
Asociația crescătorilor de suine  autohtone Mangalița și Bazna 

                                                                                                       nr. inrg. 22 / 03.02.2020
CONVOCATOR
 emis de Consiliul Director 

In atenția membilor Asociației crescătorilor de suine  autohtone Mangalița și Bazna 

În conformitate cu art.19  raportat la art. 21 și Art.22 (1) din Statutul Asociaţiei și ale 
dispoziţiilor O.G. nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile cu modificările şi completările 
ulterioare, se convoacă Adunarea Generală  în sesiune ordinară . 
În data de  29.02.2019 ora 10.00  la adresa   Calea Aurel Vlaicu 300 Arad cladirea  Centru de 
conferinţe   EXPO ARAD     având următoarea ordine de zi : 

1. Validarea cererilor de retragere din asociație a membrilor care au formulat cerere în acest
sens  și cooptarea de noi membrii  conform cererilor de înscriere depuse. 

2. Raport  de  activitate  a  membrilor  Consiliului  director  pentru  perioada  23.02.2019  –
29.02.2020  

3. Raport privind Registrul Genealogic secțiunea Principală, situația la zi a înregistrării  
scroafelor, scrofițelor și vierilor cu  certificat de origine, evidența Certificatelor de origine 
emise în perioada  01.01.2019 – 29.02.2020.

4. Raport privind Registrul Genealogic secțiunea Suplimentară, situația la zi a înregistrării 
scroafelor, scrofițelor și vierilor fără certificat de origine 01.01.2019 – 29.02.2020.  

5. Raport privind Executarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2019 , raportul
cenzorului, raport anual 

6. Proiectul  bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2020.

7. Proiectul programelor asociației aferent anului 2020. 

8. Alegerea membrilor  Consiliului director

9. Consiliul  Director a  hotărât  desemnarea persoanelor  care vor elabora caietul  de sarcini
prevăzut în Programului național  “100% RASĂ AUTOHTONĂ” precum și a persoanelor
care vor duce la îndeplinire prevederile programului  în persoana domnului  Ing. Diplomat
Balla I. Levente și doamna Ing. Diplomat Dan Maria Costina. Responsabilitatea asumată și
remunerația  persoanelor  desemnate  vor  fi  stabilite  și  votate  de  către  membrii  asociați
prezenți în data de 29.02.2020 în ședința Adunării generale a membrilor ACSAMB.         

10. Diverse  

Membrii asociației sunt obligați să fie prezenți la ședinta Adunării generale conform prevederilor 
Statutului asociației Art. 22 (2) „ Este obligatorie prezența asociaților cu drept de vot la ședintele 
Adunării generale a asociației , ședinte care vor fi anunțate prin convocator conform Statutului . 
Excepție de neprezentare vor avea doar acei membrii care vor trimite cu maxim 48 de ore înainte de
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ziua convocării mandate/ împuterniciri de reprezentare altor persoane. Un exemplar al acestor 
mandate / împuterniciri vor fi trimise în original la sediul asociației și al doilea exemplar va fi depus
înainte de începerea ședintei la secretarul general a asociației indiferent în ce locație are loc ședința. 
Împuterniciții (asociaților care nu pot participa la ședintă) vor avea asupra lor cartea de identitate în 
original pentru verificarea datelor înscrise în mandat.” 

Atașat prezentului convocator punem la dispoziția membrilor un model de împuternicire în caz de 
neprezentare personală la ședinta Adunării generale din data de 29.02.2020 . 
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Președinte 

Cleja Ioan 


