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Nr. A.G.E.  02/22.06.2018  

 

AGE (Adunarea Generală Extraordinară)  

23/24.07.2018 

 

 

    PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 1 

 

CONŢINUT:  Fuziunea UPFAR ARGOA, prin absorbția organismului de gestiune colectivă 

ARDAA, pe bază de Proiect de fuziune prin absorbție, pentru desfășurarea de activități în 

scopuri comune, în condițiile prevăzute de legile aplicabile și statut, transmis (aprobat) de 

Adunarea Generală Extraordinară a ARDAA. 

 

INIŢIATOR: 

Acest proiect a fost iniţiat de Consiliul Director, cu următoarea: 

 

EXPUNERE DE MOTIVE: 

Având în vedere, propunerea ARDAA, hotărârea AGE a ARDAA, privind aprobarea proiectului 

de realizare a absorbției ARDAA, prin fuziunea cu UPFAR ARGOA, raportat la prevederile art. 

37, lit. p), pentru îndeplinirea oricăror atribuții de către Consiliul Director, pentru atingerea 

scopului și desfășurarea activității UPFAR ARGOA, coroborat cu disp.art.33, lit.q) din statutul 

UPFAR ARGOA, privind hotărârile AG, pentru stabilirea strategiei și a obiectivelor UPFAR 

ARGOA,  

- se prezintă propunerea de realizare a Proiectului de fuziune prin absorbția organismului de 

gestiune colectivă ARDAA de către UPFAR ARGOA, pentru desfășurarea de activități în 

scopuri comune, în condițiile prevăzute de legile aplicabile, transmis aprobat de AGE ARDAA 

în vederea aprobării în AGE, și pentru înregistrarea acestuia la autorităţile competente, astfel: 

- Fuziunea, se propune a se realiza cu transmiterea integrală a drepturilor și obligațiilor 

ARDAA(absorbita) către UPFAR ARGOA(absorbanta), în starea în care se află la data Fuziunii 

– hotărâtă de AGE, a celor 2 organisme de gestiune.  

- UPFAR ARGOA(absorbanta) va dobândi drepturile şi va fi ţinută de obligaţiile 

ARDAA(absorbita)în cadrul procesului de fuziune, conform hotărârilor Adunării Generale 

Extraordinare a celor două organisme de gestiune; 

- În cadrul procesului de fuziune, ARDAA(absorbita) îşi va înceta existenţa pierzându-şi 

personalitatea juridică şi se va dizolva fără lichidare, urmând a fi radiată, cf.hotărârii AG; 

- După realizarea fuziunii UPFAR ARGOA, prin absorbția ARDAA, se propune ca UPFAR 

ARGOA(absorbanta), să aibe obligaţia de a solicita operarea modificărilor intervenite în ceea 

ce priveşte titularul drepturilor şi a tuturor celorlalte drepturi și obligații care fac obiectul 

înscrierii fuziunii prin absorbție, în Registrul asociațiilor și fundațiilor, la Judecătoria 

competentă şi la toate autorităţile abilitate în domeniu. 

- După realizarea fuziunii prin absorbția ARDAA, se propune ca UPFAR ARGOA(absorbanta),  

să fie guvernată în continuare de legile din România și Uniunea Europeană, aplicabile în 

domeniu. 

- Pentru motivaţia fuziunii prin absorbție se vor insera raţiunile economice, juridice şi de 

strategie ce  stau la baza fuziunii, în interesul membrilor titulari de drepturi (scopul funcționării 
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celor 2 organisme de gestiune, etc).  

 ÎN CADRUL MOTIVAȚIEI DE FUZIUNE PRIN ABSORBȚIE, SE VOR  AVEA ÎN VEDERE: 

 

A) STABILIREA ŞI EVALUAREA ACTIVULUI ŞI PASIVULUI ORGANISMULOR DE GESTIUNE 

IMPLICATE ÎN FUZIUNEA UPFAR ARGOA PRIN ABSORBŢIE ARDAA, care sunt evidenţiate în 

situaţiile financiare de fuziune, prezentate pe bază de raport contabil al absorbantei UPFAR 

ARGOA și pe baza situaţiilor financiare de fuziune ale ARDAA,  încheiate până la data de 

30.06.2018 (ex.:Elementele de activ şi de pasiv ale ARDAA, vor fi evaluate la valorile înscrise 

în situaţiile financiare (bilanţ) de fuziune la data de 30.06.2018.)  

B) PATRIMONIILE ORGANISMELOR DE GESTIUNE IMPLICATE ÎN PROCESUL DE FUZIUNE PRIN 

ABSORBȚIE (Patrimoniul Asociației Absorbante și Patrimoniul Asociației Absorbite). 

- Elementele de detaliu privind activul și pasivul organismului de gestiune Absorbit vor fi 

evidenţiate în bilanţul contabil de fuziune al ARDAA., anexat la Proiectul de fuziune, ce va fi 

realizat. 

- Patrimoniul ARDAA va fi predat UPFAR ARGOA, de drept, ca efect al fuziunii prin absorbție, 

pe baza de proces verbal. 

- Raportul contabil al absorbantei UPFAR ARGOA, va fi prezentat în cadrul AGE a UPFAR 

ARGOA și va fi anexat la Proiectul de fuziune, ce va fi realizat; 

- Absorbția ARDAA, prin fuziunea cu UPFAR ARGOA, se va realiza pe baza hotărârilor 

adunărilor generale extraordinare ale membrilor celor 2 organisme de gestiune implicate în 

fuziune, după aprobarea Proiectului de Fuziune prin absorbție, în cadrul adunărilor generale 

celor 2 organisme de gestiune implicate în Fuziunea prin absorbție, pentru înregistrarea acesteia 

la autoritățile competente și în Registrul Special al Judecătoriei competentă general, material și 

teritorial. 

 - Toate cauzele aflate pe rolul instanţelor în care ARDAA-absorbita - este parte, vor continua 

prin preluarea calităţii procesuale de către UPFAR ARGOA. De asemenea, toate contractele, 

drepturile și obligațiile, în derulare, vor fi preluate de UPFAR ARGOA -absorbanta. 

- Drepturile şi obligaţiile izvorâte din contractele şi mandatele ARDAA, vor fi transferate 

integral, în temeiul legii, către UPFAR ARGOA- absorbanta.  

- UPFAR ARGOA - absorbanta îşi va păstra sediul şi obiectul de activitatea, precum şi structura 

administrativă și de conducere, cf.legii și prevederilor statutare, actualizate. 

- Cheltuielile necesare fuziunii, se propun a fi suportate de UPFAR ARGOA - absorbantă. 

  În acest sens, orice membru poate face propuneri, în vederea realizării proiectului de 

fuziune UPFAR ARGOA prin absorbția ARDAA, pentru dezbateri, ce vor fi supuse  aprobării, 

pentru a se lua o hotărâre, cu privire la Proiectul de fuziune prin absorbție, de către AGE al 

UPFAR ARGOA, și pentru înregistrarea la autorităţile competente, în condițiile arătate.  

 

 

Consiliul Director UPFAR-ARGOA 

                   

      Administrator General 

 Irina-Mihaela CHENDER     Vizat, 

       Av. Mihaela Beca 

 

 

 

 


