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MANDAT DE REPREZENTARE 

pentru Adunarea Generală Extraordinară a UPFAR - ARGOA din 

16.12.2020 / reconvocată la data de 17.12.2020 -ora 13:30 

 

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 Adunare Generală nr. 1: Alegerea unui membru în 

Consiliul Director, potrivit art. 35.8 din Statut. 

Pentru   Abținere   Împotrivă   Opțiunea mandatarului  

 

2. Proiect de Hotărâre Adunare Generală nr. 2: Planul de masuri privind  

Decizia ORDA nr. 96 din 28.07.2020. 

Pentru   Abținere   Împotrivă   Opțiunea mandatarului  

 

3. Proiect de Hotărâre Adunare Generală nr. 3: Ratificarea Contractului de 

închiriere  din 06.06.2019, pentru spațiu sediu din strada Iordache Golescu nr. 17 

etaj 1, cu valabilitate pana la data de  30.05.2025. Soluții privind valorificarea 

spațiului închiriat. 

Pentru   Abținere   Împotrivă   Opțiunea mandatarului  

 

                                                           
1 Exprimare votului prin mandatar se face prin bifarea unei singuri opțiuni din cele 4, din formularul de mandat. 
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4. Proiect de Hotărâre Adunare Generală nr. 4: Masuri de transparentă privind 

prezentarea pe pagina de internet a  activitatii Consiliului Director, a situatiei 

financiare lunare,  cu precizare veniturilor si cheltuielilor din comisionul de 

administrare, a cheltuielilor din Fondul Special al sumelor nerevendicate si din 

Fondul Social Cultural Educaţional 

Pentru   Abținere   Împotrivă   Opțiunea mandatarului  

 

5. Proiect de Hotărâre Adunare Generală nr. 5: Situatia CNC- cerere de  plata 

directă a remuneratiilor. Informare privind Dosarul 11751/3/2019 

Pentru   Abținere   Împotrivă   Opțiunea mandatarului  

 

6. Proiect de Hotărâre Adunare Generală nr. 6: Prescrierea, modalitatea de 

utilizare și destinația sumelor colectate, repartizate pentru perioada trim. 4/2014 

– trim. 4/2015, notificate, nerevendicate până la data de 30.09.2020, conform 

prevederilor art. 138 alin.(5) din Legea 8/1996 republicată, raportat la prevederile 

art.24.6 şi art. 26.5 din Statutul UPFAR-ARGOA 

Pentru   Abținere   Împotrivă   Opțiunea mandatarului  

 

7. Proiect de Hotărâre Adunare Generală nr. 7: Stabilirea unei sume de ajutor 

de urgentă Covid 19  acordat membrilor UPFAR-ARGOA 

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 

17.12.2020 

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

Extraordinare şi sunt de acord cu aceasta. 

Totodată, precizez că am luat la cunoştinţă de proiectele de hotărâre a 

Adunării Generale Extraordinare, aşa cum acestea au fost postate pe site-ul 

U.P.F.A.R.-A.R.G.O.A.   

 Data :       Semnătura şi ștampila 


