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C O N V O C A T O R 

 

  

Mandatul de 4 ani al Consiliul de administraţie al Filialei din Timişoara a UAP 

ales în 12 noiembrie 2010 expiră la finele anului 2014. 

Conform prevederilor Statutului Asociaţiei „Filiala din Timişoara a Uniunii 

Artiştilor Plastici din România”  se convoacă pentru data de  

 

8 decembrie 2014, orele 17 
în  Sala „Lyra” a Casei de Cultură a Municipiului Timişoara 

(Str. Miron Costin Nr. 2) 

adunarea generală de alegeri 

a membrilor Filialei din Timişoara a UAP, cu următoarea ordine de zi: 

 

1. Darea de seamă a Consiliul de administraţie despre activitatea desfăşurată în 

perioada 2010-2014 

2.  Informare despre situaţia economică-financiară-administrativă a Filialei din 

Timişoara a UAP 

3. Discuţii 

4. Alegerea prin vot secret a preşedintelui şi a vicepreşedinţilor, a 

membrilor Consiliului de administraţie 

5. Alegerea comisiei de cenzori 

6. Diverse 

 

  Pentru ca lucrările Adunării generale să se desfăşoare în  condiţii optime, conform 

Statutului  Asociaţiei „Filiala din Timişoara a UAP” şi în spiritul cerinţelor şi 

standardadelor   actuale, membrii care doresc să candideze la funcţia de preşedinte sunt 

rugaţi să depună până în data de 3 decembrie 2014, la sediul Filialei din Timişoara a 

UAP (str. George Enescu nr. 1)  Proiectul managerial pentru perioada 2014-2018, pe 



suport digital şi imprimat pe hârtie, pentru a putea fi citit, studiat, analizat şi evaluat de 

către membrii Filialei cu drept de vot.  Proiectele vor fi postate şi vor putea fi accesate şi 

pe web-site-ul Filialei din Timişoara a UAP: http://uapt.cjtimis.ro 

 

Pentru ca alegerile să se desfăşoare în condiţii optime şi pentru asigurarea în 

perioada 2014-2018 a unei activităţi serioase, susţinute şi eficiente a întregii Filiale 

UAPT, se cere ca artiştii care doresc să facă parte din Comitetul de conducere să-şi 

anunţe din timp intenţia şi predispoziţia. Este de dorit ca  propunerile pentru funcţia de 

preşedinte şi vicepreşedinţi, precum şi pentru membri comitetului de cenzori să fie făcute 

cu cel puţin 3-4 zile înainte de data fixată pentru desfăşurarea adunarii generale, pentru ca 

participanţii să nu fie nevoiţi să recurgă la improvizaţii, la lansarea unor idei şi propuneri 

pripite, necumpătate, lipsite de un suport solid, just şi real. Numele celor propuşi din timp 

vor fi trecute pe buletinele de vot. Propunerile făcute din timp vor contribui la 

desfăşurarea optimă, promptă şi eficientă a lucrărilor adunării generale de alegeri. 

Propuneri se vor putea face desigur şi din sală pe durata adunării generale. De 

organizarea, ordonarea şi conducerea activităţii curente, de destinele breslei creatorilor de 

frumos din capitala Banatului trebuie să se ocupe o echipă serioasă, unită, hotărâtă, 

prevăzătoare şi dinamică.  

Toţi cei care vor să candideze la funcţia de preşedinte sau de membru al 

Consiliului de administraţie obligatoriu trebuie să aibă cotizaţia achitată la zi. Este o 

cerinţă minimă, o obligaţie indispensabilă pentru fiecare membru al UAPR, dar mai cu 

seamă pentru cei care vor să facă parte din Consiliul de administraţie al Filialei din 

Timişoara a UAP. 

 

Dacă la prima convocare nu se întruneşte cvorumul necesar deliberărilor, 

următoarea Adunare Generală va avea loc în data de 15.12.2014, orele 17 tot în Sala 

„Lyra” a Casei de Cultură a Municipiului Timişoara (Str. Miron Costin Nr. 2) 
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