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Generale A.M.V.A.C.

în _edinta Adun rii
Prahova
Hotelului VIGO, Ploie_ti,
desfä_urat in incinta

de Domnul
Lucrärile sunt deschise

Generala
convocat Adunarea
ora

2022,

la zi

a

reconfirmarea

-

-

extraordinara

termenul

bazei de date

cotiza iei

de plat

a

a

ordinea de zi:
puncte pe

membrilor;

anuale în valoare

cotizaiei

AMVAC cu

a

care are ca

Hotel VIGO,
18, în Ploie_ti, la

aducerea

-

Coriolan

AMVAC a
Consiliul Director al
17 din Statutul AMVAC,
data de 6 aprilie
membrilor asociati în

i

In temeiul Art. 16

Robert
Pre_edinte, Dr. Popa

de 150 lei;

si de depunere

toate datele

de

a cererii

identitate

_i

de

reconfirmare a
care

sanctiunile

calitatii

decurg din

de membru al
nerespectarea acestor obligati.
Convocarea

membrilor

de zi

privind

ordinea

site-ul

Asociatiei

a

A.M.V.A.C. S-a

Adunarii,

data,

(www.amvac.ro),

informatile
statutare,
facut potrivit prevederilor
fiind afisate pe
desfasurarii Adunarii
ora si locul

totodata

comunicandu-se

newsletter

membrii A.M.V.A.C.

Toti participantii la

sedinta au semnat

in tabelul de prezenta

verbal.
Astäzi 06
Generala

Aprilie 2022, in
Extraordinara a

S-a inregistrat prezenta

a

VIGO
incinta Hotelului

Asociaiei.
4 membri cotizanti

cu

toti

atasat

prezentului proces

s-a

întrunit Adunarea

din Ploiesti,

EDICILOA

drept de vg

catre

TERUNARI

APOMA M VAC
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Intrucat numarul total

sala sunt

al

prezenti doar 4

inregistrati in

cotizantilor

membri cotizanti cu

Asociatie este

drept de vot,

de 280 membri, iar in
nu este intrunit.

cvorumul

unanimitate

prezenti aproba in
La propunerea Presedintelui,
30 minute
Extraordinare si c o n v o c a r e a in
Adunarii Generale
membrii

lucrarilor

unei Adunari

modificat

A.M.V.A.C.

prevederilor Statutului

conform

Extraordinare

Generale

a

inchiderea

prin

Hotararea Adunarii Generale.
Generala

deschisa Adunarea
se declara
terminarea celor 30 minute de pauza
Dupa
de vot prezenti este
Numarul de membri cu drept
zi.
de
ordine
aceeasi
Extraordinara, cu
totalul membrilor
simpla de 50% +1 din

de5, hotararile
cu

drept

Se

incep

urmand a

fi luate

cu

majoritate

statutului A.M.V.A.C.
de vot prezenti, conform

dezbaterile pe ordinea

1. Aducerea la zi

a

de zi aprobata de Adunare.

bazei de date

a membrilor.

identitatii membrilor

stabilirii
Adunarii necesitatea
Presedintele Robert Popa prezinta
sensul
Legii nr. 129/2019 in
Asociatiei avand in vedere prevederile

la

Judecatorie

ca

trebuiesc

asociatilor si membrilor
datele de identificare ale

toate

depuse

Consiliului

Director.
in
Intrucat baza de date

ceea ce

priveste membrii

a avut

scapari

Presedintele propune

care doresc sa
la data adunarii toate persoanele
de
zile
de
30
de
ca in termen
office@amvac.roo cerere
comunice pe email la adresa
ai
membrii
sa
AMVAC
acestia vor
sau devina
sa de identitate. Ulterior,
si o copie de pe Cartea
cat
Asociatie
in
de inscriere
in calitate de membru cat si
inscrierea la Judecatorie
fiscale
pentru
Caziere
si

depune
alte

documente

dupa

cum

li

se va

ramana

solicita.

in calitatea de
de intrare sau reconfirmare
Adunari la adresa de
de zile de la data prezentei
30
de
termenul
in
membru al Asociatei
identitate sau
neactualizarea datelor de
excluse
pentru
fi
vor
sus indicata

Toti ceilalti membri

care nu

depun

o

cerere

email mai

opteaz

pentru

a

Se supune la vot
Se inregistreaza

r mâne

membru simpatizant.

aceasta propunere.

voturi
5 voturi pentru si 0

VET

impotriva. Nu

ERINARAT

suntAtineri.

PENTAU

AM VAC

ROMAS
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de voturi a celor prezenti.
cu unanimite
Propunerea este adoptata
150 lei.
anuale în valoare de
Reconfirmarea

2.

cotizaiei

Director propune ca
Presedintele Consiliului

fie

ca

si in anul 2022

membru.
150 de lei per
si in anii anteriori de

faca integral in

sa se
Plata cotizatiei trebuie
Asociatiei
2022) in contul

(6mai

Adunari

termen

cu nr.

membru sa
cotizatia fiecarui

la data prezentei
de 30 de zile de

0101
0002 0007 7660
1BAN RO09 BREL

deschis la Libra Bank.
Membrii

care nu

platesc cotizatia prin

de la data prezentei

Adunari este

virament

in

cuantumul

calitatea

exclus/isi pierde

si in

termenul

de 30 de zile

expirarea
de membru dupa

acstui termen de plata.
Se supune la vot

aceasta propunere.

Nu sunt abtineri.
0 voturi impotriva.
si
voturi
pentru
Se inregistreaza 5
a celor prezenti.
unanimitate de voturi
adoptata cu
Propunerea este
3.

cotiza iei

priveste punctul
si de depunere a

AMVAC

cu

In

ceea ce

toate

nerespectarea

cererii

obligatii

de

de zi si

adeziune

a

de plat

a

al
calitatii de membru
care

sanc iunile

_i

Presedintele arata ca

reconfirmare sau

termenul

anume

reconfirmare

identitate

de

datele

acestor

de

3 de pe

ordinea

in cazul in

impreuna

cu

decurg din

vor
c a r e nu se

Cartea

de

identitate

membrii
adunari cat si daca
data prezentei
la
de
zile
de
de 30
valabila in termen
zile de la data prezentei
termen de 30 de
in
lei
de
150
achita cotizatia de
nu isi
al Asociatiei.
calitatea de membru
Adunari isi pierd

depune

cererile

vot
Se supune la

aceasta p r o p u n e r e .

voturi

împotriv .

si 0
5 voturi pentru
Se inregistreaza
de voturi
cu majoritate
Propunerea

este

4. Ultimul

celor prezenti.

adoptata

punct

Presedintele

Generale

vot
Se supune la

a

Nu sunt abtineri.

formal

este

in sensul

Robert
consiliului director

Extraordinare

si

sa o

semneze

ca

Popa

Adunarea

il

sa redacteze

imputerniceste
Hotararea

pentru toktre'brezenti

4OT1

aceasta propunere.

AMVAC
OMA

la

pe

Adunarii

Adunare.
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sunt abtineri
si 0 voturi impotriva. Nu
Se inregistreaza 5 voturi pentru
voturi a celor prezenti.
cu majoritate de
Propunerea este adoptata
Intrucat

nu

ordinea de zi Adunarea
mai sunt alte puncte pe

se

declara inchisa.

intocmit la Ploiesti in 1 exemplar original,
Prezentul Proces Verbal a fost
Adunare.
celor prezenti si votanti la
Anexa cu tabelul semnaturilor

contine 3 file si

EDICILORETERINAR

Consiliul Director al AMVAC,

P
E
N
T
A
U
AM VAC

Prin Pre_edinte Popa Robert Coriólan
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AL

ADUNARII GENERALE

VERBAL DIN
ANEXA LA PROCESUL
DATELE
ANEXA CE cONTINE
MEMBRILOR AMVAC,

DE

IDENTIFICARE

EXTRAORDINARE

ALE

MEMBRILOR

A

RESPECTIVA ADUNARE
AMVAC PREZENTI LA

SEMNATURA MEMBRU

CNP, DOMICILIU, LOC
NUME SI PRENUME
NASTERE
POPA ROBERT CORIOLAN

1710801192481

Jud.
Dumbr vi a,
Bela Bartok, 47

Timi_, Str.

Fetesti, Ialomita
VITÄLARU BOGDAN
ALEXANDRU

1800426430048

Bucuresti, Drumul Lunca

Ozunului 11, Sector 3

Bucuresti
2791216295890

OANA MANEA

Lipäne_ti, 586

Ploiesti
NICOLAE VALENTIN

1550721292088
Ploiesti, Gen. Irimia
Grigorescu,

12, Bloc 89, Ap.

33

Lipne_ti_
1690524297298

MANEA CRISTIAN

Lipäne_ti, 586

Ploiesti
CLOR
VEER

VETERINA

PENTRU

AM VAC

m

