
 
 

 

 

       
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                       
 Nr. ieşire: 84/22.09.2013 

 

                                   

       Către, 

                                             Filialele SIER 

                                             Membrii Colectivi ai SIER 

 
      Consiliul Director al SIER convoacă prin prezenta Adunarea Generală a membrilor SIER 
pentru data de 22 octombrie 2013, ora 13

00, la care sunt invitaţi să participe toţi membrii SIER 
(membrii individuali  şi membrii colectivi).   
  Lucrările Adunării Generale se vor desfăşura la Sinaia, Hotelul Palace.  
 

      În acest sens, Consiliul Director al SIER solicită ca prin grija Preşedinţilor Filialelor SIER să fie 
convocaţi toţi membrii SIER din cadrul Filialelor respective pentru a participa la Adunarea Generală.    
 

  Ordinea de zi propusă de Consiliul Director al SIER pentru Adunarea Generală este anexată la prezenta. 
 Materialele care vor fi supuse dezbaterii Adunării Generale pot fi consultate de membrii SIER la Secretariatul 
General al SIER, sau pot fi transmise acestora, la cerere, prin e-mail, după data de 16 octombrie 2013. 
 

 Pentru îndeplinirea formalităţilor necesare desfăşurării în condiţii statutare a Adunării Generale, este 
necesară o actualizare, la nivelul anului 2013, a numărului de membrii individuali şi colectivi ai SIER.  

În acest scop Consiliul Director al SIER solicită Preşedinţilor Filialelor SIER constituite până 
la data prezentei să transmită prin fax la Secretariatul General al SIER (nr. de fax: 021.206.1173), 
până la data de 30 septembrie 2013: 

1.- Lista actualizată a membrilor SIER din Filiala SIER (cf. modelului din Anexa 1); 
2.- Lista Biroului Filialei SIER (cf. modelului din Anexa 2)  
 

De asemenea se solicită Membrilor Colectivi să transmită prin fax la Secretariatul General al 
SIER (nr. de fax: 021. 021.206.1173), până la data de 30 septembrie 2013, numele persoanei 
împuternicite să reprezinte Membrul Colectiv în relaţia cu SIER pentru această acţiune, precum şi 
coordonatele de contact (adresa completă, număr de telefon şi de fax, adresă e-mail). 
 

Pentru exercitarea dreptului de vot în cadrul Adunării Generale, atât membrii individuali 
cât şi cei colectivi trebuie să fi plătit cotizaţia la zi (inclusiv pentru anul în curs). 

 

Participanţii la vot care reprezintă membrii colectivi (în cazul în care nu sunt chiar 
conducătorii organizaţiilor respective) vor putea vota pe baza unei împuterniciri scrise, semnată de 
conducerea organizaţiei - membru colectiv (întocmită cf. modelului din Anexa 3).  

Participanţii la vot care reprezintă unul sau mai mulţi membrii individuali vor putea vota 
pentru persoanele respective numai pe bază de împuterniciri scrise, semnate de pesoana 
(persoanele) pe care o(le) reprezintă (întocmită cf. modelului din Anexa 4).  

 

Anexa 5 la prezenta conţine "Ordinea de zi". 
 

  Cu deosebită stimă, 
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ANEXA 1  
 

Lista actualizată a membrilor SIER din Filiala SIER ................................  
 

Achitat cotizaţia pe anul Nr. 
crt. 

Numele şi Prenumele Locul de muncă, 
Adresă de domiciliu, 

Repere de contact (telefon, e-mail) 
 

2012 
 

2013 
1.   15 lei 15 lei 
2.   15 lei 15 lei 
....   15 lei 15 lei 
n.   15 lei 15 lei 

 
Preşedinte Filială SIER .......................... 

............................................... 
(nume, semnătură şi ştampilă ) 

 
 NOTE: 1. -75 % din cotizaţiile vor rămâne la dispoziţia filialei respective, iar 25 % vor fi virate în  

  contul RO16BRDE426SV16743954450, deschis la BRD-Ag. Lizeanu Bucureşti  
  (cod fiscal: RO6916164). 

             2.- Orice modificare ulterioară a datelor solicitate mai sus va fi comunicată în timp util 
                   Secretariatului General al SIER.  
 
 
 

ANEXA 2 
 

 Componenţa Biroului Filialei SIER ................................  
 

Nr. 
crt. 

Numele şi 
Prenumele Funcţia în cadrul Biroului  Locul de muncă, adresă de domiciliu, 

Repere de contact (telefon, e-mail) 
1.  Preşedinte  
2.  Vicepreşedinte  
3.  Secretar/Director executiv  
4.  Membru  
  Membru  

n.  .....................  
 

                   - Adresa oficială a Filialei SIER .................................... 
                        Localitate ......................................., Str.................................................. nr....... 
                        Cod poştal......................, Judeţ..............,  
                        Tel:................................................., Fax:.............................., E-mail................... 
 

                  - Cont fiscal nr....................................................  
                  - Cont bancar nr.................................................... /deschis la................................. 
                  - Suma existentă la data de ............................ în: 
                              - contul bancar nr. ..................................... :   ................................ lei 
                                                                                                       ............................... (EURO, USD) 
                              - în casă:                                                          ................................ lei 
                                                                                                       ............................... (EURO, USD) 
           

                 - Numele/prenumele responsabilului financiar/directorului economic  
                      .................................................................................................. 
 
 

Preşedinte Filială SIER 
............................................... 

(nume, semnătură şi ştampilă ) 
 



 
 

 

 
 
 

ANEXA 3  
 
 

IMPUTERNICIRE 
 

 1).................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................., 

reprezentată prin2) ................................................................................................................................... 

Telefon ............................, Fax ................................. , MEMBRU COLECTIV al SIER împuterniceşte pe  

Dnul/Dna .................................................. posesor al actului de identitate: ............., seria: ...............,     

nr.: ............................., eliberat de .............................., 

să  ne reprezinte în cadrul Adunării Generale a SIER din data de 22 octombrie 2013. 

 

                             Semnătura 2) 
                                                                   (ştampila) 
 
 
Localitatea şi data 
.............................. 
 
_____________________ 
1) Numele complet al persoanei juridice, Membru Colectiv al SIER, adresa completă (judeţ, localitate, str., nr., sector, cod 
poştal). 
2) Numele, prenumele şi funcţia persoanei care reprezintă persoana juridică. 
 
 
 
 
 

 
ANEXA 4  

 
 
 

IMPUTERNICIRE 
 

  Subsemnatul ....................................................................................................................................., 

în calitate de Membru Individual al SIER - Filiala ........................................................., posesor al 

actului de identitate: ........ seria: ..............., nr.: .........................., eliberat de ........................, 

împuternicesc pe Dnul/Dna .......................................................................................... posesor al actului 

de identitate: ............., seria: ...............,      nr.: ............................., eliberat de ..............................., 

să  mă reprezinte în cadrul Adunării Generale a SIER din data de 22 octombrie 2013. 

 

                             Semnătura  
 
 
Data:......................... 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXA 5  
 

 
ORDINEA DE ZI 

 
Adunarea Generală a membrilor SIER din data de 22 octombrie 2013 

 
 
 

1.- Raportul Consiliului Director al SIER. 
       Prezintă: Prof.dr.ing. Victor Vaida - Preşedinte al SIER 
 
2.- Programul de activităţi pentru anul 2013. 
       Prezintă: Prof.dr.ing. Victor Vaida - Preşedinte al SIER 
 
3.- Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012. 
       Prezintă: Dr.ing. Fănică Vatră - Secretar General & Director Executiv al SIER 
 
4.- Raportul Comisiei de Cenzori pentru anul 2012 
       Prezintă: Ing. Constantin Radu - Vicepreşedinte al SIER 

 
5.- Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013. 
       Prezintă: Dr.ing. Fănică Vatră - Secretar General & Director Executiv al SIER 
 
6.- Adoptarea Hotărârii Adunării Generale 
       Prezintă: Secretarul General & Directorul Executiv al SIER 
 
7.- Diverse 
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