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PROCES VERBAL 

Birou Permanent, Cluj-Napoca 

28 martie 2019 

 

Participanţi: 

 Membrii biroului 

- Preşedinte A.P.D.P. – dl conf.dr.ing. Valentin ANTON 

- Prim vicepreşedinte – dna ing. Dorina TIRON 

- Vicepreşedinte – dl ing. ANGHEL TĂNĂSESCU 

- Vicepreşedinte – dl ing. GHEORGHE LUCACI 

- Membru – dl ing. Cristian BORBELI 

- Membru – dna ing. Liliana HORGA 

- Membru – dl ing. Radu MUNTEANU 

- Membru – dl ing. Gheorghe RAICU 

- Membru – dl ing. Constantin ZBARNEA 

 

 Invitaţi  

- Preşedinte Filiala A.P.D.P. Moldova – dl ing. Ovidiu Mugurel LAICU 

- Preşedinte Filiala A.P.D.P. Transilvania – dl dr.ing. Gavril HODA 

- Preşedinte Filiala A.P.D.P. Suceava – dl ing. Niculai DOBREA CLIMEC 

- Director Maxidesign SRL Bucureşti – dl ing. Ovidiu BARBIER 

- secretar general – dna ing. Artemiza GRIGORAŞ 

- contabil – dna ec. Daniela JERCA 

 

Ordinea de zi este următoarea: 

1. Analizarea materialelor care se vor prezenta la Adunarea Generală 

- Raportul Consiliului Naţional privind activitatea desfăşurată pe anul 2018 

- Raportul activităţii economice pe anul 2018 

- Raportul comisiei de cenzori. 
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- Aprobarea programului de activitate pe anul 2019 

- Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 

 

     2. Discutarea şi aprobarea propunerilor pentru premiile instituite de A.P.D.P 

     3. Diverse. 

 

1. Analizarea materialelor care se vor prezenta la Adunarea Generală 

 

Dl Valentin ANTON dă citire ordinii de zi şi a raportului de activitate pentru anul 2018: 

activitatea Consiliului Naţional, cu şedinţele avute în anul 2018, activităţile la filiale, 

desfăşurarea congresului, atestarea tehnică. S-a semnat un protocol împreună cu 9 

organizaţii, în care s-a convenit că atestarea este o dorinţă comună, iar în propunerea de 

OG se va menţiona certificarea tehnico-profesională pentru drumuri şi poduri complet 

separată şi aceasta se va face de către A.P.D.P. Referitor la cotizaţiile achitate de filiale, se 

constată că mai multe filiale au stins o parte din datoriile avute, deoarece nu au încasat 

cotizaţia de la membrii colectivi. Filiala Suceava are o mică restanţă datorită problemelor 

apărute cu schimbarea semnăturii. Consideră că ar trebui să ne gândim cum să ne ajutăm 

între filiale, să ne susţinem. Aceste contribuţii sunt utile şi doreşte să menţioneze că banii 

au fost cheltuiţi doar cu acordul Consiliului Naţional. Prezintă, în continuare, activitatea 

revistei Drumuri-Poduri, la care menţionează că nu s-a reînnoit contractul de publicitate 

deoarece doreşte să avem acordul Consiliului Naţional. Prezintă activitatea internaţională 

cu reuniunile de lucru, la care a participat dl Lucaci, acesta fiind şi membru de onoare al 

AIPCR. 

Dl Gheorghe LUCACI  doreşte să menţioneze că în calitate de membru de onoare AIPCR 

(din 2012) nu are drept de vot, dar votează în calitate de membru de drept al Consiliului 

General. Referitor la cotizaţii, în statut scrie că dreptul de membru se pierde după 2 ani de 

neplata cotizaţiei. Până acum, noi am stabilit că numărul de voturi la Adunarea Generală 

este în funcţie de numărul de membri din anul precedent. Nu este clar ce înseamnă „stins 

în 2018”, de fapt este o nerealizare. Numărul de voturi este acordat doar pentru numărul de 

membri colectivi achitaţi către A.P.D.P. Central. 

Dl Valentin ANTON consideră că putem propune Consiliului Naţional, şi mai departe, 

acesta către Adunarea Generală, ca numărul de voturi de la filiale să se recalculeze pe 

baza rubricii membrilor colectivi achitaţi. Este o contradicţie cu regulamentul. În regulament 

scrie că cei care nu plătesc, pot fi păsuiţi 2 ani de zile, dar atunci înseamnă că au drept de 

vot. 
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Dl Gheorghe LUCACI arată că este foarte important să rectificăm statutul şi Regulamentul, 

pentru a avea prevederi clare. Dânsul a făcut propuneri de modificare ale statutului, dar 

acesta nu s-a aprobat, a fost amânat. 

Dra Liliana HORGA  spune că în statut nu se specifică cine votează în funcţie de numărul 

de cotizaţii achitate. La Adunările Generale ale filialelor s-au votat delegaţii cu drept de vot 

şi consideră că nu se pot schimba hotărârile Adunărilor Generale, aprobate la nivelul 

filialelor. Propune să rămână acum aşa şi la următoarea conducere să se clarifice prin 

Regulament. 

Dl Valentin ANTON menţionează că atunci când s-a centralizat situaţia în urmă cu câteva 

zile referitor la câţi votează de la filiale, nu aveam situaţia economică completă. Se poate 

propune Consiliului Naţional. 

 

2. Discutarea şi aprobarea propunerilor pentru premiile instituite de A.P.D.P 

 

Dl Valentin ANTON – la premiul Anghel Saligny avem propunerea filialei Bucureşti pentru 

dl ing. Viorel Pau la membri individuali şi nicio propunere la membri colectivi. Se aprobă în 

unanimitate. 

Dl Valentin ANTON – la premiul Elie Radu avem ca propuneri la membri individuali: dl ing. 

David Suciu din partea filialei Banat şi dl ing. Costin Costea din partea filialei Bucureşti. La 

membri colectivi: Iriconstruct S.R.L. din partea filialei Banat şi Betarmex S.R.L. din partea 

filialei Bucureşti. Se fac scurte prezentări pentru toate propunerile şi se aprobă în 

unanimitate acordarea premiului Elie Radu la toţi cei propuşi. 

Dl Valentin ANTON - la premiul Ion Ionescu avem ca propuneri la membri individuali: dl 

conf.dr.ing. Ionuţ Răcănel din partea filialei Bucureşti, dr.ing. Mihaela Condurat din partea 

filialei Moldova şi ş.l.dr.ing. Rodica Cadar din partea filialei Transilvania. Se face o scurtă 

prezentare pentru fiecare membru propus. Se aprobă în unanimitate acordarea premiului 

dlui conf.dr.ing. Ionuţ Răcănel. 

Dl Valentin ANTON – la premiul Tiberiu Eremia avem ca propuneri la membri individuali: dl 

ing. Valentin Martânov din partea filialei Banat şi dl ing. Dan Şuhani din partea filialei 

Bucureşti. La membri colectivi: Girod S.R.L. din partea filialei Banat. Se fac scurte 

prezentări pentru toate propunerile şi se aprobă în unanimitate acordarea premiului Tiberiu 

Eremia la toţi cei propuşi. 

Dl Valentin ANTON – la premiul Laurenţiu Nicoară avem ca propuneri la membri individuali 

dl ing. Silviu Popescu din partea filialei Bucureşti şi la membri colectivi Secţia de Autostrăzi 

a D.R.D.P. Timişoara din partea filialei Banat şi D.R.D.P. Craiova – S.D.N. Vâlcea din 

partea filialei Oltenia. Se fac scurte prezentări pentru toate propunerile şi se aprobă în 

unanimitate acordarea premiului Laurenţiu Nicoară la toţi cei propuşi. 
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Şedinţa se încheie. 

Întocmit, 

      Artemiza Grigoraş 

Secretar General A.P.D.P. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cluj-Napoca – 28 martie 2019 

 


