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     Proces verbal al Adunarii Generale Extraordinare a Membrilor fondatori  înscrisi în 

Actul Constitutiv al Asociaţiei

   Nr.__4___/05.12.2020

Adunarea  Generala  Extraordinara  convocata  de  Consiliul  Director  al  ASOCIATIEI

ASISTENTA RUTIERA ASR24 – CLUB ROMANIA, cu sediul in Pitesti, Str. Rahova, bl.15,

sc.A,ap.11,  jud.  Arges,  înscrisă  în  Registrul  Special  al  Judecătoriei  Pitesti  sub

nr.761/280/PJ/2020, având Codul de Înregistrare Fiscală  42764186, cont bancar contul IBAN:

ROM06BREL0002002404860100-RON,  deschis  la  Libra  Internet  Bank  Sucursala  Arges

reprezentată  prin  Doamna Daniela  –  Constanta  Mateescu  legal  intrunita  astazi  data  de

05.12.2020 orele 18.00 pe grupul comun wathsapp in prezenta Directorului General D-nul Eugen

- Constantin Banescu in conformitate cu prevederile art.20, 21 si urm. din Statutul Asociatiei

voteaza si decide in unanimitate urmatoarele   :

1. Oferirea  catre  persoanele  juridice  care  vor  sponsoriza  legal  Asociatia  (contract  de

sponsorizare  si  respectarea  legislatiei  fiscale  in  vigoare)  a  unor  servicii  de  asistenta

rutiera  sau  in  domeniul  IT  prin  intermediul  membrilor  parteneri  si/sau  colaboratori,

serviciile oferite urmand sa fie cuantificate in puncte bonus ;

2. Aprobarea cererilor de inscriere a unor noi membrii fondatori;

2.1. Aprobarea demisiei membrilor fondatori urmare cererilor acestora in acest sens;

2.2. Alegerea unui nou Secretar si Presedinte al Asociatiei respectiv:

- D-nul  Banescu Eugen -  Constantin cu domiciliul  in Comuna Cocu, sat  Popesti,

nr.136B, jud. Arges identificat cu CI seria A.Z., nr. 204294 ; CNP: 1751128035014

ales  Presedinte  Executiv  pastrand  in  totalitatea  atributiile  de  Director  General
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( inclusvi reprezentarea fata de terti : membrii activi, colaboratori, parteneri, autoritti

si institutii, etc.);

- B-nul  Arcanu  Emil  Grigore, cetăţean  român,  domiciliat  înmun.  Tirgu  Jiu,  loc.

Slobozia, str. Slobozia, nr. 274, jud. Gorj, identificat cu C.I.  seria GZ, nr. 554989,

CNP 1790810181149 ales Secretar al Consiliului Director

2.3. Aprobarea  transmiterii  notificarii  de  conciliere   catre  D-nul  NITU  IONEL,

cetăţean  român,  domiciliat  în com.  Visina,  sat  Brosteni,  str.  Magnoliei,  nr.  21,  jud.

Dimbovita,  identificat  cu  C.I.  seria  DD,  nr.  627538,  CNP 1720508150389,  membru

fondator care nu si-a indeplinit obligatiile de plata a cotizatiei in cuantumul si termenul

stabilit ori a avut abateri si incalcari ale Statutului Asociatiei cu propunerea de remediere

a situatiei de fapt;

2.4. Pastrarea calitatii de membru activ si/sau colaborator a fostilor membrii fondatori

care  au  solicitat  prin  cerere  scrisa  (demisie)  incetarea  calitatii  de  membru  fondator,

acestia  neavand pretentii de nici o natura urmare acestei solicitari, fiind un act unilateral

de vointa legal asumata;

3. Modificarea si actualizarea Statutului si Actului Constitutiv al Asociatiei in sensul celor

aprobate respectiv completarea la art.21 si art.22 din Statut a urmatoarelor:

- Adunarea Generala a membrilor fondatori ai Asociatiei;

- Presedintele are atributii executive si reprezintă asociaţia faţă de toate categoriile de

membrii  precum  şi  faţă  de  terţi,  hotararile  si  deciziile  acstuia  fiind  aprobate  de

Consiliul Director;

- Consiliul Director aproba cereri, solicitari, petitii ale membrilor Asociatiei privitoare

la  orice  aspecte  care  tin  de  buna  desfasurare  a  activitatilor  inclusiv  tiparirea  de

materiale publicitare, reclama in mass media sau Internet, etc,;

- Stabileste  si  aproba  serviciile  desfasurate  de  membrii  Asociatiei  (fondatori,

colaboratori,  parteneri,  activi,  etc)  precum  si  bonusarea  acestora  in  functie  de

implicarea si rezultatele obtinute;

- Intocmeste si aproba Regulamentul de ordine interioara al Asociatiei.
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Prezentul Proces Verbal contine 3 pagini si a fost intocmit in 2 (doua) exemplare urmand sa fie

adusa  la  cunostinta  membrilor  fondatori  si  publicat  pe site-ul  Asociatiei  si  in  grupul  comun

dispecerat constituit pe watshapp.

Secretariatul  si  redactarea  prezentei  au fost  asigurate  de D-nul Eugen Constantin Banescu in

calitate  de Director  General  al  Asociatiei  imputernicit  prin  Hotararea membrilor fondatori sa

conduca activitatea operationala si tehnica a ASOCIATIEI ASISTENTA RUTIERA ASR24 –

CLUB ROMANIA.

           Data  
_05 /_12_/_2020                                                                                       Consiliul Director 

Semnatura membrilor,

Presedinte

                                                                                                           ………………………... 
 

Vicepresedinte

………………………... 

Director General

………………………...
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