PROCES VERBAL
Consiliu Naţional, Cluj-Napoca
28 martie 2019

Participanţi:
Membrii Consiliului Naţional
-

28 membri ai Consiliului şi 2 membri supleanţi

Invitaţi
-

Preşedinte Consiliu de Onoare – dl prof.dr.ing. Mihai ILIESCU

-

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

-

Director Expert Proiect 2002 SRL Buc. – dl ing. Cristian VÎLCU

-

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.
- Aprobarea programului de activitate pe anul 2019
- Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019
2. Discutarea şi aprobarea propunerilor făcute de Biroul Permanent pentru premiile
instituite de A.P.D.P.
3. Diverse.
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1. Analizarea materialelor care se vor prezenta la Adunarea Generală

Dl Valentin ANTON dă citire ordinii de zi şi arată propunerea pentru Adunarea Generală
structurată pe 5 paliere: activitatea Consiliului Naţional, activitatea filialelor, activitatea
internaţională, activitatea economică şi activitatea publicistică. De asemenea, prezintă
stadiul certificării tehnico-profesionale şi arată succesul înregistrat de Congresul Naţional
de Drumuri şi Poduri de la Iaşi. Au fost discuţii la şedinţa de Birou Permanent cu privire la
delegaţii care vor vota la Adunarea Generală. Numărul de persoane care votează trebuie
să fie în raport cu sumele achitate pentru cotizaţii. În Regulament scrie că cei care nu
plătesc, pot fi păsuiţi 2 ani de zile, dar atunci înseamnă că au drept de vot. La data aceasta,
avem un raport ca rezultat al datelor transmise de filiale, dar atunci când s-a votat numărul
de la delegaţi la Adunările Generale ale filialelor, nu aveam o situaţie clară a achitării
cotizaţiilor.
Dl Gheorghe LUCACI arată că în fiecare an, dreptul de vot l-au avut persoanele juridice cu
cotizaţia la zi în anul precedent (2018). Acum se vine cu o altă idee. Este adevărat că şi
acele firme sunt membre, dar doar dacă plăteşti, poţi vota. În fiecare an s-a mărit termenul
limită de plată a cotizaţiilor, tocmai pentru a achita cât mai multe firme.
Dl Ovidiu LAICU crede că situaţia nu mai poate fi schimbată acum şi ar trebui să rămână
cum s-a votat la Adunările Generale ale filialelor. Şi dna Nicula este de aceeaşi părere.
Dl Florin BELC subliniază că datoria către A.P.D.P. trebuie să rămână în vigoare. Propune
ca acei preşedinţi care doresc să rămână cu numărul actual de voturi, să-şi asume ca până
la data de 30 aprilie vor vira sumele restante de bani către A.P.D.P. Central.
Dl Valentin ANTON spune că noi nu luăm o hotărâre acum. Facem o propunere mai
departe pentru Adunarea Generală. Sau acceptăm propunerea dlui Belc ca rubrica „Stins”
să se numească „Restanţe” şi rămânem cu numărul de voturi transmis deja.
Dl Gheorghe ISPAS propune să se adauge o coloană în tabel cu rubrica Restanţe şi să
avem: o coloană cu sumele stinse, dar să fie şi una cu datoriile care rămân a fi achitate pe
parcurs, sume translatate din coloana cu sume stinse. Iar filialele care acceptă, vor rămâne
cu obligaţie de plată şi îşi păstrează numărul de voturi comunicat. Iar cei care sting
datoriile, vor avea numărul de voturi diminuat în consecinţă.
Dl Anghel TĂNĂSESCU atrage atenţia că filialele sunt unităţi cu personalitate juridică şi
hotărârile luate de ei prin Adunările Generale sunt perfect legale şi nu mai pot fi schimbate.
Dna Adriana NICULA arată că art. 18 din statut spune: „Organul de conducere al asociației
este Adunarea Generală a reprezentanților filialelor și sucursalelor și este alcătuită din
delegații stabiliţi în Adunările Generale a filialelor.” Nu spune nimic de numărul de votanţi.
Numărul de delegaţi cu drept de vot a fost stabilit la Adunările Generale ale filialelor şi a
fost aprobat.
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Dl Gavril HODA subliniază faptul că votanţii trebuie să fie doar cei cu sumele achitate de
filiale. Sumele respective nu reflectă numărul real de persoane juridice pe care l-a declarat
fiecare filială.
Dra Liliana HORGA spune că a fost corectă cu plata membrilor colectivi către A.P.D.P.
Central. Trebuie însă ţinut cont şi de membrii individuali care achită cotizaţia şi banii rămân
la filiale şi nu poate fi un echilibru cu numărul membrilor colectivi, când analizăm numărul
de voturi. Propune să se rămână cu numărul de delegaţi votat la Adunarea Generală a
filialei. De ce să condiţionăm noi participarea membrilor care să voteze? Suntem o
asociaţie profesională şi avem un interes comun profesional. Interesul este să fim o
asociaţie unită.
Se supun la vot cele 2 propuneri: cea a dlui Ispas, cu menţinerea datoriei şi obligaţia de
plată pe parcurs şi cea a drei Horga şi dlui Tănăsescu cu menţinerea numărului actual de
delegaţi cu drept de vot aprobaţi la Adunările Generale ale filialelor şi stingerea datoriilor.
Se votează astfel: 19 voturi pentru stingerea datoriilor, 6 voturi pentru menţinerea datoriei şi
3 abţineri.
Dl Valentin ANTON prezintă activitatea revistei Drumuri-Poduri şi desfăşurarea şedinţelor
AIPCR. Îşi exprimă intenţia de a relua activitatea pe planul pregătirii profesionale continue.
Dl Cristian BORBELI face prezentarea cu privire la situaţia economică a A.P.D.P. Central
pentru anul 2018, venituri şi cheltuieli.

2. Discutarea şi aprobarea propunerilor făcute de Biroul Permanent pentru premiile
instituite de A.P.D.P.
Se prezintă propunerile făcute de Biroul Permanent şi se aprobă următoarele:
– La premiul Anghel Saligny - dl ing. Viorel Pau (filiala Bucureşti) la membri individuali, iar
la membri colectivi nu se acordă. Se aprobă în unanimitate.
– La premiul Elie Radu - dl ing. David Suciu (filiala Banat) şi dl ing. Costin Costea (filiala
Bucureşti), la membri individuali. Se aprobă cu 24 voturi pentru şi 4 împotrivă. La membri
colectivi sunt: Iriconstruct S.R.L. (filiala Banat) şi Betarmex S.R.L. (filiala Bucureşti). Se
aprobă cu 23 voturi pentru şi 5 împotrivă.
– La premiul Ion Ionescu - dl conf.dr.ing. Ionuţ Răcănel (filiala Bucureşti), la membri
individuali. Se aprobă cu 19 voturi pentru şi 9 împotrivă.
– La premiul Tiberiu Eremia - dl ing. Valentin Martânov (filiala Banat) şi dl ing. Dan Şuhani
(filiala Bucureşti) la membri individuali. Se aprobă în unanimitate. La membri colectivi se
aprobă Girod S.R.L. cu un singur vot împotrivă.
– La premiul Laurenţiu Nicoară - dl ing. Silviu Popescu (filiala Bucureşti), la membri
individuali. La membri colectivi sunt: Secţia de Autostrăzi a D.R.D.P. Timişoara (filiala
Banat) şi D.R.D.P. Craiova – S.D.N. Vâlcea (filiala Oltenia). Se aprobă în unanimitate.
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Şedinţa se încheie.

Întocmit,
Artemiza Grigoraş
Secretar General A.P.D.P.

Cluj-Napoca – 28 martie 2019
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