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Nr. AGE  147 /29.09.2016  

Reconvocare cu nr. AGE 208/14.10.2016 

 

(Re)Convocare Adunare Generală Extraordinară 

 

 UPFAR-ARGOA (re)convoacă Adunarea Generală Extraordinară în data de 

16.11.2016, ora 12:00, aceasta va avea loc în sala de proiecţie a CNC (Centrul 

Naţional al Cinematografiei) din str. Dem I.Dobrescu nr. 4-6, sector 1, Bucureşti, cu 

următoarea:  

 

 

ORDINE DE ZI : 

 

 

 

1. Proiect de hotărâre nr. 1 

Propuneri privind prescrierea şi destinația sumelor colectate, în anul 2012 și în 

trimestrul I al anului 2013, repartizate, notificate, nerevendicate până la data de 

30.06.2016, pentru dezbaterea acestora,conform prevederilor art. 1291 din Legea 

8/1996 modificată şi actualizată, raportat la prevederile Statutului UPFAR-ARGOA, 

menţionate la art.26.5. din Statutul actual al UPFAR-ARGOA și Anexa la Proiect de 

Hotărâre nr. 1, AGE 149/29.09.2016// AGE 210/14.10.2016. 

 

 

 

2. Proiect de hotărâre nr.2 

 Punerea în discuție a Proiectului de modificare a Statutului UPFAR ARGOA, 

pentru aprobarea acestuia, privind modificarea /rectificare/ clarificarea regulilor de 

repartiție prevăzute de  art.23.3, lit.c), art.23.5, art.24.1, art.24.2 (art.24.2.1. lit.a) și 

lit.b)-în sensul modificării regulii privitor la cuantumul procentului de repartizat 

pentru copia privată), art. 24.3 (art.24.3.1. lit.a) și lit.b)-în sensul modificării 

regulii privitor la cuantumul procentului de repartizat pentru comunicarea publică), 

art.25 (menționarea lit.b), din Statutul actual precum și clarificare a modalității de 

utilizare a Fondului Comun, menționate în Statutul UPFAR ARGOA, la art. 25.1., 

avizat de ORDA la data de 15.09.2016, (re) avizat în privinţa erorilor materiale şi 

cu privire la prevederile  art. 26 şi art. 29.1, lit.b).  
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și se suplimentează Ordinea de zi, cu: 

 

3. Proiect de hotărâre nr.3 

Punerea în discuție a Procesului Verbal de Control ORDA, pentru activitatea 

desfășurată de UPFAR ARGOA în anul 2015 și a Obiecțiunilor formulate de 

UPFAR ARGOA și Anexa la Proiect de Hotărâre nr. 3, AGE 213/14.10.2016. 
 

3.1. Dezbaterile, recomandările și propunerile membrilor, ținând cont de 

Adresa ORDA, înregistrată la UPFAR ARGOA cu nr.1715/30.09.2015, fomulată 

la obiecțiunile și precizările UPFAR ARGOA nr.1601/01.09.2016, cu privire la 

Procesul Verbal de Control ORDA, desfășurat asupra activității UPFAR 

ARGOA, în anul 2015, asupra: 

 

- modalității de utilizare și destinația sumelor colectate de UPFAR ARGOA, 

repartizate și nerevendicate de titularii de drepturi, în termen de 3 ani de zile de la 

data notificării, prescrise în Adunarea Generală Extraordinară din 30.06.2015, 

conform art. 1 din Hotărârea nr. 1/30.06.2015; 

- a modalității de reținere a comisionului datorat de titularii de drepturi, 

organismului de gestiune colectivă UPFAR ARGOA, în calitate de colector unic 

pentru sursa retransmitere prin cablu și în calitate de colector al remunerațiilor pentru 

sursa comunicare publică/ambiental. 

 

4. Diverse/Alte informări/Dezbateri. 

 

În lipsă de cvorum Adunarea Generala Extraordină a UPFAR-ARGOA,  este 

reconvocată în data de 17.11.2016, ora 12:00  la aceeaşi adresă și cu aceeaşi ordine de 

zi, completată. 

 Materialele supuse discuției și aprobării în cadrul Adunarii Generale 

Extraordinare pot fi consultate la sediul  UPFAR-ARGOA (cf. Art. 134 ^ 1, alin. (3) și 

(4) din Legea 8/1996 cu modificările și completările ulterioare) sau pe site-ul UPFAR-

ARGOA. 

 

În situaţia în care nu veţi putea participa la Adunarea Generală Extraordinară, vă 

rugăm să completaţi, semnaţi și ștampilaţi  mandatul de reprezentare și să-l trimiteţi 

până cel târziu 31.10.2016,  la  adresa poştala: UPFAR-ARGOA, Bucureşti, str. Dem. 

I. Dobrescu nr. 4 – 6, corp B, et. 1, cam. B112 , sector 1, Cod postal 010026, Of. P. 1, 

Tel & fax 021.311.71.04/ 021.310.09.04,  

sau   

prin poșta electronică:  secretariat@upfarargoa.ro     

 

 

 

mailto:secretariat@upfarargoa.ro
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Membrii sau reprezentanții acestora urmează să se prezinte cu ștampila  

societății sau mandatul de reprezentare semnat și ștampilat în original.   

 

În acest sens, vă transmitem anexat Mandatul de reprezentare a participării în 

cadrul Adunării Generale Extraordinare. 

 

 

 

Vă multumim anticipat pentru prezență. 

Consiliul Director al  UPFAR-ARGOA      

           

 

              

 

Administrator general       Avocat, 

           

Irina-Mihaela Chender     Mihaela Beca  
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MANDAT DE REPREZENTARE 

pentru Adunarea Generală ExtraOrdinară a UPFAR - ARGOA din 16 

noiembrie 2016/reconvocare 17 noiembrie 2016 
 

Prin prezenta, subscrisa ……………………………………………..., în calitate 

de membru mandant al U.P.F.A.R.-A.R.G.O.A., prin ..............................................., în 

calitate de ........................................................, îl deleg pe dl./dna/S.C.. 

.................................................., să mă reprezinte şi să voteze în numele şi pe seama 

mea în cadrul Adunării Generale Extraordinare a organismului de gestiune colectivă, 

care se va desfăşura la data şi în locul comunicat în convocarea la Adunarea Generală 

Extraordinară, după cum urmează1: 

1. Proiect de hotărâre nr. 1: Pentru/ Abținere/ Împotrivă/ Opțiunea mandatarului; 

       2. Proiect de hotărâre nr. 2: Pentru/ Abținere/ Împotrivă/ Opțiunea mandatarului; 

 

       3. Proiect de hotarare nr. 3: Pentru/ Abținere/ Împotrivă/ Opțiunea mandatarului 

 

 

Alte mențiuni referitoare la mandatul acordat: ........................................................ 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................. . 

 

Prezenta împuternicire este acordată şi pentru situaţia în care Adunarea 

Generală Extraordinară este reconvocată, respectiv și pentru data de 17.11.2016. 

 

Precizez că am luat la cunoştinţă ordinea de zi a Adunării Generale 

Extraordinare, aşa cum aceasta este prezentată în convocare, şi că sunt de acord cu 

aceasta. 

Totodată, precizez că am luat la cunoştinţă de proiectele de hotărâri ale Adunării 

Generale Extraordinare, aşa cum acestea au fost postate pe site-ul U.P.F.A.R.-

A.R.G.O.A.   

 

 Data :       Semnătura și ștampila 

                                                 
1 Exprimare votului prin mandatar se face prin incercuirea unei singuri optiunii din cele 4, din formularul de mandat. 


