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Nr. 060/10.05.2021
PROCES-VERBAL
al Adunării Generale a Asociației Evaluatorilor de Risc la Securitatea
Fizică din România, încheiat în data de 10.05.2021
In conformitate cu prevederile art. 17 din Statutul Asociatiei Evaluatorilor de Risc la Securitate
Fizica din Romania (denumit in continuare „Statutul”), Consiliul Director a convocat pentru data de
10.05.2021, ora 13,00, la Complex Bulevard din municipiul Constanta, sos. Mamaia nr.294, județul
Constanța, în sistem hibrid, pe platforma ZOOM și fizic, conform convocării efectuate prin
corespondență electronică, Adunarea Generala a Asociatiei Evaluatorilor de Risc la Securitatea Fizica
din Romania (denumita in continuare ANERSFR), constituita si organizata potrivit legilor romane,
inscrisa in Registrul Special al Asociatilor si Fundatiilor cu nr.32/2014, in baza Incheierilor Judecatoriei
Sectorului 2 Bucuresti, in dosarele nr. 3072/300/2014 si 31424/300/2015, avand CIF 34396270, sedinta
derulandu-se astfel:
In deschiderea sedintei, domnul Catrinoiu Aurel, în calitate de presedinte al Consiliului Director
si membru al Asociatiei, a luat cuvantul si a declarat deschisa sedinta Adunarii Generale.
După efectuarea verificarilor, se constata ca la sedinta participa 51 membri, din care 13 prezenti
fizic, 16 prin delegati, 22 conectați online, 117 fiind consemnati ca absenti, din totalul celor 168
membri validati pana la data de 30.04.2021, rezultand că nu este realizat cvorumul de jumatate plus unu
din totalul membrilor activi prevazut de articolul 19 din Statut, iar ședința Adunării Generale nu este
statutară urmând a fi reprogramată conform prevederilor Statutului.
Presedintele Asociației informează participanții despre ORDINEA DE ZI, care cuprinde două
puncte:
1. Aprobarea executiei bugetului pe anul 2020 si descarcarea de gestiune a Consiliului Director,
2. Propuneri pentru imbunatatirea activitatii Asociatiei.
Au fost prezentate participanților principalele prevederi ale Raportului de activitate al
Președintelui Asociației, care în final a comunicat că o nouă ședința cu Adunarea Generală va fi
convocată pentru data de 31.05.2021.
Încheiat astazi 10.05.2021 în 2 (doua) exemplare originale, cu anexele:
1. Tabel semnaturi prezență fizică;
2. Tabel centralizator cu membrii asociației care au participat la ședința AG (fizic, delegații,
online);
3. Delegatii participare Adunarea Generala.
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