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A JUDETULUI CLUJ
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La ora 08:00, ora inscrisa pe convocatorul afisat pe site-ul oficial si trimis prin 
posta electronica membrilor, la sediul Asociatiei Chinologice Napoca, str Brassai nr 16 a 
fost prezent 1 membru. S-au respectat prevederile statutului sedinta fiind reluata la orele 
9:00. Din acest moment sedinta se declara statutara fiind inregistrata.

La Adunarea Generala au luat parte 5 membri, cu drept de vot. Mentionam ca la 
data Adunarii Generale exista un numar de 250 membri din care, cu drept  de vot 164.

Ordinea de zi propusa initial de Consiliul Director al Asociatiei a fost prezentata 
de domnul presedinte Stan Horatiu. 

Ordinea de zi anuntata:
1. Prezentarea raportului de activitate A.Ch. Napoca pentru anul 2014;
2. Prezentarea raportului Comisiei de Cenzori pentru exerciţiul financiar al anului 

2014;
3. Aprobarea bilanţului financiar – contabil 2014;
4. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2015;
5. Diverse

Primul  punct  a  fost  prezentat  de  catre  dl.  Stan  Horatiu  si  se  gaseste  anexat 
prezentului proces verbal. Raportul de activitate se voteaza cu unanimitate de voturi fara 
a fi aduse modificari sau completari din partea celor prezenti.

Domnul presedinte tine sa mentioneze ca toate documentele  prezentate  au fost 
postate pe site-ul Asociatiei, pentru a putea fi consultate si pentru a respecta principiul 
tranparentei.

In continuare se prezinta raportul comisiei de cenzori mentionandu-se respectarea 
legislatiei  in  vigoare  si  concordanta  intre  aspectele  scriptic  si  faptic  existente  in 
activitatea financiar-contabila a Asociatiei. Nefiind observatii pe marginea lui, raportul se 
aproba cu unanimitate de voturi.

La  punctul  trei,  se  prezinta  succint  si  se  valideaza  cu  unanimitate  de  voturi 
bilantul financiar al al anului 2014 urmand ca sub aceasta forma sa poata fi depus la  
Administratia Financiara.

Se prezinta si se supune la vot proiectul de buget de venituri si cheltuieli pentru 
anul 2015 si este aprobat cu unanimitate de voturi.

La ultimul punct al ordinii de zi, Diverse se propune deschiderea unei liste pentru 
cei care doresc sa ia cuvantul.  Nefiind doritori, domnul Horatiu Stan multumeste celor 
prezenti si declara inchise lucrarile Adunarii Generale.
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