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CIRCULARA SGR Filiala București – Centrul Univerrsitar din 12 ianuaries 2022 

Subiect: Adunarea Generală de Dare de Seamă și Alegeri 

 

Consiliul Director al SGRFB-CU, stabilit în urma Hotărârii Judecătoriei Sect. 1, București (Marian Ene 

– președinte, Monica Dumitrașcu și Marius Neacșu – vicepreședinți)*, la data de 13.07.2021, convoacă 

Adunarea Generală de Dare de Seamă și Alegeri în data de 19 ianuarie 2023, la sediul acesteia (Universitatea 

din București, Facultatea de Geografie). Toți participanții la Adunarea Generală trebuie să fie la zi (2022) cu 

plata cotizației. 

*(conform hotărârii instanței, cei trei membrii fondatori ai SGRFB-CU constituie Consiliul Director 

până la organizarea de alegeri (în maxim 4 ani de la data înființării) 

Ordinea de zi a A.G. este următoarea: 

 Prezentarea Raportului de Activitate pentru perioada 2021-2022 al SGRFB-CU (de la 

momentul obținerii statutului de personalitate juridică); 

 Prezentarea Raportului Financiar al SGRFB-CU; 

 Alegerea noii conduceri a SGRFB-CU pentru un mandat de 4 ani, conform organigramei 

prevăzută în statut:  

- Președinte; 

- doi Vicepreședinți; 

- Cenzor; 

- Consiliul Director propune și o funcție de Secretar al SGRFB-CU. 

Candidaturile pentru Consiliul Director vor fi depuse în scris (cerere completată și semnată) la 

adresa de mail sgr.bucuresti.univ@gmail.com până la data de 5 ianuarie 2023.  

Pentru funcția de președinte, candidatul/candidații, pe lângă cerere, vor depune un proiect de 

program de activitate și management al SGRFB-CU.  

Documentele candidaturii vor fi postate pe site-ul SGRFB-CU. 

Alegerea noului Consiliu Director se va face prin vot direct și secret, noii membrii ai Consiliului 

Director fiind desemnați în ordinea voturilor exprimate. Înaintea desfășurării procesului de votare 

se va stabili o comisie alcătuită dintrei membrii aleși din membrii SGRFB-CU prezenți și care nu 

candidează. 

Poate fi ales în Consiliul Director orice membru cotizant care demonstrează că are o vechime de 

minimum 4 ani (dovediți prin plata anuală a cotizației în intervalul specificat). De asemenea, în 

funcțiile de conducere vor putea fi aleși doar membri prezenți fizic la Adunarea Generală de Dare 

de Seamă și Alegeri. 
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 Alegerea delegației ce va reprezenta SGRFB-CU la Congresul SGR de la Brașov, din data de 1 

aprilie 2023.  

 

Data: 12 decembrie 2023 

Președinte SGRFB-CU: 

Marian Ene 

 

mailto:sgr.bucuresti.univ@gmail.com

