
tarrsll6oVJ0\V

uNtuNEA pnooucAronlloR DE FILM st AUDtovtzuAl, olx nouAurn
PATRONATUL SOCIETATILOR DE PRODUCTIE DIN CINEMATOGRAFIE SI Ttr]LEVIZIUNE

U.P.F.A.R / P.S.P.C.T

PROCES VERBAL ADUNARE GENERALA ORD]NARA

a

U.P.F.A.R./P.S.P.C.T.

Din data de 16 aprilie 20'14

Azi, 16.04.2014, ora 13.00, a avut loc Adunarea Generalii Ordinard a
U.P.F.A.R/P.S.P.C.T., reuniti la a doua convocare, la sala de proieclie a CNC, din Str.

Dem. l. Dobrescu nr.4-6, sector 1, Bucuregti, la care din numdrul total de 33 de membri

au participat un numir de 19 membri, dintre care 10 reprezentanti legali gi g prin mandat

de reprezentare, astfel cum rezultd din tabelul nominal anexat, carc face parte

integrantd din prezentul proces-verbal.

D-nul. Dinu Tinase, Pregedintele U.P.F.A.R./P.S.P.C.T., desc,hide lucririle

Adunirii Generale. Dl. Mihai Gheorghiu, informeazi ci se declard statul.ard Adunarea

Generald Ordinard a U.P.F.A.R./P.S.P.C.T, fiind intrunite conditiile necesare pentru

inceperea desfSgurdrii lucririlor, conform ordinii de zi:

1. Aprobarea Raportului Consiliului Director pentru activitatea desfasurata in anul

2013 si planul de masuri pentru anul 2014;

2. Aprobarea Raportului Administratorului privind exercitiul financiar al anului 2013

si descarcarea de gestiune,

3. Aprobarea situaliilor financiare la 31.12.2013.

4. Aprobarea raportului cenzorului pentru exercitiul financiar al anului 2:013;

5. Aprobarea Execuliei bugetului de venituri si cheltuieli pe 2013 si Propuneri de

buget pentru 2014;

6. Numirea cenzorului.

7. Alegereapresedintelui.

8. Alegerea membrilor Consiliului Director.

9. Diverse.
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Se supune la vot aprobarea Ordinii de Zi.

Se voteazi cu unanimitate de voturi pentru Ordinea de Zi

Dl. Dinu Tanase numegte comisia de secretariat compusd din dna. cdtrilina cureraru,

9i dna. lrina Chender, pentru redactarea prezentului proces verbal.

Se trece la discutarea punctelor inscrise pe ordinea de zi. Astfel, in cadrul

Adundrii Generale ordinare a U.P.F.A.R./P.s.P.c.T, intrunitd azi, 1s.04.2Qti4, ora 13.00,

desfiguratd la sala de proiectie a CNC, din Str. Dem.l.Dobrescu nr.,4-6, sector 1,

Bucuregti, s-au luat urm6toarele hoterari:

Se trece la punctul nr. 1 de pe ordinea de zi:

1. Aprobarea Raportului Consiliului Director pentru activitatea desfasurater in anul 2013

si planul de masuri pentru anul 2014;

Dl. presedinte Dinu Tanase prezinta membrilor Adunarii Generale UPFAR/ PSPCT,

Raportul Consiliului Director pentru anul 2014 (anexa la prezentul process verbal).

Se supune la vot aprobarea punctului numirul nr. 1

Se voteazi cu unanimitate de voturi pentru aprobarea punctului nr.i,

Se trece la punctul nr. 2 de pe ordinea de zi:

2. Aprobarea Raportului Administratorului privind exercitiul financiar al anului 2013 si

descarcarea de gestiune.
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Dl. administrator Mihail Gheorghiu prezinta membrilor Adunarii Generurle a UPFAR-

PSPCT, Raportul privind exercitiul financiar al anului 2013 (anexa la prezentul proces

verbal).

Se supune la vot aprobarea punctului numirul nr. 2.

Se voteazi cu unanimitate de voturi pentru aprobarea punctului numiirul nr. 2

Se trece la punctul nr. 3 de pe ordinea de zi:

3. Aprobarea situatiilor financiare la 31 .12.2013.

D-na contabil-sef Carmen Ghencea prezinta membrilor Adunarii Generala a UpFAR-

PSPCT, situatiile financiare pana la 31.02.20'13.

Se supune la vot aprobarea punctului numdrul nr. 3.

Se voteazd cu unanimitate de voturi pentru aprobarea punctului numdrul nr. 3.

Se trece la punctul nr. 4 de pe ordinea de zi:

4. Aprobarea raportului cenzorului pentru exercitiul financiar al anului 2013;

D-na contabil-sef Carmen Ghencea, prezinta Raportul cenzorului perntru exercitiu

financiar al anului 2013, intocmit de d-na cenzor Ene Marcela Rozalinda.

Se supune Ia vot aprobarea punctului numirul nr. 4.

Se voteazd cu unanimitate de voturi pentru aprobarea punctului numerul nr.4.

Se trece la punctul nr. 5 de pe ordinea de zi:

5. Aprobarea Execuliei bugetului de venituri si cheltuieli pe 2013 si Propuneri de buget
pentru 2014:
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D-na contabil-sef Carmen Ghencea prezinta membrilor Execuliei bugetuluri de venituri si

cheltuieli pe 2013

Propunerea este sa se ramana pe acelasi buget, ce provin din concursuri. S-a facut

cerere si s-a apobat sa nu se mai plateasca TVA, pentru ca activitatea L,niunii nu este

una economica.

Se supune la vot aprobarea punctului numirul nr. 5.

Se voteazi cu unanimitate de voturi pentru aprobarea punctului numirul nr. 5.

Se trece la punctul nr. 6 de pe ordinea de zi:

6. Numirea cenzorului.

Se propune prelungirea contractului cu d-na censor Enea Rosalinda Marce'la.

Nu s-au facut alte propuneri.

Se supune la vot aprobarea punctului numarul nr. 6.

Se voteazd cu unanimitate de voturi pentru aprobarea punctului numerul nr. 6

Se trece la punctul nr, 7 de pe ordinea de zi:

7. Alegerea presedintelui.

Conform art. 44 alin 2 din Statut, in cadrul Adunarii Generale s-a propus condidatura d-

lui Dinu Tanase.

Nu s-au mai facut alte propuneri.

S-a trecut la votarea secreta a propunerii de candidatura dlui Dinu Tanrase, conform

art.54, alin.2 din Statut.

Se supune la vot aprobarea punctului numdrul nr.7.
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Se voteazi cu unanimitate de voturi pentru (re)alegerea dlui Dinu Tanas,e in functia de

presedinte al UPFAR/ PSPCT.

Se trece la punctul nr, 8 de pe ordinea de zi:

8. Alegerea membrilor Consiliului Director.

Conform art.44, alin.3 din Statut, dl. presedinte Dinu Tanase a propus candidature celor

4 vicepresedinti:

1) Radu Gabrea

2) Doru Mitran

3) Florin Paraschiv

4) lon lonescu

Dupa votare secreta si numararea tuturor voturilor exprimate, s-a constatat ca exista 16

voturi pentru, un vot (1) s-a anulat, iar doua (2) voturi sunt impotriva.

Se supune la vot aprobarea punctului numdrul nr. B

Se voteazd cu majoritate de voturi pentru candidaturile propuse de prersedintele dlui

Dinu Tanse.

Se trece la punctul nr, 9 de pe ordinea de zi:

9. Diverse.

1) Stabilirea cotizatiei lunare prin popunerile membrilor.

Dl. Administrator Mihail Gheorghiu propune o cotizatie lunara de 50 lei, care urmeaza sa

fie platita pe baza unei proforme dupa care se va timite si factura fiscala respectiva.

D-na Vertan propune sa se stabilieasca cotizatia lunara in functie de cheltulielile pe anul

2013 si impartite la numarul total de membrii UPFAR-PSCPT (33), asa incat ar rezulta o

valoare reala si actual a cotizatiei prin care s-ar acoperi cheltulielile de functionare ale

Uniu nii.
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Dupa efectuarea calculelor s-a ajuns la concluzia ca este vorba de o surna de 50 de lei

platibila lunar, cum s-a propus, d6jd.

Conform art. 30 alin. 1 si 2 din Statut, neplata cotizatiei timp de 6 luni se, sancttoneaza

de drept cu suspendarea calitatii de membru al Uniunii/Patronat, dupa un avertisment

scris trimis de Consilul Director, iar in caz de neplata a cotizatiei tim p de 1 2 luni,

membrul in culpa va fi exclus din Uniune/Patronat.

Se supune la vot aprobarea punctului numdrul nr. 9

Se voteazd cu un numar de 14 voturi pentru, 5 abtineri (pronuntate prin drra Ada Vartan,

si dl Nicu Mihali), si nici unul impotriva.

Fiind epuizate toate punctele inscrise pe ordinea de zi, se declari inchise
lucrdrile Adunarii Generale a U.PF.A.R/PS.PC.T 9i se trece la validarc'a prezentului
Procesului Verbal prin semnarea lui de cdtre Presedinte si membrii Comisie de
secretariat.

dinte,

u Tdnase

a
l

Comisia secretariat:

Catalina Curelaru
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