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CONVOCATOR
ADUNAREA GENERALĂ A MEMBRILOR UNPIR
FILIALA GORJ-VÂLCEA
24 IUNIE 2021 orele 14:00
Având în vedere prevederile art.62 din O.U.G.86/2006 privind organizarea activității
practicienilor în insolvență, ale art.58 din Statutul privind organizarea și exercitarea profesiei
de practician în insolvență (r6), ale Deciziei CNC nr.3/2021 - Anexa 3 – privind Procedura
pentru organizarea adunărilor generale ale filialelor UNPIR în anul 2021, în contextul situației
sanitare speciale și ale H.G. nr.432/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul
României
Consiliul de Conducere al Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din
România FILIALA GORJ-VÂLCEA convoacă Adunarea Generală a membrilor filialei,
pentru data de 24 iunie 2021, orele 14:00, in Tg-Jiu, Sala Teatrului Dramatic Elvira
Godeanu, str. Victoriei, nr. 36 cu următoarea ordine de zi:
1. Alegerea președintelui Consiliului de conducere al filialei, a doi membri titulari și un
supleant ai consiliului de conducere, a doi membri ai instanței locale de disciplină
Craiova și a doi membri ai instanței locale de disciplină Pitești, a trei membri ai comisiei
de cenzori (art.59 alin. 1 si 2, art.63 lit.c și d, rap. la art.64 alin.2 din OUG 86/2006,
art.59 alin.2, art.60 lit.e din Statut) – vot secret;
2. Desemnarea candidaților pentru organele centrale ale Uniunii (art.63 lit.d din OUG
56/2006 si art.60 lit.h din Statut) – vot deschis;
3. Desemnarea delegaților filialei pentru Congresul Uniunii (art.58 alin.3 din Statut) (3
membri)– vot deschis;
4.Ratificarea situațiilor financiare/prezentarea rapoartelor, etc, (art. 63 lit. a, b și e din
OUG nr. 86/2006) – vot deschis, după cum urmează:
• Ratificarea situațiilor financiare ale Filialei UNPIR GORJ-VÂLCEA
pentru anul 2020 (art. 63, lit.a din OUG nr.86/2006), certificate de Comisia
de cenzori;
• Ratificarea execuției bugetului Filialei UNPIR GORJ-VÂLCEA pentru
anul 2020, descărcarea de gestiune a Președintelui şi Consiliului de
Conducere pe anul 2020 şi aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli
pentru anul 2021;
• Ratificarea raportului Consiliului de Conducere si a Instanței de disciplina
pentru anul 2020(art. 63, lit.d din OUG nr.86/2006);
• Ratificarea planului de activitate al Filialei UNPIR GORJ-VÂLCEA
pentru anul 2021 (art. 63, lit.b din OUG nr.86/2006).
5. Diverse
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Adunarea Generală se va desfășura, cu prezentarea membrilor la Sala Teatrului
Dramatic Elvira Godeanu, Tg-Jiu, str. Victoriei, nr. 36, în ziua de 24.06.2021, orele 14:00
cu respectarea regulilor de distanțare fizică și a tuturor măsurilor de prevenție a răspândirii
COVID – 19, fiind permisă participarea în spații inchise a maxim 50 de persoane conform
normelor legale in vigoare, privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul
coronavirus SARS-COV 2 și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță
sanitară.
Adunarea generală a filialei este legal constituită în prezența majorității membrilor
compatibili ai acesteia, prezenți fizic sau mandatați, un membru compatibil putând să fie
mandatat de maxim 3 membri compatibili ai filialei, iar hotărârile sunt valabil adoptate cu votul
majorității simple a celor prezenți fizic sau reprezentați prin mandat (art.62 alin.3 din OUG
nr.86/2006 si art.58 alin.2 din Statut).
Dacă la prima convocare nu se întrunește numărul necesar de membri, AG se va
desfășura în data de 24 iunie, orele 15:00, la aceeași locație și în aceleași condiții.
Practicienii care doresc să candideze pentru una din funcțiile de conducere ale
filialei, respectiv pentru o funcție în instanța locală de disciplină și comisia de cenzori, sau
pentru calitatea de membru în Consiliul Național de Conducere, Instanța Superioara de
Disciplină ori Comisia Centrală de Cenzori trebuie să depună în format electronic (e-mail:
unpirgj@yahoo.com sau gorj@unpir.ro), sau la sediul filialei, intenția de a candida, printr-o
scrisoare de intenție însoțită de un CV, care să evidențieze activitatea de practician în
insolvență, până cel târziu la data de 14.06.2021, ora 14:00. Recomandare: Candidații
pentru Instanța Locală de Disciplină să fie juriști/avocați, iar candidații pentru Comisia de
Cenzori să fie economiști/experți contabili.
Adunarea Generală a filialei Gorj-Vâlcea poate desemna un candidat pentru fiecare din
organele centrale ale Uniunii, respectiv poate desemna 3 delegați, practicieni, pentru Congresul
Uniunii, conform art.23 din Statutul UNPIR. La Congresul Uniunii participă de drept Consiliul
Filialei ales și membrii Comisiilor de disciplină.
Membrii care nu pot participa la lucrările AG din motive întemeiate, dar doresc
să mandateze un alt membru al filialei vor completa mandatul conform model anexat și îl
vor comunica semnat și scanat prin e-mail(unpirgj@yahoo.com sau gorj@unpir.ro), sau la
sediul filialei cel târziu cu 2 zile lucrătoare înainte de data Adunării Generale, adică până
la data de 21.06.2021, ora. 14:00 și va fi prezentat în original la data și ora programată pentru
prezența la adunarea generală, de către mandatar.
Tg-Jiu, 04 iunie 2021
Consiliul de Conducere al UNPIR filiala Gorj-Vâlcea,
Președinte, ec. Somnea Maria Mariana

