CORPUL EXPERŢILOR CONTABILI
ŞI CONTABILILOR AUTORIZAŢI
DIN ROMÂNIA
ADUNAREA GENERALĂ A MEMBRILOR
FILIALEI CECCAR MEHEDINȚI
19 MARTIE 2019
HOTĂRÂREA nr. 19/01
din 19.03.2019
În temeiul:
-

art. 27 alin.(2) și art.35 din Ordonanța Guvernului nr. 65/1994 privind
organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-

pct. 52,108,112

şi 147 alin. (1) din Regulamentul de organizare şi

funcţionare al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din
România, republicat, cu modificările și completările ulterioare;
-

dezbaterilor din lucrările Adunării Generale a membrilor filialei în legătură
cu materialele prezentate şi a Procesului verbal nr. 705 din 19.03.2019,

Adunarea Generală,
a membrilor filialei Mehedinţi a

Corpului Experţilor Contabili şi

Contabililor Autorizaţi din România, emite următoarea
HOTĂRÂȘTE
Art.1.
Se aprobă:
-

raportul Consiliului filialei privind activitatea desfăşurată în anul 2018;

-

realizarea programului de activitate pe anul 2018, pentru îndeplinirea
atribuţiilor prevăzute de acte normative sau hotărâri ale organelor
superioare ale Corpului;
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-

execuția bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018;

-

raportul cenzorului asupra gestiunii filialei la 31 decembrie 2018;

-

raportul Comisiei de disciplină privind activitatea desfăşurată în anul
2018.

Art.2.
Se aprobă Programul de activitate pe anul 2019.
Art.3.
Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli, propus pentru anul 2019.
Art.4.
Se aprobă rezultatul alegerilor pentru funcția de președinte al Consiliului
filialei Mehedinți, pentru mandatul 2020-2024, prezentat în procesul verbal din 12
martie 2019, președintele ales fiind domnul Iulian Cristian Bosoancă.
Art.5.
Se aprobă reprezentanții desemnați de membrii la Conferința Națională a
CECCAR din data de 30 martie 2019, aceștia fiind doamna Badea Alina Mariaexpert contabil și domnul Motoi Gogu – expert contabil, care vor participa la
conferință alături de membrii Consiliului Filialei și membrii Comisiei de Disciplină.
Art.6.
Prezenta hotărâre se va comunica părților interesate și membrilor filialei.
Art.7.
Structurile alese

şi executive vor întreprinde demersurile necesare în

vederea ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Preşedinte ,
Bosoancă Iulian Cristian

Drobeta Tr.Severin, 19.03.2019
Nr. 19/01
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