
 

 

 

 

 

H O T Ă R Â R I 

adoptate în şedinţa Biroului Permanent A.P.D.P. 

din data de 28 martie 2019 

- Cluj-Napoca - 

 

 

Ordinea de zi: 

 

1. Analizarea materialelor care se vor prezenta la Adunarea Generală 

- Raportul Consiliului Naţional privind activitatea desfăşurată pe anul 2018 
- Raportul activităţii economice pe anul 2018 
- Raportul comisiei de cenzori. 
- Aprobarea programului de activitate pe anul 2019 
- Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 

 
2. Discutarea şi aprobarea propunerilor pentru premiile instituite de 

A.P.D.P. 

3. Diverse. 

 

1. Analizarea materialelor care se vor prezenta la Adunarea Generală 

 

 Se va propune Consiliului Naţional ca numărul de voturi de la filiale să se 

recalculeze pe baza rubricii membrilor colectivi cu cotizaţia achitată la zi.  

 Se va face, de urgenţă, rectificarea statutului şi a Regulamentului de 

Organizare şi Funcţionare, pentru a putea avea prevederi clare. 

 

 

2. Discutarea şi aprobarea propunerilor pentru premiile instituite de 

A.P.D.P. 

Pentru anul 2018 se propun următoarele premii, spre aprobare Consiliului 

Naţional: 



 

 

 Premiul “Anghel Saligny”: 

 membri individuali: ing. Viorel PAU– fil. Bucureşti 

 membri colectivi: nu se acordă 

 

 Premiul “Elie Radu”  

 membri individuali: ing. David SUCIU – filiala Banat 

          ing. Costin COSTEA –fil. Bucureşti 

 membri colectivi: IRICONSTRUCT S.R.L. – filiala Banat 

                                  BETARMEX S.R.L. – fil. Bucureşti 

 Premiul “Ion Ionescu”  

 membri individuali: conf.dr.ing. Ionuţ RĂCĂNEL –  

fil. Bucureşti 

 membri colectivi - nu se acordă 

 Premiul “Tiberiu Eremia”  

 membri individuali: ing. Valentin MARTÂNOV – filiala     

Banat 

                                     ing. Dan ŞUHANI – fil. Bucureşti 

 pentru membri colectivi: GIROD S.R.L. – fil. Banat 

 Premiul “Laurenţiu Nicoară”  

 membri individuali: ing. Silviu POPESCU – fil. Bucureşti 

 membri colectivi: Secţia de Autostrăzi a D.R.D.P. 

Timişoara – filiala Banat 

               D.R.D.P. Craiova – S.D.N. Vâlcea –  

filiala Oltenia 

 

Şedinţa se încheie. 

 

ing. Gheorghe ISPAS 

Preşedinte A.P.D.P. România 

 

 

Cluj-Napoca – 28 martie 2019 

 


