HOTĂRÂRI
adoptate în şedinţa online a Biroului Permanent A.P.D.P.
din data de 10 februarie 2021

Ordinea de zi:

1.
2.
3.
4.
5.

Modalitatea prin care se vor ţine Adunările Generale în anul 2021, atât
la filiale, cât şi Naţional.
Situaţia veniturilor şi cheltuielilor la A.P.D.P. Central pentru anul 2020.
Detalierea cheltuielilor pe fiecare număr de revistă.
Situatia cotizaţiilor ce urmează a fi primite de la filiale, pentru anul
2020
Propuneri pentru organizarea celui de-al XVI Congres Naţional de
Drumuri şi Poduri, Timişoara 2022
Diverse
5.1. Stadiul recuperării prejudiciului de la Jerca Daniela
5.2. Stadiul închiderii SC Media Drumuri Poduri SRL.

1. Modalitatea prin care se vor ţine Adunările Generale în anul 2021
Se aprobă ca Adunările Generale să aibă loc, fie online, fie prin transmiterea
materialelor spre aprobare, dar se propune amânarea alegerilor pentru perioada
septembrie – octombrie 2021. Se va transmite membrilor Consiliului Naţional spre
aprobare.

2. Situaţia veniturilor şi cheltuielilor la A.P.D.P. Central pentru anul 2020
3. Situaţia cotizaţiilor pentru anul 2020
Filialele vor comunica ce încasări au avut din cotizaţiile membrilor colectivi pentru
anul 2020 şi vor achita cota parte din cotizaţii către A.P.D.P. Central, pentru a
permite astfel sprijinirea acţiunilor organizate de acestea.

4. Propuneri pentru organizarea celui de-al XVI Congres Naţional de Drumuri şi
Poduri, Timişoara 2022
Dl vicepreşedinte Gheorghe LUCACI va face propuneri pentru organiozarea
Congresului Naţional de Drumuri şi Poduri de la Timişoara, pentru demararea
acţiunilor corespunzătoare.

5. Diverse. 5.1. Stadiul recuperării prejudiciului de la Jerca Daniela
S-a primit hotărârea judecătorească cu un plan de eşalonare propus de Daniela
Jerca, pentru plata prejudiciului. Astfel, ea va răspunde juridic şi nu se mai poate
opune plăţii.

5.2. Stadiul închiderii SC Media Drumuri Poduri SRL
S-au plătit contribuţiile restante la Bugetul de Stat şi TVA, în contul SC Media
Drumuri Poduri SRL. Se aprobă solicitarea de asistenţă juridică de la dna avocat
Anişoara Florea, în ceea ce priveşte închiderea SC Media Drumuri Poduri SRL.
Se programează o nouă şedinţă de Birou Permanent peste 3 săptămâni.

Şedinţa se încheie.
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