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NR. 28/ CD / 2021 

 

 

  HOTĂRÂREA NR.  27 

       Anul 2021   Luna Noiembrie   Ziua 18 

 

 

Consiliul Director, cu respectarea prevederilor art. 14 alin. 1 şi 3 din Statut  raportat  la 

art. 24 alin. 2  din Ordonanţa Guvernului nr. 26/ 2000 privind Asociaţiile şi Fundaţiile, întrunit 

în ședința din data de 18 Noiembrie 2021, precum și procesul verbal nr. 207 din data de 

18.11.2021, 

 

    CONSTATĂ  

 

În ședința Consiliului Director din data de 18.11.2021 Președintele Asociației Casa de 

Ajutor Reciproc a Pensionarilor „Elena Cuza” Bârlad propune ca în perioada                 

25.01.2020-10.02.2022 să se desfășoare Adunările  Anuale la nivelul Sucursalelor.  

Propune, de asemenea,  ca lucrările  Adunării  Generale Anuale a reprezentanților 

membrilor C.A.R.P. ”Elena Cuza” Bârlad să se desfășoare în data  de 12.02.2022 .  

Având în vedere prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, coroborat 

cu prevederile Ordonanței nr.26/2000 privind Asociațiile și Fundațiile, de la art.21 alin (5) prin 

care ”…… Adunarea generală poate avea loc şi prin mijloace electronice de comunicare 

directă la distanţă, iar hotărârile adunării generale pot fi semnate de asociaţi inclusiv cu 

semnătură electronică extinsă” în cadrul ședinței membrilor Consiliului Director se propune 

desfășurarea Adunării Generale Ordinare a Asociației  Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor 

„Elena Cuza” Bârlad, prin corespondență. 

Fiecare membru delegat va primi pe lângă materialele necesare și buletin de vot prin 

care își va exprima votul pentru fiecare document în rubrica aleasă și dacă este cazul va anexa 

propuneri, întrebări, etc. 

 Având în vedere prevederile art. 12 alin. 1 și 3 din Statut, 
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    H O T Ă R Ă Ş T E 

 

Art. 1 Convocarea Adunărilor  Anuale pe Sucursale, conform tabelului anexat. 

Art. 2  Convocarea Adunării Generale Ordinare a reprezentanților membrilor  

Asociației Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor „Elena Cuza” Bârlad în data 12.02.2022.  

Art. 3  Înmânarea documentelor fiecărui membru delegat în perioada               

25.01.2022-10.02.2022. 

Art. 4 Exprimarea votului pentru fiecare document înaintat membrilor delegați se va 

face prin corespondență pe buletinul de vot atașat, în perioada 26.01.2022-11.02.2022. 

 

 Cu aducere la îndeplinire de către Consiliul Director, Contabilul șef și Biroul RUNOS.  

 


