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CONSILIUL DIRECTOR
Consiliul Director (CD) este organul executiv de conducere al Asociaţiei.
Consiliul director asigurã punerea în executare a hotãrârilor adunãrii generale a Asociaţiei şi
exercitã atribuţiile prevãzute de prezentul statut şi cele ce îi vor fi delegate de adunarea
generalã.
În exercitarea competenţei sale, consiliul director:
▪ prezintă adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea
bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi
cheltuieli şi proiectele asociaţiei;
▪ încheie acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei;
▪ aprobă organigrama şi politica de personal ale asociaţiei, dacă prin statut nu se
prevede altfel;
▪ poate desemna, din rândul membrilor săi, un preşedinte al asociaţiei;
▪ îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de adunarea generală;
▪ aprobã actele juridice ce vor fi încheiate de Asociaţie în nume propriu, cu excepţia
contractelor a cãror valoare depãşeşte echivalentul în lei al sumei de 100.001 euro;
▪ angajeazã personalul Asociaţiei, inclusiv membrii aparatului tehnic, cu respectarea
politicii de personal aprobate de adunarea generalã a Asociaţiei şi ţinând cont de
bugetul aprobat de aceasta;
▪ propune cuantumul cotizaţiei pentru anul urmãtor, care se va include în proiectul de
buget al Asociaţiei, supus spre aprobare adunãrii generale;
▪ în relaţia cu asociaţii, monitorizeazã plata cotizaţiei anuale de cãtre aceştia la bugetul
Asociaţiei şi decide mãsurile care urmeazã sã fie luate împotriva asociaţilor care nu
şi-au achitat cotizaţia datoratã în termenul prevãzut de prezentul statut;
▪ aproba lansarea si prelungirea apelurilor de selectie;
▪ orice alte atribuţii prevãzute în statut sau stabilite de adunarea generalã.
Componența Consiuliului Director este urmatoarea:
Membri CD
TITULAR
1. Asociatia Montana Iezer-Muscel
2. ADLA Arges
3. Asoc. Cresc. de Ovine Stana dintre Munti
4. SC Livada Bunicului SRL
5. PFA Podea Petre-Iulian
6. SC Any Flor Bolovaneanu Impex SRL
7. Manastirea Slanic

SUPLEANT
1. Asoc. Cresc. de animale Fii Capatanenilor Argeseni
2. SC Flamedy Star Job SRL
3. Asociatia Corbii de Piatra
4.SC Carpatica Turism SRL
5. SC Consum COOP Raul Doamnei
6.CMI Bolovaneanu Florentina Anisoara
7.SC MB Divert Land SRL

