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Regulamentul privind desfășurarea alegerilor reprezentanților
membrilor asociației Obștea Sibiceni în Consiliul Director și
Comisia de Cenzori
PRINCIPII GENERALE
Art.1. Prezentul regulament este întocmit în conformitate cu Statutul Obștii
Sibiceni și a legilor în vigoare.
Art.2. Prezentul regulament se referă la alegerea membrilor în structurile de
conducere ale Obștii Sibiceni, după cum urmează:
- în consiliul director: președinte, vicepreședinte și 5 membri;
- în Comisia de cenzori: președinte și 2 membri, dintre care cel puțin unul
contabil autorizat sau expert contabil.
Art.3. Alegerile pentru structurile de conducere se vor desfășura astfel:
reprezentanții membrilor în structurile de conducere ale Obștii Sibiceni sunt aleși
prin votul universal, direct și proporțional cu cota de suprafață deținută, la data
desfășurării alegerilor, de către membrii asociației.
Art.4 Alegerile se vor desfășura în cadrul ședinței adunării generale din 31 martie
2018, la sediul căminului cultural Păltiniș.
COMISIA DE ALEGERI
Art.5 La nivelul asociației Obștea Sibiceni se constituie comisia de alegeri
formată din 3 membrii, cu următoarea componență:
- decanul de vârstă al membrilor adunării generale prezenți;
- doi reprezentanți propuși și votați de adunarea generală, care nu
candidează.
COMISIA DE VALIDARE A CANDIDATURILOR
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Art.6 La nivelul asociației Obștea Sibiceni se constituie comisia de validare a
candidaturilor, formată din 3 membri, care nu candidează, cu următoarea
componență: Mănăilescu Adrian, Anghel Jan, Petre Viorel.
DEPUNEREA CANDIDATURILOR
Art.7 Fiecare candidat pentru funcția de președinte al consiliului director va
depune la secretariatul obștii, dosarul de candidatură care va cuprinde: CV,
scrisoare de intenție, Planul de management privind optimizarea activității obștii,
copie CI.
Art. 8 Pentru Consiliul director și comisia de cenzori, candidații vor depune la
secretariatul obștii următoarele: CV, scrisoare de intenție și copie CI.
Art. 9 Este posibilă și depunerea de candidaturi complete, în bloc, atât pentru
consiliul director, cât și pentru comisia de cenzori. Pentru acest tip de candidatura
fiecare astfel de grup va fi denumit cu un index format din prima litera a fiecărui
prenume al candidaților.
Art. 10 Din componența candidaturii în bloc pentru consiliul director este necesar
ca cel puțin un candidat să fie absolvent ale studiilor superioare în domeniul silvic.
Art.11 Pentru comisia de cenzori, cel puțin unul dintre candidați trebuie să fie
expert contabil sau contabil autorizat.
Art.12 Secretarul Obștii Sibiceni va elibera, fiecărui candidat care a depus un
dosar complet, un număr de înregistrare.
Art.13Nu își pot depune candidatura cei care au interdicții legale de a fi aleși
prevăzute în hotărâri judecătorești definitive.
Art.14 Dosarele de candidatură vor fi depuse în termenul prevăzut în Calendarul
alegerilor (art.17-19).
Art.15 Secretarul asociației va duce și va preda, pe bază de proces-verbal de
predare primire, Comisiei de validare a candidaturilor dosarele candidaților, iar
aceasta le va transmite Comisiei de alegeri, în ședința de adunare generală în care
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se vor desfășura acestea.
DESFĂȘURAREA ALEGERILOR
Art.16 Comisia de alegeri are următoarele atribuții:
- înainte de începerea ședinței de alegeri verifică dosarele de candidatură
din punct de vedere al existenței tuturor elementelor cerute de prezentul
regulament;
- constată îndeplinirea cvorumului de ședință pentru alegeri în
conformitate cu art. 11.9 din statut;
- explică modul de votare celor prezenți;
- oferă cuvântul pe rând candidaților, pentru o durată de maxim 10 minute
pentru fiecare, în vederea susținerii propriului program; pentru
candidaturile în bloc se vor aloca 20 de minute pentru fiecare grup;
- stabilește ordinea în care candidații i-au cuvântul fie prin acord comun
între candidați fie prin tragere la sorți;
- stabilește ordinea în care vor fi trecuți candidații pe buletinele de vot,
prin tragere la sorți;
- în cazul unor candidaturi complete în bloc pentru consiliul director sau
comisia de cenzori, va înscrie pe buletinele de vot indexurile acestora;
- confecționează și distribuie buletinele de vot nominale care au precizată
cota deținută de fiecare membru, pe bază cărții de identitate sau a
procurii speciale pentru reprezentare și a semnăturii de primire;
- la terminarea procesului electoral numără și contabilizează voturile
exprimate de electori, întocmește și semnează procesul verbal de
numărare a acestora și anunță rezultatele;
- declară aleși, candidații care au obținut, în ordine descrescătoare, cea
mai mare valoare a cotei de reprezentare a votanților cu voturi valabil
exprimate pentru; pentru candidaturile în bloc împarte numărul
voturilor/nr membrilor și stabilește, în ordinea din listă, câți membri vor
face parte din consiliu director ținând cont că dacă un candidat
individual depășește numărul de voturi/membru atunci acesta va fi
declarat ales;
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- soluționează contestațiile care au fost depuse în maxim de 24 de ore de
la anunțarea rezultatului alegerilor și anunță rezultatul acestora în
termen de 48 de ore de la înregistrare.
CALENDARUL ALEGERILOR
Art.17 Depunerea candidaturilor, conform prevederilor prezentului regulament,
se face în perioada 19-29 martie 2018, în zilele de marți, joi, sâmbătă și duminică
între orele 8-15, secretar Gheorghe BÎHNEANU, telefon 0742.298.200.
Art.18 Susținerea candidaturilor se face în fața membrilor adunării generale, în
ședința de alegeri, și nu poate dura mai mult de 10 minute, 20 de minute pentru
candidaturile în bloc.
Art. 19 Ședința de alegeri are loc în data de 31.03.2018, la căminul cultural
Păltiniș, începând cu ora 10.
Membrii Consiliului Director,
ing. Petriceanu Adrian

prof. Brătilă Răzvan

ing. Bîhneanu Ion Cătălin

teh. Ghinescu Dorel

Bogzoiu Şt. Gheorghe
Comisia de cenzori,
Pleșoiu Ion

PREŞEDINTE,
dr.ing. Constantin Petriceanu

VICEPREŞEDINTE,
teh. Bîhneanu I. Gheorghe

4/4

