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Ordinea de zi:
1. Analiza activităţii revistei Drumuri-Poduri pentru anul 2018 şi trim. I 2019.
2. Propuneri de modificare a statutului A.P.D.P.
3. Analiză privind plata cotizaţiilor restante de către filialele teritoriale.
4. Diverse.

1. Analiza activităţii revistei Drumuri-Poduri pentru anul 2018 şi trim. I 2019
În urma analizei raportului prezentat de dl Costel MARIN, se decide că acest raport nu
este concludent şi se solicită prezentarea unui nou material detaliat cu situaţia la zi a
facturilor neîncasate cu număr de factură, dată şi termen, care sunt cheltuielile
înregistrate şi neacoperite, cât costă realizarea unui număr de revistă, ce probleme sunt
şi ce soluţii există pentru rezolvarea problemei de acum. Termen de predare: marţi 2
iulie 2019.

2. Propuneri de modificare a statutului A.P.D.P.
Se aprobă următoarele modificări la statut, faţă de propunerea făcută de dl
vicepreşedinte Lucaci:
- La art. 12 alin. (1), în loc de „înscrierea în asociaţie conform Art. 11” se va scrie:
„înscrierea în asociaţie conform Art. 8”. La aliniatul (2), la fel, în loc de Art. 11 se va scrie
Art. 8.
- La art. 35 alin. (2), în loc de „pe o perioadă determinată de maxim 3 ani” se va scrie
„pe o perioadă determinată de 4 ani”.

- La art. 36 alin. (1), în loc de „Registrul Asociaţiilor şi fundaţiilor” se va scrie „Registrul
Naţional ONG”.
Se va analiza posibilitatea dacă propunerile făcute de dl ing. Nicolae Popovici de la
filiala Moldova, pot fi prevăzute în cadrul Regulamentului de Organizare şi Funcţionare.
3. Analiză privind plata cotizaţiilor restante de către filialele teritoriale
Se va transmite o adresă la filiale pentru prezentarea situaţiei încasării cotizaţiei
membrilor fizici şi membrilor colectivi. Se vor comunica sumele restante către A.P.D.P.
Central.
Şedinţa se încheie.

Ing. Gheorghe ISPAS
Preşedinte A.P.D.P.

Bucureşti – 27 iunie 2019

