
tr,F

CASA DE AJUTOR RECIPROC A PENSIONARILOR DIN ORADEA
Str. dr. Victor Babeq, nr. I
CONSILIUL DIRECTOR

- ORADEA -

EEtras
din Decizia Consiliului Director nr. 11

irrregistrata sub nr. 13 81 din 07.0 5 .2019

incheiat astlzi 07.05.2019 irr cadrul gedinfei de lucru a Consiliului Director al C.A.R.P. Oradea.
Sunt prezenli rnembrii Consiliului Director, dupd cum urmeazd:
Membri permanen{i:

dl. Crelu Remus
dl. Onchiq Ion-Radu
dl. Morar Grigore
d-na. Pdrcllab Floarea
dl. I-up Teodor

Membru suplearrt:dl. Boros Liviu
Parlicipa ca invitati rnembrii comisiei de cenzori;dl.ec. Musca Dirnitrie si dna ec. Moga Florica.
La ordinea de zi sunt propuse urmltoarele puncte:

3. Stabilirea proiectLrlui Ordinii de zi pentru Adunarea Generala a membrilor C.A.R.P. Oradea,
convocata in sedinta ordinara pentru anul 2019.

Se
trece la pct.3 al ordinii dezi.

Consiliul Director aproba 5 voturi "pentru" si votul consultativ al membrului supleant, urmatorul
proiect al ordinii de zi pentru Adunarea Generala a membrilor CARP Oradea, planificata pentru anul 2019 si
care se va desf-asura la data de 3 I .05.2019 incepand cu ora I 0.00.

l. Raportul de activitate al Consiliului Director pe perioada anterioara incheiata.
2. Raport privind executarea bugetului de venituri si cheltuieli si bilantul contabil pentru perioada

anterioara.
3. Raportul Comisiei de cenzori privind rnodul in care a fost gestionat patrimorriul CARP Oradea

pentru perioada de referinta.
4. Proiectul bugetr-rlui de venituri si cheltuieli al CARP Oradea pentru anul 2019.
5. Proeictul programelor CARP Oradea pentru anul 2019.
6. Luari de cuvant ale participantilor la Adunarea Generala a membrilor CARP Oradea.
7. Supunerea votului Adunarii Generale a membrilor CARP Oradea a problematicii prezentate la

punctele 1-5.
8. Supunerea votului Adunarii Generale a membrilor CARP Oradea a propunerii nominale facute de

catre Consilir-rl Director pentnl ocllparea unei firnctii de cenzor in cadrr-rl cornisiei de cenzori,
ramasa vacanta prin expirarea mandatului actualului ocupant.
Mandatul acestuia va fi de 3 ani, urmand sa expire la data de 3l .05.2022.

9. Supunerea votuluiAdunarii Generale a membrilor CARP Oradea a propunerii privind componenta
numerica a viitorului Consiliul Director, de 5 membri permanenti si 1 mernbru supleant.

10. Supunerea votului Adr-rnarii Generale a componentei nominale a viitorului ConsiliLr Director.
I l. ConstitLrirea in sedinta de lucru a noului Consiliu Director.
12. Alegerea de catre Consiliul Director a presedintelui Consiliuh"ri Director.
13. Supunerea aprobarii prin votul Adunarii Generale a propunerii pentru functia de presedinte al

CARP Oradea.
14. Sr-rpunerea votului Adunarii Generale a unui rnandat de 4 ani pentru Consiliul Directoq acesta

urmand sa expire la 03.06.2023.

Consiliul Director al CARPO



CASA DE A.JUTOR RECIPROC A PENSIONARILOR DIN ORADEA
Str. dr. Victor Babeq, nr, L

CONSILruL DIRECTOR
. ORADEA.

Extras
din

DECIZIA CONSILTILU_I DIRITCTOR Nr. 11 din 2019

?rrregistrata sub nr. 13 8 I din A7.05.2019

lncheiat ast[zi 07.05.2019 in cadrul qedinlei de lucru a Consiliului Director al C.A.R.P. Oradea.
Sunt prezenti rnernbrii Consiliului Director, dupi cum urmeazd:
Menibri permanen{i:

dl. Cre{u Reurus
dl. Onchiq Ion-Radu
dl. Morar Grigore
d-na. P6rcdlab Floarea
dl. Lup Teodor

Membru supleant:dl. Boros Liviu
Parlicipa ca invitati mernbriiconrisieide cenzori;dl.ec. Musca Dimitrie si dna ec. Moga Florica.
La ordinea de zi sunt propuse urmitoarele puncte:

4. Aprobarea unor masuri organizatorice ce
Adunarii Generale a membrilor C.A.R.P.
pentrLr data de 3 1 .05 .2019, ora 10.00.

Lrnreaza a fi intreprinse in vederea
Oradea, planificata sa se desfasoare

bunei desfasLrrari a

irr sedinta ord inara

Se trece la pct. 4 al ordinii de zi
Consiliul Director aproba 5 voturi "pentru" si votul consultativ al membrului supleant intreprinderea

urmatoarelor masuri organ izatorice:
4.1 Postarea pe site-ul CARP Oradea si afisarea la sediul acesteia a Proeictuh-li ordinii de zi propus de

Consilir-rl Director pentru Adunarea Generala a membrilor CARP Oradea convocata in sedinta ordinara
pentru data de 31.05.2019. Membrii casei vor putea fbrrnula propuneri scrise pentru completarea acesteia
pana la data de 16.05.2019 ora 10.00.

TERMEN: 08.05.2019
Raspund: Presedintele CD
Secretarul CARP Oradea

Persoana aflata in relatie contractuala cLr CARP Oradea
pentru actualizarea s ite-u I u i.

4.2 Depunerea candidaturilor pentru ocuparea unui numar de 5 functii de consilieri perrnanenti si o
functie de mernbru supleant in cadrul consiliului Director al cARp oradea.

Conditiile cumulative pe care trebuie sa le indeplineasca candidatii pentru ocuparea acestor functii
sunt cele precizate in StatLrtul C.A.R.P. Oradea, aprobat de catre Adunarea Generala a rrembrilor convocata
in sedinta ordinara pentrll data de 31.05.2018 si autorizat prin Incheierea Judecatoreasca nr. 1583/2018,
pronuntata in Dosarul nr. 9003127112018 al judecatoriei Oradea, postat pe site-ul Organizatiei,
CAPITOLUL IY Art. 25, lit.b), respectiv:

- sa fie mernbri ai C.A.R.P. Oradea;
- sa aiba o stare de sanatate fizica si neuropsihica corespunzatoare, atestata printr-un certificat

nredical, eliberat de catre un cabinet autorizat de Lnedicina a muncii, cu mentiunea,,Apt pentru
mLlnca";

- sa aiba onorabilitatea corespunzatoare functiei;
- sa aiba studii superioare;
- sa aiba experienta intr-un domeniu reprezentativ pentru activitatea C.A.R.P. Oradea;
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- sa cunoasca si sa inteleaga prevederile legislatiei care reglem enteaza activitatile Caselor de Ajutor
Reciproc ale Pensionarilor, Institutiilor Financiar-Nebancare, inscrise in Registrurl de evidenta al
BanciiNationale a Romaniei si Statutului C.A.R.P. Oradea;

- sa nu aiba cazier judiciar;
- sa nu aiba cazier fiscal.
PERIOADA PENTRU DEPUNE REA CANDIDATURILOR: 08.05 -27. 0 5 .20 19 .

4.2.1 . Actele necesare in vederea depunerii candidaturilor:
- cerere scrisa;
- fblocopie carte iderrtitate;
- fotocopie cupon pensie;
- diplomele de studii in original si in fotocopie;
- certificat de cazier judiciar;
- certificat de cazier fiscal;
- ceftificat medical, eliberat de catre cabinetul de medicina muncii S.C. MEDICRIS S.R.L., cu
mentiunea ,,Apt pentru r.nunca".
- curriculurn vitae.
Dosarele cu documentele solicitate, in volum complet, vor putea fi depuse la secretariatul CARP
Oradea, zilnic, de luni pana vineri intre orele 08.00 -13.00, in perioada 08.05.2019 -27,05.2019.

4.3 Depunerea candidaturilor pentru ocllparea functiei de cenzor in cadrul Comisiei de cenzori a
CARP Oradea.
Conditiile cumulative pe care trebuie sa le indeplineasca candidatii pentru ocuparea acestei functii
sunt cele aplicabile membrilor comisiei de cenzori, conform statutului postat pe site-ul organizatiei
Cap. IV aft.28 lit.b si c, respectiv:
- sa fie expert contabil sau contabil autorizat in conditiile legii:
- sa aiba o stare de sanatate fizica si neuropsihica corespunzatoare, atestata printr-un certificat

medical, eliberat de catre un cabinet autorizat de medicina a muncii, cu mentiunea,,Apt pentru
lt'lLl11ca";

- sa aiba onorabilitatea corespunzatoare functiei;
- sa fie absolvent de studii superioare in domeniul stiintelor econornice;
- sa aiba experienta in activitatea de cenzorat salr sa fi facut parte din conducerea unor societati

comerciale, institutii publice, ONG, etc;
- sa cltnoasca si sa inteleaga prevederile legislatiei care reglerterfteaza activitatea Caselor de Ajutor

Reciproc a Pensionarilor, ale Institutiilor Financiar- Nebancare, inscrise in Registrul de Evidenta
al Bancii Nationale Rornaniei si Statutul CARP Oradea;

- sa nu aiba cazier judiciar;
- sa nu aiba cazier fiscal.

PERIOADA PENTRU DEPUNEREA CANDIDATU RILOR; 08.05.20 I 9 - 27 .05 .20 1 9 .

4.3.l. Actele necesare in vederea depLrrrerii candidatr"rrilor:
- cerere scrisa;
- fotocopie carte identitate;
- diplomele de studii in original si in fotocopie;
- certificat de cazier-judiciar;
- cerlificat de cazier fiscal;
- certiflcat medical, eliberat de catre cabirretr.rl de medicina r:runcii S.C. MEDICRIS S.R.L., cu
mentiunea ,,Apt pentru mllllca";
- curriculum vitae.

4.4 ln situatia in care vor exista propuneri scrise ale membrilor CARP Oradea privind completarea
proiectului ordinei de zi pentru Adunarea Generala, se convoaca Consiliul Director in sedinta
extraordinara pentrur data de 16.05.2019 ora 10.00.

4.5 Publicarea anuntului privind convocareaAdunarii Generale in ziarul local ,,Crisana".

TERMIIN: 16.05.?,019
RASPIIND: Presedintele CD

SecretarLt I CARP
Contabilul Sef



Casierul principal
Fotocopie dupa factura si chitanta privind anuntul in ziarul ,,Crisana" va constitui anexa I la prezentul
proces verbal.

4.6 Afisarea la sediul CASEI a anurrtului privind convocarea Adunarii Generale
TERMEN: 16.05.2019

RASPUND : Presedintele CD
SecretarulCARP

4.7 Postarea pe siteul CARP a anuntului privind convocarea Adunarii Generale:
TERMEN: 16.05.2019

RASPUND: Presedintele CD
Secretarul CARP

Persoana aflata in relatie contractuala cLr CARP Oradea
pentru actualizarea s ite-u I u i.

4,8 Adresarea unui numar de 54 de invitatii, delegatilor reprezentanti ai mernbrilor CARP Oradea,
pentru a participa la Adunarea Generala a membrilor CARP Oradea convocata in sedinta ordinara pentru data
de 31.05.2019 ora 10.00, la sala Restaurantului CARP Oradea, cu ordinea de zi propusa de catre Consiliul
Director si aprobata in principiu prin prezenta Decizie a Consiliului Director.

Invitatiile vor fi inregistrate in Registrr"rl de Evidenta a documentelor si transmise casierilor spre a fi
inmanate delegatilor. Pentru a fi declarata statutara, la Adunarea Generala vor trebui sa pafiicipe un nurnar de
51 de delegati.

In sitLratia in care nLI se va indeplini cvorumul de sedinta, se convoaca pentru a II a oara Adunarea
Generala a membrilor CARPO, cu aceeasi ordine de zi,la data de 01 .06.2019, ora 10.00 la aceeasi locatie.

4.9 Activitatea de selectie a candidatilor pentru functiile de
rnenlbru sLlpleant. cen zot' contabil atrto r"izat sau expeft corrtabil
urmaton"r I program:

4.9.1 Examen scris constand in raspunsuri la un numar de 20 intrebari,vizand cunoasterea legislatiei care
reglementeaza domeniul CARP Oradea, respectiv:

- OG 2612000 privind asociatiile si fLrndatiile;
- Legea 54012002 privind functionarea Caselor de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor;
- Statr-rtul CARP Oradea;
- OG 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori .

Exarnenul scris va avea loc in ziua de h,rni 27.05.2019 irrtre orele 17.00-19.00 la sediul CARP Oradea
dispus administrativ la adresa str. Victor Babes nr.1 .

Bibliografie:
- OG 2612000 privind asociatiile si fundatiile;
- Legea 54012002 privind functionarea Caselor de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor;
- Statutul CARP Oradea;
- OC 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori;
Fiecare raspuns corect va fi notat cu 0,5 puncte.
Pentru a fi declarati ADMIS candidatii vor trebui sa fie notati cu cel putin nota7.

4.10 Interviu constand in prezentarea Curriculunr-r-rlui
declarati ,,ADM IS" la proba scrisa, precLun si a r-notivatiei
aplica.

TERMEN: 16.05.2019
RASPLfI\D : Presedintele CD

SecretarLrl CARP
cons i lieri rrem bri pelrnanenti, cons ilier
in conditiile legii., se va desfbsLrra dupa

Vitae individr-ral, cLr fiecare dintre candidatii
acestora privind ocuparea functiilor pentrLt care

4.11. Din comisia de examinare vor face pafte:
- Ec. Moga Florica - membru in comisia de cen zori - presedinte;
- Ec. Pulbere Ioan a - rrlerrbrr-r;
- Vlad Gheorghe - secl'etat'.

4.12 Din comisia de solutiorrare a contestatiilor vor face pafte:
- Ec.Musca Dirnitrie Ilie - presedintele comisiei de cenzori - presedinte;
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- Av. Craciun Ana Maria - membru
- Vlad Gheorghe - secretar,

4.13 Rezultatele examenului scris si ale interviurilor vor fi consemnate intr-un proces verbal intocmit si

semnat de catre niernbrii celor doua cornisii si care va fi prezentat la pct.10 al ordinii de zi a Adunarii
Generale a rnembrilor CARP Oradea, convocata in sedinta ordinara pentru anul2019.

4.14 Eventualele contestatii pot fi depuse in scris la Secretariatul CARP Oradea, pana la data de
28.05.2019 ora 12.00.

4.15 Se convoaca Consilir-rl Director in sedinta de lucru extraordinara pentrlr data de 29.05.2019 ora 10.00
in vederea analizarii stadiului realizarii masurilor intreprinse in vederea organizarii Adunarii Generale a
membrilor CARP Oradea pentru anul 2019 si aplicarii masurilor corective ce se impun.

4.16 Responsabilitatile privind conceperea si redactarea materialelor ce vor fi supuse votului Adr"rnarii
Generale sunt urmatorcle:

4.16.1 Raportul de activitate al Consiliului Director - presedintele CD.
- mernbriiCD.

4.16.2 Raportul privind executarea bugetului de venituri si cheltuieli si bilantul contabil * contabilul Sef .

4.16.3 Rapoftr;l comisiei de cenzori privind modul in care a fost administrat patrirnoniLrl CARPO.
- presedintele Comisiei de Cenzori.
-membrii Comisiei de Cenzori

4.16.4 Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 - Contabilul Sef.

4.16.5 Proiectul programelor CARP Oradea pentru anul2019 - presedintele CD
- membriiCD.

Continutul pct.4 al ordinii de zi in integralitatea sa, va fi postat pe site-ul CARP Oradea
TERMEN: 08.05.2019

RASPUND: Presedintele CD
Secretarul CARP

Persoana aflatain relatie contractuala cu
CARP Oradea pentru actualizarea site-ului.

4.17 Tabelele continand semnaturile membrilor CARP Oradea pentru delegarea reprezentantilor la
Adunarea Generala pentru anul 2019, vor fi verificate si semnate de catre membrii ConsiliutLri Director cu
ocazia sedinteiextraordinarc de lucru din data de29.05.2019 ora 10.00.

Consiliul Director al CARPO
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