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PROCES VERBAL
Încheiat la data de 23.01.2020
cu ocazia desfășurării online a Adunării Generale a Membrilor
Clubului Sportiv „Asociația Alergotura”
Adunarea Generală a Membrilor Clubului Sportiv ”Asociația Alergotura”, înscrisă în Registrul
Asociaţiilor şi Fundaţiilor aflat la Grefa Judecătoriei Timișoara sub nr. 99/25.07.2012, CIF
30549630, s-a desfășurat online, prin vot exprimat prin mijloace electronice, în intervalul
orar 10.00 – 18.00, în urma Convocatorului emis la data de 23.12.2020 de Președintele
Consiliului Director, în temeiul prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la
asociaţii şi fundaţii (modificată şi completată) coroborate cu art. 27 alin. 5 din Statut.

ORDINEA DE ZI a Adunarea Generală A Membrilor Clubului Sportiv ”Asociația
Alergotura” este următoarea:
1. Prezentarea raportului de activitate a Consiliului Director din anii 2019 – 2021;
2. Prezentarea situației financiare a Asociației;
3. Prezentarea candidaților pentru Consiliul Director 2021 – 2023;
4. Alegerea noilor membrii ai Consiliului Director și a Președintelui;
5. Alegerea Comisiei de cenzori 2021 – 2023;
6. Prezentarea programului de evenimente și activități ale Asociației în 2021.
Conform art. 15 alin. (1) și alin. (2) din Regulamentul de votare prin mijloace electronice a
membrilor cu drept de vot din cadrul Clubului Sportiv „Asociația Alergotura” în vederea
alegerii organelor de conducere și control, persoanele desemnate pentru întocmirea
prezentului proces verbal și pentru numărarea voturilor sunt: dna. Chesaru Daniela –
Mihaela și dl. Mărginean Ionel.
Persoanele desemnate pentru numărarea voturilor, analizând voturile exprimate prin
intermediul platformei https://forms.gle/JtAJxR1QtwcCXB5RA, constată și stabilesc:

CONSTATAREA ÎNDEPLINIRII CVORUMULUI:
Având în vedere dispozițiile art. 27 alin. (1) din Statutul Clubului Sportiv „Asociația
Alergotura”, potrivit cărora ședințele se consideră legal constituite în cazul în care participă
jumătate plus unu (50% + 1) din numărul membrilor, direct sau prin reprezentare, se constată
ca fiind îndeplinit cvorumul legal pentru prima convocare: 109 membri.

DEZBATEREA PUNCTUALĂ A ORDINII DE ZI :
Punctul 1 - Prezentarea raportului de activitate a Consiliului Director din anii
2019 – 2021
Dl. Ciutina Liviu – Adrian, în calitate de președinte, a transmis pe e-mail, tuturor membrilor
Alergotura raportul de activitate a Consiliului Director din anii 2019 – 2021.
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Punctul 2 - Prezentarea situației financiare a Asociației
Dl. Ciutina Liviu – Adrian, în calitate de președinte, a transmis pe e-mail, tuturor membrilor
Alergotura situația financiară a Asociației Alergotura.

Punctul 3 - Prezentarea candidaților pentru Consiliul Director 2021 – 2023
Dl. Ciutina Liviu – Adrian, în calitate de președinte, a transmis pe e-mail documentul de
prezentare a tuturor candidaturile depuse pentru dobândirea calității de membru în Consiliu
Director al Clubului Sportiv Asociația Alergotura și împlicit a calității de Președinte. De
asemeena, tot prin același document au fost prezentate și candidaturile membrilor Comisiei
de cenzori.

Punctul 4 – Alegerea noilor membrii ai Consiliului Director și a Președintelui
La ora 10.00 s-a declarat deschisă sesiunea de votare a membrilor Consiliului Director și a
Președintelui Clubului Sportiv Asociația Alergotura, online, prin intermediul platformei
https://forms.gle/JtAJxR1QtwcCXB5RA.
Intervalul de votare: ora 10.00 – ora 18.00
Conform punctului 3 de mai sus, următorii membrii și-au depus candidatura pentru obținerea
calității de membru în Consiliul Director și Președinte, respectiv:
- Aparaschivei Dan,
- Ciutina Liviu – Adrian,
- Jeberean Cristina,
- Lorinți Alexandru - Constantin,
- Mozeș Reka – Eniko,
- Porumb Olimpiu – Emil,
- Trion Marius,
- Țurcanu Simona.
La ora 18.00, sesiunea de votare a fost închisă, orice vot transmis ulterior nu a mai fost luat
în considerare.
Numărul total de voturi exprimate: 109
Numărul total de voturi nule/anulate/abțineri: 2
Numărul de voturi înregistrate pentru fiecare candidat este:
CANDIDAT

NR. VOTURI OBȚINUTE

Aparaschivei Dan

76

Ciutina Liviu – Adrian

102
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Jeberean Cristina

33

Lorinți Alexandru – Constantin

95

Mozeș Reka – Eniko

76

Porumb Olimpiu – Emil

89

Trion Marius

27

Țurcanu Simona

43

Conform exprimării voturilor, se constată că noii membrii ai Consiliului Director al
Clubului Sportiv „Asociația Alergotura” este alcătuit din:
-

Ciutina Liviu – Adrian
Lorinți Alexandru – Constantin
Porumb Olimpiu – Emil
Mozeș Reka – Eniko
Aparaschivei Dan

Conform prevederilor Regulamentului de votare prin mijloace electronice a membrilor cu
drept de vot din cadrul Clubului Sportiv „Asociația Alergotura” în vederea alegerii organelor
de conducere și control și conform expirmării voturilor de mai sus, se constată că noul
Președinte al Clubului Sportiv „Asociația Alergotura” este dl. Ciutina Liviu-Adrian.

Punctul 5 – Alegerea membrilor Comisiei de Cenzori
Tot la ora 10.00 s-a declarat deschisă sesiunea de votare a membrilor Comisiei de cenzori,
online, prin intermediul platformei https://forms.gle/JtAJxR1QtwcCXB5RA.
Intervalul de votare: ora 10.00 – ora 18.00
Conform punctului 3 de mai sus, următorii membrii și-au depus candidatura pentru obținerea
calității de membru Comisia de cenzori, respectiv:
- Golumba Ofelia
- Ritivoi Oana
- Atanasescu Dana
Tot la ora 18.00, sesiunea de votare a fost închisă, orice vot transmis ulterior nu a mai fost
luat în considerare.
Numărul total de voturi exprimate: 109
Numărul total de voturi nule/anulate/abțineri: 0
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Numărul de voturi înregistrate pentru fiecare candidat este:
CANDIDAT

NR. VOTURI OBȚINUTE

GOLUMBA Ofelia

108

RITIVOI Oana

108

ATANASESCU Dana

108

Conform exprimării voturilor, se constată că noua Comisie de Cenzori a Clubului
Sportiv „Asociația Alergotura” este alcătuită din:
- GOLUMBA Ofelia
- RITIVOI Oana
- ATANASESCU Dana

Punctul 6 - Prezentarea programului de evenimente și activități ale Asociației în
2021
Dl. Ciutina Liviu – Adrian, în calitate de președinte, a transmis pe e-mail tuturor membrilor
Clubului Sportiv Asociația Alergotura programul de evenimente și activități pe anul 2021.
Prezentul proces – verbal a fost întocmit în 2(două) exemplare originale, astăzi, 23.01.2021,
ora 19:00, de către persoana desemnată Chesaru Daniela-Mihaela și Mărginean Ionel.
Prezentul proces – verbal se va afișa/publica pe www.alergotura.ro și la sediul Clubului
Sportiv „Asociația Alergotura”.

Întocmit,
Chesaru Daniela – Mihaela

Mărginean Ionel

Semnătura

Semnătura

