MANDAT DE REPREZENTARE
pentru Adunarea Generală Ordinară a UPFAR - ARGOA din 27.04.2021 /
reconvocată la data de 28.04.2021 -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 Ordinare a
organismului de gestiune colectivă, care se va desfăşura la data şi în locul comunicat în convocarea
la Adunarea Generală Ordinară, după cum urmează1:

Proiect
Obiect
Pentru Abtinere
Hotarare
Nr.
1
Aprobarea executiei bugetului de venituri si
cheltuieli pentru anul 2020.
2.1
Aprobarea situatiilor financiare la data de
31.12.2020
2.2
Imputernicirea unei persoane pentru inregistrarea
la autoritatile fiscale competente, a situatiilor
financiare la data de 31.12.2020, impreuna cu
documentele prevazute de legislatia in vigoare
Observatii/Mentiuni/Propuneri:
3.1
Aprobarea raportului cenzorului pentru anul 2020
3.2
Imputernicirea unei persoane pentru inregistrarea
la autoritatile fiscale competente, a raportului
cenzorului, impreuna cu documentele prevazute de
legislatia in vigoare
Observatii/Mentiuni/Propuneri:
4.1
Aprobarea Raportului Directorului General
privind activitatea desfășurată în anul 2020
4.2
Descarcarea de gestiune a Directorului General
Dumitru (Dinu) Tanase privind activitatea
desfășurată în perioada 01.01.2020 – 23.10.2020
4.3
Descarcarea de gestiune a Directorului General
Laurentiu Oprea privind activitatea desfășurată în
perioada 21.12.2020-31.12.2020
4.4
Imputernicirea unei persoane pentru inregistrarea
la autoritatile fiscale competente, a Raportului
Directorului General, impreuna cu documentele
prevazute de legislatia in vigoare
Observatii/Mentiuni/Propuneri:
1

Impotriva Optiunea
Mandatarului

Exprimare votului prin mandatar se face prin bifarea unei singuri opțiuni din cele 4, din formularul de mandat.
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5.1

Aprobarea Raportului Consiliului Director privind
activitatea desfășurată în anul 2020
5.2
Descarcarea de gestiune a Consiliului Director
privind activitatea desfășurată în anul 2020
6.1
Aprobarea Raportului Comisiei Permanente
Speciale privind Accesul la Informatii privind
activitatea desfășurată în anul 2020
6.2
Descarcarea de gestiune a Comisiei Permanente
Speciale privind Accesul la Informatii privind
activitatea desfășurată în anul 2020
6.3
Imputernicirea unei persoane pentru comunicarea
Raportului Comisiei Permanente Speciale privind
Accesul la Informatii catre Oficiul Roman pentru
Drepturile de Autor
Observatii/Mentiuni/Propuneri:
7.1
Aprobarea Raportului Comisiei de Supraveghere
privind activitatea desfășurată în anul 2020
7.2
Descarcarea de gestiune a Comisiei de
Supraveghere privind activitatea desfășurată în
anul 2020
7.3
Imputernicirea unei persoane pentru comunicarea
Raportului Comisiei de Supraveghere catre Oficiul
Roman pentru Drepturile de Autor
Observatii/Mentiuni/Propuneri:
8.1
Aprobarea Darii de seama privind activitatea
desfășurată de UPFAR-ARGOA în anul 2020
8.2
Imputernicirea unei persoane pentru comunicarea
Darii de seama, impreuna cu anexele acesteia,
catre Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor,
precum si pentru asigurarea publicarii pe pagina de
internet a UPFAR-ARGOA atat a darii de seama
impreuna cu anexele acesteia, precum si a situatiei
privind activitatea de colectare si repartitie din
anul 2020
Observatii/Mentiuni/Propuneri:
9.1
Aprobarea contractul de subinchiriere a unei parti
din spatiul situat in Strada Iordache Golescu nr. 17,
etaj 1, Sector 1, Bucuresti
9.2
Aprobarea revizuirii Planul de măsuri de reducere
a cheltuielilor privind Decizia O.R.D.A nr. 96 din
28.07.2020, respectiv a graficului de esalonare
privind economiile efectuale in concordanta cu
contractul de subinchirere aprobat la pct. 1
9.3
Aprobarea renuntarii la actiunea in Contencios
Administrativ ce face obiectul dosarului nr.
5492/2/2020 privind anularea Deciziei ORDA nr.
96/28.07.2020 si imputernicirea unei persoane
pentru aducerea la indeplinire
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Observatii/Mentiuni/Propuneri:
10
Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli
pentru anul 2021
11
Stabilirea comisionului administrativ pentru anul
2021
Observatii/Mentiuni/Propuneri:
12
Aprobarea nivelului contributiei la Fondul Social
Cultural Educational
Observatii/Mentiuni/Propuneri:
13
Mentinerea suspendarii platii cotizatiei anuale a
membrilor pana la urmatoarea Adunare Generala
Anuala din anul 2022, in care se va aproba
activitatea anului 2021
14.1
Aprobarea Proiectului de modificare a Statutului
UPFAR-ARGOA si imputernicirea unei persoane
in vederea semnarii acestuia
Observatii/Mentiuni/Propuneri:
14.2
Aprobarea destinatiei sumelor din Fondul special
si imputernicirea unei persoane in vederea aducerii
la indeplinire
Observatii/Mentiuni/Propuneri:
15.1
Alegerea membrilor Consiliului Director
Observatii/Mentiuni/Propuneri:
15.2
Aprobarea indemnizatiei membrilor Consiliului
Director
Observatii/Mentiuni/Propuneri:
15.3
Aprobarea indemnizatiei Directorului General
Observatii/Mentiuni/Propuneri:
16.1
Alegerea membrilor Comisiei Permanente
Speciale privind Accesul la Informatii
Observatii/Mentiuni/Propuneri:
16.2
Aprobarea indemnizatiei membrilor Comisiei
Permanente Speciale privind Accesul la Informatii
Observatii/Mentiuni/Propuneri:
17.1
Alegerea cenzorului sau Comisiei de cenzori
Observatii/Mentiuni/Propuneri:
17.2
Aprobarea indemnizatiei cenzorului/Comisiei de
cenzori
Observatii/Mentiuni/Propuneri:
18
Aprobarea Proiectului de revizuire a criteriilor
echitabile privind utilizarea Fondului Social
Cultural Educaţional
19
Aprobarea bugetului pentru anul 2021 pentru
organizarea Festivalului IPIFF
20
Aprobarea strategiei si obiectivelor UPFARARGOA pentru anul 2021
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Imputernicirea unei persoane în vederea semnării
hotărârilor Adunării Generale, a procesului-verbal
și a celorlalte documente
Observatii/Mentiuni/Propuneri:
21.2
Desemnarea secretariatului de sedinta al Adunării
Generale, responsabil cu verificarea prezentei, a
mandatelor primire de la membrii, a exprimarii
voturilor, precum si cu intocmirea procesului
verbal al sedintei Adunarii Generale Ordinare din
data de 27/28.04.2021, precum si cu orice aspecte
administrative necesare bunei desfasurari a
sedintei Adunarii Generale Ordinare
Observatii/Mentiuni/Propuneri:
21.1

Alte mențiuni referitoare la mandatul acordat: ........................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
Prezenta împuternicire este acordată şi pentru situaţia în care Adunarea Generală
este reconvocată, respectiv și pentru data de 28.04.2021.
Precizez că am luat la cunoştinţă de Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare şi
sunt de acord cu aceasta.
Totodată, precizez că am luat la cunoştinţă de proiectele de hotărâre a Adunării
Generale, aşa cum acestea au fost postate pe site-ul U.P.F.A.R.-A.R.G.O.A.

Semnătura şi ștampila

Data :
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