Asociaţia de Sudură din România

Romanian Welding Society
______________________
______________________________
În atenția membrilor ASR

Scris. ns. 103/03.04.2018

INVITAȚIE

Asociația de Sudură din România invită toți membrii săi activi să participe la Adunarea
Generală a ASR care va avea loc în ziua de joi, 26 aprilie 2017 (ora 16:30) la
Universitatea Politehnica Timișoara – Centrul de Conferințe (Bd. Vasile Pârvan nr. 2b)
precum și la Conferința „Sudura 2018” organizată în perioada 26-27 aprilie 2018 în
colaborare cu Sucursala ASR Timișoara și Universitatea Politehnica Timișoara.
Ordinea de zi
1. Prezentarea Raportului Consiliului Director al ASR pe anul 2017
2. Prezentarea şi supunerea spre aprobare a bilanţului financiar contabil pe anul
2017 şi a raportului Comisiei de cenzori
3. Adoptarea programului de activitate şi a bugetului ASR pentru anul 2018
4. Stabilirea cotizaţiilor de membru ASR pentru anul 2019
5. Alegerea Consiliului Director al ASR şi a Comisiei de cenzori pe perioada
2019-2021
6. Informare privind activitatea ASR CertPers SRL pe anul 2017 şi programul de
activitate pe anul 2018
7. Premieri ASR 2018
8. Diverse
În conformitate cu statutul ASR, pentru realizarea cvorumului este necesară prezenţa a
jumătate + 1 din numărul total de membri activi ai ASR. În cazul in care nu se îndeplinește
cvorumul necesar, Adunarea Generală se reconvoacă pentru aceeași dată, în aceeași
locație, la ora 17.30 și se va desfășura indiferent de numărul de membri prezenți.
Astfel, vă rugăm să faceţi tot posibilul pentru a participa la Adunarea Generală, iar în
cazul în care sunteți în imposibilitatea de a participa, vă rugăm să împuterniciţi un
alt membru al asociației care să vă reprezinte.
Anexat va transmitem un formular de participare (în mod direct sau prin delegat) la
Adunarea Generală pe care vă rugam să ni-l returnați semnat (fax 0256-200041;
220366 sau email: loredana.tioc@asr.ro).
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