ASOCIAȚIA SPEOLOGICA FOCUL VIU
Sediu: Strada Frumoasa nr. 31, Sector 1, Bucureşti, România
Nr. de înregistrare în registrul special al instanței: 2104/PJ/1990
Cod de identificare fiscală: 6039603
Patrimoniu inițial: 4.000 Lei

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE
a asociației
ASOCIAȚIA SPEOLOGICA FOCUL VIU (denumită în continuare „Asociația”)
din data de 28 noiembrie 2018
Membrii activi ai Adunării Generale a Asociației, respectiv:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

Mihai Hristescu,
Maria Ungureanu,
Stefan Ungureanu,
Sebastian Popa,
Maria-Lidia Nutu-Dragomir,
Adrian Radulescu,
Corina-Dorina Olaru,
Gabriel Manea,
Aurora-Violeta Popa,
Radu-Constantin Dumitru,

In prezenta membrilor sustinatori:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

ANAMARIA Cusa,
Attila Czernak,
Aurelian Mihu,
Valeriu Lipcanu,
Gabriel-Adrian Dinu,
Bianca Maghiar-Engelmann,
Mihai-Octavian Zloteanu-Rosu,
Roxana-Serafina Gama, reprezentata in baza unei procuri speciale prin membrul activ Sebastian
Popa
Dragos Serban, reprezentat in baza unei procuri speciale emisa catre membrul activ Sebastian
Popa
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Au decis în unanimitate după cum urmează:
I.

Ordinea de zi
Se aproba in unanimitate de catre membri activi ai Asociatiei prezenti personal in adunare ordinea de
zi a sedintei adunarii generale a Asociatiei, dupa cum urmeaza:
1. Raportul Consiliului de Conducere pentru perioada 2014 - 2018;
2. Alegerea Consiliului Director pentru urmatorii doi ani, compus din Presedinte, Vicepresedinte,
Responsabil tehnic, Consultant Stiintific, Responsabil financiar;
3. Alegerea cenzorului Asociatiei;
4. Admiterea ca toti membri Asociatiei care au cotizatia platita la zi sa poata vota si, de asemenea,
sa poata candida la functiile Consiliului Director al Asociatiei;

II.

Alegerea presedintelui de sedinta si a secretarului de sedinta
Se aproba in unanimitate de catre membri activi ai Asociatiei prezenti personal in adunare ca
presedinte de sedinta sa fie membrul activ dl. Radu-Constantin Dumitru iar secretarul sedintei sa fie
membrul activ dl. Adrian Radulescu.

III.

Cvorum
Se constata de catre presedintele de sedinta ca este intrunit cvorumul de prezenta conform art. 32 din
Statutul Asociatiei, Adunarea Generala fiind statutara.

IV.

Raportul Consiliului de Conducere pentru perioada 2014 - 2018
Se aproba in unanimitate de catre membri activi ai Asociatiei prezenti personal in adunare Raportul
Consiliului de Conducere pentru perioada 2014 - 2018.

V.

Admiterea ca toti membri Asociatiei care au cotizatia platita la zi sa poata vota si, de asemenea,
sa poata candida la functiile Consiliului Director al Asociatiei
Se aproba in unanimitate de catre membri activi ai Asociatiei prezenti personal in adunare ca, prin
derogare de la Statutul Asociatiei toti membri Asociatiei care au cotizatia platita la zi sa poata vota si,
de asemenea, sa poata candida la functiile Consiliului Director al Asociatiei.

VI.

Alegerea Consiliului Director pentru urmatorii doi ani, compus din Presedinte, Vicepresedinte,
Responsabil tehnic, Consultant Stiintific, Responsabil financiar
1. Se constata ca exista doua candidaturi la functia de Presedinte al Asociatiei, respectiv membrii
Mihai Hristescu si Sebastian Popa.
In urma exprimarii votului secret asupra acestor candidaturi de catre membrii Asociatiei prezenti
personal sau reprezentati in adunare, rezultatele sunt dupa cum urmeaza:
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(i)
(ii)

Mihai Hristescu – 14 voturi favorabile
Sebastian Popa – 5 voturi favorabile

Se aproba cu majoritatea de 14 voturi favorabile din totalul de 19 voturi apartinand membrilor
Asociatiei prezenti sau reprezentanti in adunare, alegerea domnului Mihai Hristescu in calitate de
Presedinte al Asociatiei.
2. Se constata ca exista doua candidaturi la functia de Vicepresedinte al Asociatiei, respectiv
membrii Stefan Ungureanu si Sebastian Popa.
In urma exprimarii votului secret asupra acestor candidaturi de catre membrii Asociatiei prezenti
personal sau reprezentati in adunare, rezultatele sunt dupa cum urmeaza:
(i)
(ii)

Stefan Ungureanu – 12 voturi favorabile
Sebastian Popa – 7 voturi favorabile

Se aproba cu majoritatea de 12 voturi favorabile din totalul de 19 voturi apartinand membrilor
Asociatiei prezenti sau reprezentanti in adunare, alegerea domnului Stefan Ungureanu in calitate
de Vicepresedinte al Asociatiei.
3. Se constata ca exista doua candidaturi la functia de Responsabil Tehnic al Asociatiei, respectiv
membrii Mihai-Octavian Zloteanu-Rosu si Adrian Radulescu.
In urma exprimarii votului secret asupra acestor candidaturi de catre membrii Asociatiei prezenti
personal sau reprezentati in adunare, rezultatele sunt dupa cum urmeaza:
(i) Mihai-Octavian Zloteanu-Rosu – 12 voturi favorabile
(ii) Adrian Radulescu – 7 voturi favorabile.
Se aproba cu majoritatea de 12 voturi favorabile din totalul de 19 voturi apartinand membrilor
Asociatiei prezenti sau reprezentanti in adunare, alegerea domnului Mihai-Octavian ZloteanuRosu in calitate de Responsabil Tehnic al Asociatiei.
4. Se constata ca exista o singura candidatura la functia de Consultant Stiintific al Asociatiei,
respectiv membrul Maria-Lidia Nutu-Dragomir.
In urma exprimarii votului secret asupra acestei candidaturi de catre membrii Asociatiei prezenti
personal sau reprezentati in adunare, se aproba cu majoritatea de 17 voturi favorabile si 2 abtineri
din totalul de 19 voturi apartinand membrilor Asociatiei prezenti sau reprezentanti in adunare,
alegerea doamnei Maria-Lidia Nutu-Dragomir in calitate de Consultant Stiintific al Asociatiei.
5. Se constata ca exista o singura candidatura la functia de Responsabil Financiar al Asociatiei,
respectiv membrul Adrian Radulescu.
In urma exprimarii votului secret asupra acestei candidaturi de catre membrii Asociatiei prezenti
personal sau reprezentati in adunare, se aproba cu majoritatea de 17 voturi favorabile si 2 abtineri
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din totalul de 19 voturi apartinand membrilor Asociatiei prezenti sau reprezentanti in adunare,
alegerea domnului Adrian Radulescu in calitate de Responsabil Financiar al Asociatiei.
VII.

Alegerea cenzorului Asociatiei
1. Se constata ca exista o singura candidatura la functia de Responsabil Financiar al Asociatiei,
respectiv membrul Valeriu Lipcanu.
In urma exprimarii votului secret asupra acestei candidaturi de catre membrii Asociatiei prezenti
personal sau reprezentati in adunare, se aproba cu majoritatea de 18 voturi favorabile si 1 (o)
abtinere din totalul de 19 voturi apartinand membrilor Asociatiei prezenti sau reprezentanti in
adunare, alegerea domnului Valeriu Lipcanu in calitate de Cenzor al Asociatiei.

VIII.

Împuternicire
Se aprobă împuternicirea dlui Mihai Hristescu, cu drept și autoritate deplină, în numele și pe seama
Asociației și a asociaților, în scopul aducerii la îndeplinire a dispozițiilor prezentei Hotărâri. În
mod specific, mandatul de reprezentare, va include aspecte precum:
(i) reprezentarea și/sau asistența juridică a Asociației în relația cu instanța competentă, în vederea
aducerii la îndeplinire a prevederilor Hotărârii, inclusiv susținerea dosarului în fața instanței;
(ii) reprezentarea și/sau asistența juridică a Asociației în relația cu orice instituții publice, notariate
și/sau orice alte persoane fizice sau juridice, în scopul aducerii la îndeplinire a prevederilor Hotărârii,
(iii) semnarea, depunerea la, și ridicarea de la, instanța competentă, a oricăror
cereri/documente/informații aflate în legătură cu cele de mai sus, în scopul înregistrării, aducerii la
îndeplinire şi asigurării validităţii şi opozabilităţii operațiunilor aprobate prin prezenta (inclusiv achitarea
oricăror taxe, tarife);
(iv) semnarea, depunerea la, respectiv ridicarea de la, oricare autoritate judecătorească, instituție
publică (inclusiv administrație financiară, agenție, etc.), notariat, persoană fizică ori juridică, a oricăror
cereri/documente/informații aflate în legătură cu cele de mai sus (inclusiv dar fără a se limita la Actul
Adițional la Actul Constitutiv și Actul Adițional la Statutul Asociației), în scopul înregistrării, aducerii la
îndeplinire şi asigurării validităţii şi opozabilităţii operațiunilor aprobate prin prezenta inclusiv achitarea
oricăror taxe, tarife).
(v) delegarea atributiilor in vederea aducerii la indeplinire a tuturor aspectelor de la sub-punctele (i) (iv) de mai sus catre alte persoane, inclusiv avocati.
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Această Hotărâre a fost semnată azi, 28.11.2018, în București, în 5 (cinci) exemplare originale.
Asociații,
Membri activi
Mihai Hristescu,
Maria Ungureanu
Stefan Ungureanu
Sebastian Popa
Maria-Lidia Nutu-Dragomir
Adrian Radulescu
Corina-Dorina Olaru

Gabriel Manea
Aurora-Violeta Popa

Radu-Constantin Dumitru

Membri sustinatori
ANAMARIA Cusa
Attila Czernak
Aurelian Mihu
Valeriu Lipcanu
Gabriel-Adrian Dinu
Bianca Maghiar-Engelmann
Mihai-Octavian Zloteanu-Rosu
Roxana-Serafina Gama - reprezentata prin membrul activ Sebastian Popa
Dragos Serban - reprezentat prin membrul activ Sebastian Popa
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