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Convocare Adunare Generald Ord inard

UPFAR-ARGOA convoacd Adunarea Generald Ordinard in data de 24.03.20!6, ora
12, aceasta va avea loc in sala de proieclie a CNC (Centrul Nalional al Cinematografiei)
din str. Dem l.Dobrescu nr.4-6, sector l-, Bucuregti, cu urmitoarea:

ORDINE DE ZI :

Proiect de Hotdrdre nr.1
- Aprobarea bilan[ului contabil pentru exercitiul financiar contabilal al anului 2015;

Proiect de Hotdrdre nr.2
- Aprobarea Raportul cenzorului pentru anul 2015 ;

Proiect de Hotdr6re nr. 3
- Alegerea cenzorului pentru supravegherea activitSlii financiare a anului 2016.

Proiect de Hotdr6re nr.4
- Aprobarea execu[iei bugetului de venituri si cheltuieli pe 201,5, propuneri pentru anul
2016 ;

Proiect de Hotdr6re nr. 5
- Aprobarea raportului de activitate al Consiliului Director pentru anul 2015;

Proiect de Hotdr6re nr. 6
- Aprobarea raportuluiAdministratorului pentru anul 20L5 ;

Proiect de Hotdrdre nr. 7
- Aprobare Dare de seamd anuald, format ORDA, pentru anul 2015 ;

Proiect de Hotdrdre nr. 8
- Aprobarea raportului Comisiei permanente speciale privind accesul la informalii pentru
anul 20L5 ;

Proiect de Hotir6re nr. 9
Alegerea unui membru in Comisia permanentd speciale privind accesul la informa{ii
pentru anul 2016.



Proiect de Hotdrdre nr. 10
- Aprobarea comisionului administrativ pentru anul 201,6;

Proiect de Hotir6re nr. 11
- Aprobare modificarilor Statutului UPFAR - ARGOA 9i a regulilor de repartilii, sub

conditia oblinerii avizului ORDA"

- Diverse / informiri / consultdri (situalia litigiilor, prezentarea procesului verbal de
control anual pentru activitatea UPFAR-ARGOA a anului 2014, etc)

in lipsd de cvorum Adunarea Generala Ordinara a UPFAR-ARGOA, este
reconvocatdin data de 25.03.20t6,ora!2 la aceeagl adresi gi cu aceea5i ordine de zi

Materialele supuse disculiei gi aprobSrii in cadrul Adunarii Generale pot fi
consultate la sediul UPFAR-ARGOA ( Cf. Art. I34 ^ 1-, alin" (3) si (a) din Legea 8[996 cu
modificdrile gi completdrile ulterioare.

In situatia in care nu veli putea participa la Adunarea Generald, vd rugdm sd
completati, semnali gi stampilali mandatul de reprezentare 9i s5-l trimitefi p6nd cel
t6rziu 21.03"2016, la adresa pogtala: UPFAR-ARGOA, Bucuregti, str" Dem" l" Dobrescu nr"
4 - 6, corp B, et. 1,, cam" ttz , sector L, cod postal otoo26, of. p. !, Tel & fax
021".31.1..7 1.04n21.31_0. 09. 04,

sau

prin pogta electronicS: secretariat@upfarargoa.ro

Membrii sau reprezentanlii acestora sunt rugafi sd prezinte cu gtampila societdtii
9i cu mandatul de reprezentare semnat gi gtampirat tn original.

in acest sens, vd transmitem anexat Mandatul de reprezentare a participdrii in
cadrul Adundrii Generale.

Vd multumim anticipat pentru prezenld.
Consiliul Director al UPFAR-ARGOA.


