HOTĂRÂRI
adoptate în şedinţa Biroului Permanent A.P.D.P.
din data de 24 mai 2019
- Bucureşti –

Ordinea de zi:
1. Aprobarea Hotărârii Adunării Generale A.P.D.P., Cluj-Napoca, martie 2019
2. Transmiterea în anchetă a statutului cu modificările propuse de dl
vicepreşedinte Lucaci.
3. Analizarea solicitării filialei Bucureşti privind încheierea unui contract de
comodat cu A.P.D.P. România privind sediul filialei.
4. Analizarea situaţiei revistei privind sprijinul de 6000 lei lunar şi realizarea a
100 exemplare abonament revista Drumuri-Poduri.
5. Analiza privind plata cotizaţiilor restante de către filialele teritoriale.
6. Diverse.

1. Aprobarea Hotărârii Adunării Generale A.P.D.P., Cluj-Napoca, martie 2019
Se aprobă hotărârea Adunării Generale A.P.D.P., în forma prezentată.
2. Transmiterea în anchetă a statutului cu modificările propuse de dl
vicepreşedinte Lucaci
Se va transmite statutul în anchetă la filiale cu precizarea că aceasta este o formă care
a fost aprobată la şedinţa de Consiliu Naţional din martie 2019. Termenul limită de
primire a observaţiilor este 15 iunie 2019.
3. Analizarea solicitării filialei Bucureşti privind încheierea unui contract de
comodat cu A.P.D.P. România privind sediul filialei
Biroul Permanent votează în unanimitate, transmiterea unei adrese de răspuns la Filiala
A.P.D.P. Bucureşti, arătând că spaţiul la A.P.D.P. Central este limitat, cea de-a treia

cameră fiind folosită ca arhivă şi bibliotecă pentru documentele Asociaţiei şi
abonamentele de revistă. Se recomandă a se căuta spaţiu la CESTRIN sau D.R.D.P.
Bucureşti.
4. Analizarea situaţiei revistei privind sprijinul de 6000 lei lunar şi realizarea a
100 exemplare abonament revista Drumuri-Poduri
Dl Cristian BORBELI rămâne în continuare reprezentantul A.P.D.P. în relaţia cu S.C.
Media Drumuri – Poduri şi va coordona activitatea revistei Drumuri-Poduri. Împreună cu
dl preşedinte ISPAS va face o adresă către S.C. Media Drumuri-Poduri S.R.L. pentru a
solicita prezentarea unui raport de activitate detaliat pentru anul 2018, bilanţul pe 2018,
problemele cu care se confruntă şi numărul şi numele abonaţilor pe 2019 şi societăţile
care au contract de publicitate în revistă. Se hotărăşte analizarea situaţiei revistei după
primirea raportului făcut de Marin Costel. Termen de predare: 15 iunie 2019.
5. Analiza privind plata cotizaţiilor restante de către filialele teritoriale
Se doreşte să avem o situaţie clară a cotizaţiilor cu membrii colectivi care sunt cu
cotizaţia achitată la zi şi cei care nu au putut să-şi achite cotizaţia anuală, dar participă
încă la activităţile filialei. În acest sens, dna Daniela Jerca, contabil A.P.D.P., va analiza
datele din balanţele filialelor şi va întocmi o situaţie cu cotizaţiile încasate de către filiale
şi sumele raportate şi predate la A.P.D.P. Central.

6. Diverse
Se va analiza posibilitatea de a participa la pavilionul expoziţional împreună cu alte 12
ţări, la Congresul Mondial de Drumuri de la Abu Dhabi.
Se va comunica noua conducere A.P.D.P. la Secretariatul General AIPCR.

Şedinţa se încheie.
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Preşedinte A.P.D.P.
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