Invitaţie
Prin prezenta, Uniunea Generala a Crescatorilor de Porumbei, Pasari si
Animale Mici din Romania, va invita in data de 26-27 aprilie 2014 sa participati la
Adunarea generală a UGCPPAM din Romania, care va avea loc la Brasov/Stupini –
pensiunea Oana Maria.
Program
A.Sâmbăta:
11.00 – 13.30 - Înscrierea delegaţilor
- Sedinţă în plen
privind: Modificari ale statutului UGCPPAMR conform
propunerilor menţionate în cadrul ultimei Adunari Generale de la Sânnicolaul Mare
13.39-14.30-pauza de masă
14.30-18.30- Modificari ale statutului UGCPPAMR conform propunerilor menţionate
în cadrul ultimei Adunari Generale de la Sânnicolaul Mare
B.Duminică:.
8.30-10.00-Sedinţa pe secţii
10.00 – 12.00-Adunarea generală în plen cu urmatoarea ordine de zi:
1. Dare de seamă presedinte, vicepresedinte , secretar general, responsabil financiar
si presedinti de comisii
2. Expozitia naţională Sânnicolaul Mare 2013-dare de seamă organizator
3.Expozitia naţională Galaţi 2014- prezentare plan organizator

4. a)Aprobarea cheltuielilor pe 2013 ( se vor prezenta intrarile , iesirile si soldul final
pe 2013). Cheltuielile majore, care depasesc suma de 500 lei vor fi explicate.
b)Discutarea bugetului de cheltuieli pe 2014,
c)Cotizatia pe 2015 si locatia urmatoarei Adunari Generale ( 2015)
5.Discutii referitoare la expo europeana Metz 2015
6.Stabilirea unei persoane care se va ocupa de comanda inelelor genealogice pt. 2015
7.Introducerea taloanelor de proprietate pentru inele genealogice
8.Stabilirea delegatilor pentru sedinta E.E. ( pe fiecare sectie in parte)
9. Validarea responsabilului financiar si a presedintelui comisiei de iepuri
10. Alegerea vicepresedintelui Uniunii ( candidaturile se vor depune la secretarul
general al Uniunii, pana in data de 20 aprilie 2014)
11.Prezentarea si validarea de noi membrii
13.00 – 14.30

- pauza de prânz.

Este recomandată prezenţa câte unui delegat al fiecarei asociaţii sau club
afiliat la UGCPPAMR pentru fiecare comisie şi a unui reprezentant pentru şedinţa în
plen. Delegatii care nu sunt preşedinţi de asociaţii sau cluburi vor avea asupra lor o
împuternicire semnată şi ştampilată de preşedintele organizaţiei din care fac parte şi
stampila clubului pe care il reprezinta. Delegatii vor trebui sa prezinte dovada platii
cotizatiei pe anul 2014, langa caresa fie anexata o lista cu membrii asociatiei pentru
care s-a achitat cotizatia.
Prezenta convocare a Adunarii generale respecta intocmai prevederile statutare
( art. 10.1 din statut) si a fost discutata in prezidiu, fiind aprobata cu un numar
de 7 voturi pentru ( d-nii Oltean Florin, Sebestyen Attila, Balasz Jozef, Szonda
Ioan, Pacurar Daniel, Dobrin Enachescu si Hadarau Vlad) si 3 abtineri ( d-nii
Grun Ernestin, Mergeani Dina si Florin Giba).
Orice alta convocare pentru Adunarea Generala, care nu are consimtamantul
prezidiului si nu este trimisa de catre secretarul general al Uniunii, este
nestatutara si va fi anulata conform statutului si legilor in vigoare.
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