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AGE (Adunarea Generală Extraordinară)           Nr. AGE 213/14.10.2016 

16.11.2016/17.11.2016 

 

  ANEXĂ PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 3/16.11.2016/17.11.2016 

 

 

Reglarea de către AG a membrilor UPFAR ARGOA, a aspectelor privind 

constatările ORDA din conținutul Procesului Verbal de Control, asupra activității 

UPFAR ARGOA, desfășurată în anul 2015, menținute prin adresa/răspuns nr. 

1715/30.09.2015, la Obiecțiunile UPFAR ARGOA nr. 1601/01.09.2016. 

 

 

  

 

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 dezbaterii cu privire la Procesul Verbal de Control ORDA, pentru 

activitatea desfășurată de UPFAR ARGOA, în anul 2015, a Obiecțiunilor/precizărilor 

formulate, precum și a adresei ORDA nr. 1715/30.09.2015 – răspuns la obiecțiuni, 

Consiliul Director, a propus:  

 

- Reglarea 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 și 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, precum și ordinea reținerilor 

aplicabile asupra remunerațiilor, de către membrii Adunării Generale, după 

dezbaterea propunerilor acestora, prin Hotărârea A.G.  

- Adunarea Generală urmează a stabili privind modificarea /rectificarea/ 

clarificarea: 

- modului de utilizare și asupra destinației 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 
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comunicare publică/ambiental. 

  

În acest sens orice membru UPFAR – ARGOA poate face propuneri până la 

data de 31 octombrie 2016. 

 

Incepand cu data de 17.10.2016, se vor putea consulta, la sediul UPFAR-

ARGOA, toate documentele care conțin propunerile/ analiza/ argumentația privind 

reglarea 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 și 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. 

Toate propunerile primite din partea membrilor vor fi discutate în cadrul AGE, 

pentru adoptarea unei hotărâri. 

 

 

Consiliul Director UPFAR-ARGOA   

                   

      Administrator General      Avocat 

 

 Irina-Mihaela CHENDER           Mihaela Beca 

 

 


