HOTĂRÂRI
adoptate în şedinţa Biroului Permanent A.P.D.P.
din data de 29 martie 2018
- Iaşi -

Ordinea de zi:
1. Analizarea materialelor care se vor prezenta la Adunarea Generală
- Raportul Consiliului Naţional privind activitatea desfăşurată pe anul 2017
- Raportul activităţii economice pe anul 2017
- Raportul comisiei de cenzori.
- Aprobarea programului de activitate pe anul 2018
- Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018
2. Discutarea şi aprobarea propunerilor pentru statutul A.P.D.P.
3. Discutarea şi aprobarea propunerilor pentru premiile instituite de
A.P.D.P.
4. Diverse.
1. Analizarea materialelor care se vor prezenta la Adunarea Generală
La Programul de activităţi pe anul 2018, „Organizarea Congresului Naţional de
Drumuri şi Poduri” se aprobă următoarele:
 Termenul de notificare a acceptării rezumatelor congresului: 25 aprilie
2018. Termenul de predare a lucrărilor in extenso: 1 iunie 2018.
 Achiziţionarea a 350 buc. geantă congres, în valoare de 3,85 euro + TVA
bucata, cu posibilitatea de suplimentare, dacă numărul de participanţi
este mai mare.
 Achiziţionarea a 350 buc. pixuri, în valoare de 0,36 euro + TVA bucata,
cu posibilitatea de suplimentare, dacă numărul de participanţi este mai
mare.
 Transmiterea unei propuneri de negociere a contractului privind expoziţia
tehnică, către firma Colloseum Logistic.

 Tipărirea Circularei 2 într-un număr de exemplare care să se încadreze
în valoarea totală de 3.000 lei.
2. Discutarea şi aprobarea propunerilor pentru statutul A.P.D.P.
Se aprobă statutul întocmit de dl vicepreşedinte Lucaci, cu amendamentul
modificării punctuale de a se menţiona Registrul Naţional ONG, în loc de
Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, iar mandatul preşedintelui şi membrilor
Consiliului Naţional va rămâne pe 2 ani, ca până acum.
3. Discutarea şi aprobarea propunerilor pentru premiile instituite de
A.P.D.P.
Pentru anul 2017 se propun următoarele premii, spre aprobare Consiliului
Naţional:




Premiul “Anghel Saligny”:


membri individuali: ing. Horaţiu SIMION– filiala Banat



membri colectivi: Drumuri Municipale S.A. – filiala Banat

Premiul “Elie Radu”


membri individuali: ing. Mihai PREDESCU – fil. Bucureşti
ing. Constantin FLĂMÂNZEANU – fil. Oltenia



Premiul “Ion Ionescu”


membri individuali: conf.dr.ing. Ciprian COSTESCU –
filiala Banat
ş.l.dr.ing. Corina CHIOTAN – fil. Bucureşti




membri colectivi - nu se acordă

Premiul “Tiberiu Eremia”


membri individuali: ing. Dan Mihai BOZDOC

– filiala

Dobrogea


pentru membri colectivi: CONFORT URBAN S.R.L. – filiala
Dobrogea
VIACONS RUTIER S.R.L. Huşi – filiala
Moldova - Neculai Tăutu



Premiul “Laurenţiu Nicoară”


membri individuali: ing. Sorin GHIHOR – filiala Banat



membri colectivi: Regia Autonomă a Domeniului Public
Cluj-Napoca – filiala Transilvania

4. Diverse
o Broşura de prezentare a A.P.D.P. - Dl Costel Marin va prezenta un
model de certificat membru de onoare, până la Adunarea Generală.
o Se va efectua un nou contract de publicitate cu SC Media DrumuriPoduri S.R.L., numai după predarea documentelor contabile pentru anul
2017 şi 2018.
o Se va înainta Consiliului Naţional, solicitarea dlui Sabin Florea privind
includerea sa în lista membrilor fondatori ai asociaţiei, cu propunerea de
aprobare.
o Model certificat membru de onoare - Dl Costel Marin va prezenta un
model de certificat membru de onoare, până la Adunarea Generală.
Şedinţa se încheie.

dr.ing. Valentin ANTON
Preşedinte A.P.D.P.

Iaşi – 29 martie 2018

