CAR FAUR-IFN
PROCES VERBAL
Încheiat astăzi, 26.03.2018, cu ocazia Adunării Generale a membrilor Casei de Ajutor Reciproc
FAUR-IFN (CAR FAUR-IFN) care are pe ordinea zilei, la punctul nr. 5, alegerea Consiliului
director și a comisiei de cenzori pentru un mandat de 4 ani.
Pentru alegerea Consiliului director și a comisiei de cenzori a fost aleasă comisia electorală,
respectiv comisia de cenzori aflată în funcțiune, care a întocmit Procedura alegerilor Consiliului
director prin vot secret, prezentată tuturor membrilor Consiliului director și afișată pe site-ul CAR
FAUR.
Componența Comisiei electorale pentru alegerea membrilor Consiliului director și a Comisiei de
cenzori este următoarea:
- Crețescu Maria – președinte,
- Baroiu Ion – membru,
- Constantinescu Carmen Cristina – membru.
1) Alegerea Consiliului director prin vot secret:
Președinta comisiei electorale intreabă membrii dacă sunt de acord să dea citire Procedurii
alegerilor Consiliului director.
Membrii sunt de acord.
Se dă citire Procedurii alegerilor și apoi se supune la vot Procedura alegerilor.
S-a votat Procedura alegerilor cu unanimitate de voturi.
Pentru cele șase locuri din cadrul Consiliului director s-au înscris un număr de 9 candidați.
Se prezintă buletinul de vot care cuprinde informații despre fiecare candidat în parte.
Se acordă fiecărui candidat, în ordinea înscrisă pe buletinul de vot, un timp egal (4 minute)
pentru a se prezenta în fața membrilor.
Președinta comisiei electorale prezintă ultimile instrucțiuni privind procesul de votare, conform
punctului 13 din Procedura alegerilor (instrucțiuni tipărite și pe buletinul de vot), anume:
ʺ13. Alegătorul votează unul sau mai mulți dintre candidaţii înscriși pe buletinul de vot, prin
încercuirea numărului curent. Numărul maxim de candidați votați, prin încercuire nu poate fi
mai mare decât numărul locurilor (6) , număr specificat pe buletin. Nu se acceptă alte mențiuni
pe buletinul de vot. Buletinele albe, cele care nu cuprind o desemnare precisă a candidatului ori
care nu poartă ștampila pusă de Comisia de cenzori, cele care conțin semne de recunoaștere sau
orice alte mențiuni nu sunt luate în considerare la stabilirea rezultatului, fiind considerate nule
și anexându-se la procesul-verbalʺ.
Desfășurarea votării este organizată și supravegheată de comisia electorală iar membrii prezenți
la adunarea generală legal constituită iși exercită dreptul de vot în nume propriu, fiind interzisă
votarea pe bază de procură.
Alegătorii au primit de la comisia electorală buletinele de vot pe bază de semnătură, înainte de
intrarea în sala de ședință.
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Se trece la alegerea comisiei de cenzori prin vot deschis.
2) Alegerea Comisiei de cenzori prin vot deschis:
Pentru cele trei locuri din cadrul Comisiei de cenzori au depus cereri un număr de 3 candidați:
- Dl. Baroiu Ion și
- D-na Constantinescu Carmen Cristina pentru prelungirea mandatului de membrii în Comisia
de cenzori și
- D-na Petrescu Neluța Mihaela in calitate de expert contabil, carnet nr. 16.491/2011 vizat pe
anul 2018, pentru funcția de președinte a Comisiei de cenzori.
Se trece la votul deschis prin ridicarea mâinii.
Rezultatul votului deschis este următorul:
- 356 membrii reprezentând 99% din cei prezenți, voturi pentru și 2 abțineri, respectiv D-l.
Neagu Aurel și D-na Rotaru Ioana.
Epuizându-se ordinea de zi privind votarea, Președinta Comisiei electorale invită membrii să
introducă buletinul de vot în urnă.
După finalizarea votului, urna a fost sigilată în prezența candidaților deoarece deschiderea urnei
și începerea procesului de numărare a voturilor se face la sediul CAR FAUR în prezența tuturor
candidaților.
Președinta comisiei electorale mulțumește tuturor membrilor pentru participarea la vot, membrii
părăsesc sala de ședință urmând a lua cunoștință de rezultatul votului de pe site-ul CAR Faur sau
la sedii.
La sediul CAR FAUR Comisia electorală desigilează urna în prezența candidaților și începe
numărarea voturilor.
Situația voturilor se prezintă astfel:
a) Numărul alegătorilor, potrivit listei de alegători: 12.954 membrii activi, cu fond social mai
mare de 50 lei (480 pagini);
b) Numărul alegătorilor prezenți la vot: 358, reprezentând 2,76% din total membrii activi.
Conform art. 10 din Statut norma de reprezentare este de 1 la 200 de membrii, iar hotărârile se
adoptă cu majoritatea simplă de voturi a celor prezenți, rezultă că prezența la vot, conform
normei de reprezentare de 65 membrii este de aproximativ 6 ori mai mare;
c) Numărul total al voturilor valabil exprimate: 318;
d) Numărul voturilor nule care încalcă prevederile punctului 13 din Procedura alegerilor: 27;
e) Numărul total al buletinelor de vot imprimate: 500;
f) Numărul buletinelor rămase nefolosite și anulate; 142;
g) Numărul buletinelor de vot nedepuse în urnă: 13;
h) Numărul voturilor obținute de fiecare candidat in parte, se prezintă astfel:
Nr.
crt.
1
2
3

Numele şi prenumele candidatului
BĂNUȚĂ CONSTANTIN
CAPDEFIER NICOLETA
CAZACU CORNELIU
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Voturi
valabile
177
306
137

4
5
6
7
8
9

CEAUȘU MARILENA
DOBRESCU MARILENA ADINA
GHIORGHE PETRUȘ
GORGAN RĂDIȚA
PAUL FLORICA
TIRCHINECI MARCEL
TOTAL

261
234
248
223
123
145
1.854

Conform punctului 18 din Procedură ʺcandidații care au obținut cel mai mare număr de voturi
vor ocupa locurile în limita numărului acestora și in ordinea descrescătoare a numărului de
voturi obținute.ʺ
Președinta comisiei electorale anunță candidații care vor forma Consiliul director:
1) CAPDEFIER NICOLETA,
nr. de voturi 306;
2) CEAUȘU MARILENA,
nr. de voturi 261;
3) GHIORGHE PETRUȘ,
nr. de voturi 248;
4) DOBRESCU MARILENA ADINA, nr. de voturi 234;
5) GORGAN RĂDIȚA,
nr. de voturi 223;
6) BĂNUȚĂ CONSTANTIN,
nr. de voturi 177.
Președinta comisiei electorale invită candidații aleși în Consiliul director, cei 6 candidați votați
prin vot secret și Dl. Avram Răzvan Mihai, conducătorul compartimentului financiar – contabil
care este membru de drept, conform art. 10 lit e) teza finală din Statut, să-și aleagă funcțiile pe
care le vor deține în Consiliul director.
În urma alegerii pe funcții, Consiliul director se compune din:
1) CAPDEFIER NICOLETA, Președinte,
2) CEAUȘU MARILENA, Vicepreședinte;
3) GHIORGHE PETRUȘ, Secretar;
4) DOBRESCU MARILENA ADINA, membru;
5) GORGAN RĂDIȚA,
membru;
6) BĂNUȚĂ CONSTANTIN, membru;
7) AVRAM MIHAI RĂZVAN, membru – Director economic;
Procesul-verbal cu rezultatele votului va fi afișat la sediile CAR FAUR și comunicat pe site-ul
CAR FAUR, prin grija Directorului economic.
Prezentul Proces - verbal cu rezultatele votului s-a întocmit în 5 ex. originale, dintre care 1 ex. se
prezintă D-lui Avram Răzvan Mihai, desemnat a scrie Procesul - verbal al Adunării generale
pentru a fi înserat în acesta și înaintat Judecătoriei sector 3 în vederea înscrierii Consiliului
director, cu funcția pe care o deține fiecare și a comisiei de cenzori în Registrul Unic al
Asociațiilor și Fundațiilor, 2 ex. rămân la sediul CAR FAUR și 2 ex. la Comisia electorală.
Întocmit,
Comisia electorală:
Crețescu Maria – președinte,
Baroiu Ion – membru,
Constantinescu Carmen Cristina - membru
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