021 
(extras din procesul verbal al  teleconferintei ad-hoc) 

 
 Consiliul director C.N.C.G. intrunit in teleconferinta ad-hoc in data de 22.11.2021, ora 16:00, avand 
urmatoarea componenta: domnul Adrian Marius Letca – Presedinte, domnul Marcu Sebastian – 
PrimVicepresedinte, domnul Auneanu Stefan Sorin – VicePresedinte chinotehnic, domnul Suculiuc Ovidu – 
VicePresedinte utilitar, domnul Panait Ion Bogdan – Membru si domnul Radu Dumitru – Membru, a luat urmatoarele 
decizii: 
 
 Decizia nr. 1 / 22.11.2021: Consiliul director a aprobat, in unanimitate, desemnarea domnului Bagia Lucian 
ca secretar al teleconferintei, in vederea redactarii si prezentarii documentelor necesare, inclusiv a procesului 
verbal al teleconferintei si a extrasului din procesul verbal ce va contine deciziile luate de catre Consiliul director. 
 
 Decizia nr. 2 / 22.11.2021: Consiliul director a aprobat, in unanimitate, ca ordinea de zi a teleconferintei 
audio sa aiba urmatorul cuprins: 

1. Stabilirea datei, orei, locului de desfasurare si a ordinii de zi a Adunarii generale 
2. Confirmarea taxei de inscriere in club si a cotizatiei anuale pentru anul 2022, 
3. Diverse. 

 
 Decizia nr. 3 / 22.11.2021: Consiliul director, in unanimitate, a aprobat convocarea sedintei Adunarii 
generale a membrilor clubului pentru data de 11.12.2021, ora 10:00, in incinta Complexului ”La Popicu”, situat in 
Dambovita, Ionesti-Petresti, str. Principala nr. 3, cu urmatoarea ordine de zi: 

1. Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021, 
2. Diverse. 

 
 Decizia nr. 4 / 22.11.2021: Din cauza restrictiilor impuse de autoritati pentru gestionarea pandemiei 
cauzate de virusul SARS-CoV2, Consiliul director, in unanimitate, a decis ca vor putea participa la sedinta Adunarii 
generale doar membrii clubului care prezinta certificatul verde emis de aplicatia STS https://certificat-covid.gov.ro/, 
ce va fi scanat la intrarea in locatia in care se va tine sedinta, astfel incat membrii clubului care nu au certificatul 
verde si cei care nu doresc sa participe sa poata sa dea imputerniciri de participare la sedinta acelor membrii ai 
clubului care au certificat verde. 
 
 Decizia nr. 5 / 22.11.2021: Consiliul director, in unanimitate, a decis mentinerea taxei de inscriere in club 
la nivelul sumei de 100 lei si mentinerea cotizatiei anuale la nivelul sumei de 100 lei. 
 
 Decizia nr. 6 / 22.11.2021: Consiliul director, in unanimitate, a decis convocarea unei sedinte a Consiliului 
director pentru data de 11.12.2021, ora 09:00, in incinta Complexului ”La Popicu”, situat in Dambovita, Ionesti-
Petresti, str. Principala nr. 3, cu urmatoarea ordine de zi: 

1. Majorarea tarifelor pentru serviciile oferite de club, 
2. Adoptarea unui set minim de reguli pe care trebuie sa le respecte toate echipele ce vor organiza 

competititii sub egida clubului 
3. Diverse. 

 
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 nu va afisata pe site-ul oficial de internet al  C.N.C.G.) 

https://certificat-covid.gov.ro/

