CONVOCATOR ADUNAREA GENERALA IN VEDEREA ALEGERILOR PRIVIND CONSILIUL
DIRECTOR AL ASOCIATIEI PSHILOGILOR BRASOVENI
In conformitate cu prevederile Capitolul V art. 1. alin. (4) (6) (7) (8) (9) (10) (11) si (12) din
Statutul Asociatiei Psihologilor Brasoveni va invitam pe data de 24 Septembrie 2015 la ora
18.00 pe str. Turnului nr. 5, sc. B, et 4, sediul Incubatorului de Afaceri Brasov, mun. Brasov,
jud. Brasov la ADUNAREA GENERALA A ASOCIATIEI PSIHOLOGILOR BRASOVENI.
Ordinea de zi:
Alegeri pentru Consiliul Director al Asociatiei.
In conformitate cu prevederile cap. V art. 1. alin. 14 “Alegerile pentru Consiliul Director au loc
odata la 4 ani”.
De asemenea conform cap. VI art. 1 alin. (2) “Consiliul Director este alcătuit din 7 membri, aleși
în condițiile Cap. V, Art. 1, alin. 14, dintre membri cu drept de vot ai Asociației care sunt membri
fondatori sau membri asociați. Președintele și Vice-Președintele trebuie să aibă o vechime de
cel puțin 5 ani în profesie. Consiliul director va avea următoarea componență:
1) Președintele Asociației;
2) Vicepreședintele Asociației;
3) Secretar;
4) Coordonatori departamente: Cercetare, Formare profesională, Comunicare,
Dezvoltare proiecte.”
De asemenea conform cap. VI art. 1, alin. (3) “Membri Consiliului Director se aleg pe funcții
prin vot deschis de către Adunarea Generală, pe o perioadă de 4 ani, putând avea un număr
nelimitat de mandate, excepție făcând Președintele Asociației și Vicepreședintele Asociației,
care nu pot avea decât maxim două mandate consecutive în oricare din aceste funcții.”
De asemenea conform cap. VI art. 1, alin. (4) “Nu poate fi membru al Consiliului Director
persoana care ocupa o functie de conducere in cadrul unei institutii publice, daca prin
aceasta sprijina activitatea acelei institutii publice.”
De asemenea conform cap. VI art. 1, alin. (5) “Pentru a candida la funcția de Președinte
membri Asociației își pot depune candidatura cu cel puțin o săptămână înainte de organizarea
Adunării Generale, înregistrând și depunând la secretariatul Asociației un dosar de
candidatură ce cuprinde informarea privind înscrierea, un raport de activitate în cadrul
Asociației și un proiect managerial. Pentru ceilalți membri ai Consiliului Director candidaturile
și propunerile se pot face inclusiv în timpul Adunării Generale, până la momentul votului.”
Secretariatul Asociației este in Brasov, Str. Miraslau, nr. 35, jud. Brasov.
In conformitate cu prevederile cap. V art. 1. alin. (15) “Adunarea Generală este legal
constituită dacă întrunește prezența majorității asociaților la prima convocare. În cazul în
care Adunarea Generală nu este legal constituită și sunt îndeplinite formele de publicitate
pentru a doua convocare, aceasta poate avea loc în orice moment după prima convocare, cu
aceeași ordine de zi. La această convocare, Adunarea Generală se consideră legal constituită,
indiferent de numărul de participanți, dar nu mai puțin de trei membri prezenți. Hotărârile
Adunării Generale se iau cu majoritate de jumătate plus unu din numărul membrilor
prezenți.”

In conditiile in care Adunarea Generala nu va intruni cvorumul necesar la sedinta din data de
24 septembrie 2015 atunci o noua Adunarea Generala va fi convocata in data de 25
septembrie 2015 la ora 16.00 pe str. Turnului nr. 5, sc. B, et 4, sediul Incubatorului de Afaceri
Brasov, mun. Brasov, jud. Brasov, fara a mai fi necesara nicio procedura de publicitate
suplimentara in conformitate cu Statutul Asociatiei.
Consiliul Director APBv.

