NR.2/CD/2021

Hotărârea nr. 2
privind criteriile de înscriere a candidaturilor la funcția de consilier
Anul 2021 Luna Ianuarie Ziua 4

Consiliul Director, urmare a ședinței de urgență din 04.01.2021, în baza
Hotărârii nr. 1/CD/4.01.2021, coroborată cu articolul 14 punctele 1, 3 și 4 lit. b
din Statutul de Funcționare al Asociației Casa de Ajutor Reciproc a
Pensionarilor „Elena Cuza” Bârlad, articolul 24 alin. 2 punctul d din Ordonanța
Guvernului 26/200 privind Asociațiile și Fundațiile și Procesul Verbal de
Ședință nr. 1 din 04.01.2021,

HOTĂRĂȘTE
I) Orice membru al asociației poate participa la alegerea în funcție de
consilier cu îndeplinirea următoarelor condiții de fond și formă, de fapt și de
drept:
a) Să fie pensionar;
b) Vechime în asociație minim 5 ani;
c) Studii superioare cursuri de zi în unul din următoarele domenii: științe
juridice, administrație publică, științe economice, științe manageriale;
d) Să fi îndeplinit o funcție de management cel puțin 4 ani de zile;
e) Să nu fi suferit vreo condamnare penală sau fiscală, chiar dacă a intervenit
reabilitarea de drept sau judecătorească, ori amnistia;
f) Să aibă plătită la zi cotizația și contribuția;
g) Să nu fi fost rău platnic;
h) Să fi participat sau să fi organizat cel puțin 30 de activități sociale, culturale,
artistice, turistice, prestări servicii în cadrul Asociației C.A.R Pensionari „Elena
Cuza” Bârlad în ultimii 7 ani.

II) Candidații, ce îndeplinesc condițiile prevăzute la punctul I, vor
depune următoarele acte:
a) Cerere de a candida la consilieri;
b) Curriculum Vitae;
c) Xerocopie după C.I.;
d) Cazier judiciar;
e) Examen medical psihiatric;
f) Examen medical psihologic;
g) Adeverință medic de familie privind antecedentele medicale;
h) Documente justificative privind studiile;
i) Cupon de pensie sau adeverință de la Casa locală de pensii;
j) Adeverință din care să rezulte că a îndeplinit o funcție de conducere;
k) Adeverință de la Asociație cu privire la stadiul plății contribuției, cotizației și
ratelor dacă se impune.

III) Alegerea la funcția de consilier va avea loc prin vot deschis a
delegaților prezenți, cu majoritate simplă (50% +1).
IV) Depunerea candidaturilor se va face în perioada 04.01.2021 22.01.2021 la Biroul RUNOS al Asociației.
PREȘEDINTE,
al Asociației și Consiliului Director,
Nicolaie Mihai

