
Decizia nr. 3/09.04.2020

Colegiul de Conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj, convocat in
data de 09.04.2020, in edin ă extraordinară, conform art. 26, alin. 3.2, coroborat cu art. 27 şiș ț
art. 15, lit. b), din Statutul propriu al C.C.I. jud. Dolj,  cu 8 voturi exprimate, prin e-mail, din
totalul de 11 membri ai Colegiului de Conducere;

adoptă prezenta:

D E C I Z I E

1. Aprobă,  cu  unanimitate  de  voturi, reconvocarea  Adunării  Generale  Ordinare  a
Membrilor Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj pentru data de 24 aprilie 2020, ora
13.00, prima convocare,  respectiv  04 mai 2020, ora 13,00 pentru cea de-a doua convocare, in
situatia neintrunirii cvorumului la prima convocare.

2. Aprobă,  cu  unanimitate  de  voturi, modalitatea  de  desfă urare  a  edin ei  Adunăriiș ș ț
Generale  prin vot exprimat  de către  membri  prin e-mail,  pe adresa  office@ccidj.ro,  conform
modelului de bulentin de vot atasat.

3.  Aprobă,  cu unanimitate  de voturi,   materialele   ce  urmează   a  fi   înaintate  spre
dezbatere şi aprobare în Adunarea Generală a Membrilor CCI Dolj din 24 aprilie a.c.:

3.1. Raportul de activitate al Colegiului de Conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie a
judeţului Dolj pentru perioada aprilie 2019 – martie 2020.

3.2.  Raportul de audit al auditoriului financiar pentru anul 2019.
3.3  Bilanţul Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj pentru anul 2019.
3.4  Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020.
3.5 Obiectivele generale ale activităţii Camerei Dolj pentru perioada aprilie 2020 – aprilie

2021.
4. Aprobă,  cu  unanimitate  de  voturi, dizolvarea  ASOCIA IEI  PENTRUȚ

DEZVOLTAREA MEDIULUI DE AFACERI DIN OLTENIA, în care Camera de Comerţ şi
Industrie a judeţului Dolj are calitatea de membru fondator, prin hotărârea adunării generale a
asocia iei.ț

5.  Aprobă, cu unanimitate de voturi,  constituirea unei asocia ii,  în vederea accesăriiț
fondurilor  europene,  in  conformitate  cu  dispozi iile  Ordonan ei  26/2000  modificată  iț ț ș
republicată, cu trei membri fondatori, respectiv: CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE A
JUDEŢULUI  DOLJ,  care  urmează  a  avea  ca reprezentat  pe  dl.  Vlădu  Cătălin  Gabriel,ț
EXPOOLTENIA S.R.L. , care urmează a  avea ca reprezentat  pe dl.  George Mo ă ăianu iț ț ș
ASOCIATIA ROMANA PENTRU TRANSFER TEHNOLOGIC SI INOVARE AROTT. 

6.Valideaza,  cu  unanimitate  de voturi,  dobândirea  calită ii  de membru al  Camerei  deț
Comer  i Industrie a jude ului Dolj pentru societatea ALDONA S.R.L. ț ș ț

PREŞEDINTE,

Gabriel VLĂDUŢ
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