Procedura
de desfășurare a Adunării Generale a CCI Dolj din data de 08 aprilie 2021, ora 10.00, prima convocare /
16 aprilie 2021, ora 10.00, cea de-a doua convocare
aprobată în ședința Colegiului de Conducere al Camerei de Comerț și Industrie a județului Dolj din data de 22
martie 2021

Având în vedere restricțiile impuse de legislația în vigoare privind incidența cazurilor de COVID – 19 la
nivelul localității;
Ținând cont de prevederile art. 21 lit. a din Statutul Camerei de Comerț și Industrie a județului
Dolj:“Procedura de vot în Adunarea Generală a Camerei DOLJ (….), cu vot secret când se referă la alegerea de
persoane”;
Am decis ca ședința Adunării Generale a CCI Dolj din data de 08 aprilie 2021, ora 10.00 prima
convocare/16 aprilie 2021, ora 10.00, a doua convocare, să se desfășoare on–line, iar votul membrilor pentru
alegerea Colegiului de Conducere și a Președintelui CCI DOLJ, să fie exprimat de către membri la sediul CCI
Dolj, Craiova, Str. Simion Bărnuțiu, nr. 4, jud. Dolj, asigurând caracterul secret al votului, cu respectarea
masurilor de prevenție a transmiterii SARS-COV 2, conform următoarei proceduri:
07.04.2021 – link-ul pentru logare pe platform Zoom, va fi transmis tuturor membrilor Camerei de
Comerț și Industrie a județului Dolj, prin e-mail.
08.04.2021
Societățile membre, ai căror reprezentanți legali, nu pot participa personal la ședința Adunării Generale,
dar dau imputernicire pentru participare si vot altor persoane, au obligația de a transmite mandatul /
împuternicirea de participare pe adresa de e-mail office@ccidj.ro, sau la sediul CCI Dolj, Craiova, Str. Simion
Bărnuțiu, nr. 4, jud. Dolj, pâna în data de 08.04.2021, ora 9.30.
10 ,00- logarea membrilor Camerei de Comerț și Industrie a județului Dolj pe platform Zoom
10,00-10,15 Comisia de prezență va întocmi lista de prezență. Fiecare membru va transmite, în
momentul logării, un mesaj prin chat pe platforma Zoom, care să cuprindă denumirea firmei membre și numele
și prenumele persoanei care participă la ședința Adunării Generale.
10,15-10.30 Presedintele CCI Dolj deschide AG și propune componeța secretariatului tehnic și a
comisiei pentru validarea și numărarea voturilor.
Președintele CCI Dolj solicita secretariatului tehnic verificare situației prezenței și va comunica
Adunării Generale rezultatul verificării
10,30–11.30 În condiţiile întrunirii cvorumului, Preşedintele Camerei DOLJ declară Adunarea Generală
statutară şi trece la aprobarea şi dezbaterea ordinii de zi.
11,30-11,45 Presedintele Camerei DOLJ solicită societăților membre, care indeplinesc condițiile
statutare, depunerea candidaturilor online pentru Colegiul de Conducere, se pregatesc buletinele de vot , iar
membrii sunt invitati la sediul CCI Dolj, Craiova, Str. Simion Bărnuțiu, nr. 4, jud. Dolj, pentru a-si exprima
votul .

11,45–13.00 Procedura de vot pentru Colegiul de Conducere se va organiza la sediul CCI Dolj, prin vot
secret in cabină ( 2 cabine de vot), cu circuit intrare-iesire separate, în incintă având acces în același timp
numai doua persoane pentru exercitarea votului.
În vederea accesului în sediul CCI Dolj sunt obligatorii: purtarea măștii de protecție, triajul epidemiologic și
dezinfectarea mâinilor.
Triajul epidemiologic nu implică înregistrarea datelor cu caracter personal şi constă în:
-

măsurarea temperaturii prin termometru non-contact (temperatura înregistrată nu trebuie să depăşească
37,3oC);

-

observarea semnelor şi simptomelor respiratorii (de tipul: tuse frecventă, strănut frecvent, stare generală
modificată).

În cazul în care temperatura înregistrată depăşeşte 37,3oC, se recomandă repetarea măsurării temperaturii,
după o perioadă de 2-5 minute de repaus.
Dacă se constată menţinerea unei temperaturi peste 37,3oC sau/şi prezenţa altor simptome respiratorii,
persoanei nu i se permite accesul în incintă.
13,00- 13,15 Comisia de numarare și validare a voturilor va proceda la numărarea voturilor , rezultatul
votului urmând a fi anunțaț de către Presedintele Camerei DOLJ on-line .
13,15- 13,20 Presedintele Camerei DOLJ solicită depunere candidaturilor on-line pentru funcția de
Președinte al CCI Dolj.
13,20-14,35 Procedura de vot pentru funcția de Președinte al CCI Dolj se va organiza la sediul CCI Dolj,
prin vot secret, in cabina ( 2 cabine de vot), cu circuit intrare-iesire separate, în incintă având acces, în acelasi
timp, numai doua persoane pentru exercitarea votului.
14,35-14,45 Comisia de numarare și validare a voturilor va proceda la numărarea voturilor, rezultatul
votului urmând a fi anunțaț de către Presedintele Camerei DOLJ on-line .
14. 45 Ultimul punct de pe ordinea de zi .

PREȘEDINTE,
Gabriel VLĂDUȚ

