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AGE (Adunarea Generală Extraordinară)     Nr. AGE 148/29.09.2016  

16./17.11.2016        Reconvocare cu nr. AGE 209/14.10.2016 

  

 

   

 

 PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 1/16/17.11.2016 

 

CONŢINUT: 

 

Prescrierea si destinația sumelor colectate, în anul 2012 și în trimestrul I al anului 2013, 

repartizate, notificate, nerevendicate până la data de 30.06.2016, 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. 

 

De referință, vor fi sumele colectate, repartizate, notificate, în perioada 2012- trimestrul 1 2013 

și nerevendicate de titulari, care s-au prescris, conform prevederilor art. 1291 din Legea 8/1996 

modificată şi actualizată, raportat la prevederile Statutului actual al UPFAR-ARGOA, 

menţionate la art.26.5. 

 

INIŢIATOR: 

 

Acest proiect a fost iniţiat de Consiliul Director al U.P.F.A.R.- A.R.G.O.A. cu 

următoarea: 

 

EXPUNERE DE MOTIVE: 

  

În condițiile de realizare a gestionării drepturilor titularilor, pe baza principiului egalității 

de tratament, UPFAR ARGOA, conform prevederilor statuare, UPFAR ARGOA,  a repartizat 

individual titularilor de drepturi sumele colectate, conform Cap. IV Art. 23 si urm. din Statutul 

actual al UPFAR – ARGOA. 

 

Pentru titularii de drepturi neidentificați și nereprezentați cu privire la sumele repartizate 

și nerevendicate s-a urmarit legalitatea aplicării: 

 

a) prevederilor art.127 lit.f) și art. 1291 teza II din Legea 8/1996, modificată și actualizată; 

b) a prevederilor statutare actuale a UPFAR-ARGOA prevăzute la art. 26.5, după 

notificarea efectuată prin publicarea pe site-ul de internet al organismului de gestiune, a 

titularilor nereprezentați, a căror date de contact nu au putut fi identificate.  
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Astfel fiind, Adunarea Generală urmează a stabili prescrierea si destinația sumelor 

repartizate si  nerevendicate,  cu respectarea prevederilor art. 127 alin.1 lit f) si  Art. 1291  din 

Legea 8/1996 actualizată şi modificată, raportat la prevederile art. 26.5 din Statutul  UPFAR – 

ARGOA. 

 

  

 

Consiliul Director UPFAR-ARGOA 

                   

      Administrator General       Avocat 

 

 Irina-Mihaela CHENDER           Mihaela Beca 

 

 


