MANDAT DE REPREZENTARE
in cadrul Adunarii Generale a UPFAR - ARGOA din 18.04.2022 / reconvocată la data de
19.04.2022 -ora 13:30
Prin prezenta, subscrisa ……………………………………………..., în calitate de membru
mandant
al
UPFAR-ARGOA.,
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 a organismului de gestiune
colectivă, care se va desfăşura la data şi în locul comunicat în convocarea Adunarii Generale, după cum
urmează:

Proiect
Obiect
Pentru
Hotarare
Desemnarea secretariatului de şedinta al
1
Adunarii
Generale
si
a persoanei
imputernicite cu semnarea documentelor
2

Aprobarea raportului cenzorului pentru anul
2021.

3

Aprobarea raportului de execuție a bugetului
de venituri și cheltuieli, prezentat pentru anul
2021 și rectificarea acestuia, precum și
aprobarea propunerilor privind rezultatul
exerciţiului financiar 2021.

4

Aprobarea situațiilor financiare la data de
31.12.2021 și aprobarea bilanțului contabil
prezentat cu anexe, pentru exercițiul financiar
contabil al anului 2021

5

Aprobarea Raportului Directorului General
privind activitatea desfasurată în perioada
decembrie 2020 – 2021, prezentarea
declaratiilor individuale prevazute de art. 160
alin.(3) și alin.(5) din Legea 8/1996 şi
descărcarea de gestiune a acestuia.

6

Aprobarea Raportului Consiliului Director,
privind activitatea desfășurată în anul 2021 şi
descărcarea de gestiune a acestuia.

7

Aprobarea Raportului Comisiei permanente
speciale privind accesul la informații pentru
anul 2021 şi descărcarea de gestiune a
acesteia.
1

Abţinere Împotriva

Opţiunea
Mandatarului

8

Aprobarea Raportului Comisiei de
supraveghere pentru anul 2021, prezentarea
declaratiilor individuale prevazute de art.
160 alin.(3) și alin.(5) din Legea 8/1996 şi
descărcarea de gestiune a acesteia.

9

Aprobare Dare de seama anuală şi anexe
privind activitatea UPFAR-ARGOA din anul
2021, în formatul stabilit de ORDA.

10

Aprobarea propunerilor privind bugetul de
venituri și cheltuieli pentru anul 2022.

11

Stabilirea comisionului de gestiune pentru
anul 2022.
Stabilirea cotizatiei anuale a membrilor,
conform prevederilor art. 32 lit. bb) din
Statutul UPFAR-ARGOA.
Alegerea Comisiei de Cenzori pentru
supravegherea activității financiare si
stabilirea nivelului indemnizatiei acesteia
Aprobarea strategiei şi a planului de măsuri
ale UPFAR-ARGOA pentru anul 2022.

12

13
14

Alte mențiuni referitoare la mandatul acordat: ........................................................................................

Prezenta împuternicire este acordată şi pentru situaţia în care Adunarea Generală este
reconvocată, respectiv și pentru data de 19.04.2022.
Precizez că am luat la cunoştinţă de Ordinea de zi a Adunării Generale şi sunt de acord cu
aceasta.
Totodată, precizez că am luat la cunoştinţă de proiectele de hotărâri ale Adunării Generale,
aşa cum acestea au fost postate pe site-ul UPFAR-ARGOA.

Semnătura

Data :
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