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Nr. 261 / 28.09.2017 

 

PROCES-VERBAL 

 

Încheiat astăzi, 27.09.2017, cu ocazia ședinței Consiliului Director al U.C.P.R.  

 

La ședință au participat: 

- Toader Dorin, prim vice-președinte; 

- Dumitru Victor, președinte C.N.S.; 

- Cercel Lucian, vice-președinte cu probleme tehnic-sportive; 

- Bițu Viorel, vice-președinte cu probleme organizatorice;  

- Rasoveanu Florin, vice-președinte cu relații internaționale; 

- Ungureanu Cosmin, președinte C.N.J.D.A.L.; 

- Popescu Dan, președinte comisia de arbitri; 

- Adam Gheorghe, consilier juridic; 

- Militaru Ion, secretar. 

 

Ordinea de zi: 

- Stabilirea datei Adunării Generale; 

- Stabilirea ordinii de zi a ședinței Adunării Generale; 

- Fixarea cuantumului cotizației pentru anul 2018; 

- Fixarea prețului pentnu inelele genealogice 2018; 

- Aprobarea programului C.N.S.; 

- Diverse.  

 

Ședința este condusă de către dl. Toader Dorin. 

1. Președintele de ședință solicită aprobarea propunerii datei de 28.10.2017 pentru desfășurarea 

Adunării Generale, orele 10.00, la Târgoviște. Propunerea este votată cu unanimitate de voturi. Pentru 

organizarea și închirierea sălii se va ocupa dl. Militaru Ion.   

2. Cu privire la cuantumul cotizației, după discuții și opinii ale tuturor mebrilor C.D., se propune nivelul 

cotizației în sumă de 35 lei / an.  

3. Cu privire la prețul inelelor genealogice 2018, se propune nivelul de 0,60 lei / buc.  

4. În continuare, au fost purtate discuții cu privire la organizarea Expoziției Columbofile, dându-se citire 

caietului de sarcini, pe fiecare punct.  
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5. S-a propus data de 9-10 decembrie pentru desfășurarea Expoziției Columbofile a U.C.P.R. 2017. 

6. Caietul de sarcini pentru organizarea expoziției, împreună cu invitația de participare adresată 

cluburilor și asociațiilor județene U.C.P.R., vor fi publicate pe site-ul Uniunii.   

 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.  

 

 

 

 

Secretariat U.C.P.R. 


