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CONVOCATOR
Având în vedere:
Decretul nr.195/16.03.2020, emis de Președintele României, privind instituirea stării de
urgență pe teritoriul României;
- Decretul nr.240/14.04.2020, emis de Președintele României, privind prelungirea stării de
urgență pe teritoriul României;
- Ordonanța Militară nr.1/17.03.2020, privind unele măsuri de primă urgență care privesc
aglomerările de persoane și circulația transfrontalieră a unor bunuri, publicată în Monitorul
Oficial nr. 219/18.03.2020;
- Documentele emise de Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență, constituit prin
Hotărârea Guvernului nr .94/2014 privind organizarea, funcționarea și componenta
Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, cu modificările și completările
ulterioare, precum și de toate autoritățile publice implicate în gestionarea riscului de
răspandire a infecției cu COVID-19.
În temeiul art. 13.1, lit. d, din statutul Asociaţiei “Transhumanţa – Vama Buzăului”,
-

Preşedintele Asociaţiei “Transhumanţa – Vama Buzăului”, convoacă Consiliul Director al
Asociaţiei “Transhumanţa – Vama Buzăului”, on line, prin e-mail, la ședință ordinară, pentru data
de 28.05.2020, ora 1200;
Membrii Consiliului Director al Asociației “Transhumanța Vama Buzăului” își vor exercita
dreptul de vot prin completarea și asumarea buletinelor de vot în perioada 14.05.2020-28.05.2020
(ora 1200).
Toate documentele aferente punctelor de pe ordinea de zi și buletinul de vot care cuprinde
fiecare poziție inclusă în ordinea de zi, însoțită de trei variante: DA, NU, ABȚINERE, se regăsesc pe
pagina de web www.asociatiatranshumanta.ro.
Buletinul de vot trebuie semnat de fiecare membru al Consiliului Diretor al asociației și apoi
trimis prin poștă, e-mail la adresa asociatia_transhumanta@yahoo.com sau direct la sediul asociației.
Ordinea de zi a şedinţei este următoarea:
1.Aprobarea raportului de activitate al Asociaţiei “Transhumanţa – Vama Buzăului” pentru
anul 2019;
2.Aprobarea raportului comisiei de cenzori a Asociaţiei “Transhumanţa – Vama Buzăului”
pentru anul 2019;
3.Aprobarea modului de executare al bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019;
4.Aprobarea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierdere pe anul 2019;
5.Aprobarea însuşirii lucrărilor executate, a serviciilor prestate şi a bunurilor achiziţionate de
către Asociaţia „Transhumanţa Vama Buzăului”, pe parcursul anului 2019;
6.Aprobarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli al Asociaţiei “Transhumanţa –
Vama Buzăului” pentru anul 2020;
7.Aprobarea Anexei nr.2 din Ordinul Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
nr.619/06.04.2015, modificat şi completat prin Ordinul Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
nr.44/24.02.2017, Ordinul Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr.38/19.02.2018, Ordinul
Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr.90/2019 și Ordinul Ministrului Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale nr.32/29.01.2020, referitoare la “CENTRALIZATORUL privind acordul, datele
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de identificare, numărul de animale pe fiecare membru al asociaţiei şi suprafaţa alocată fiecărui
membru”;
8.Aprobarea depunerii de către Asociaţia “Transhumanţa Vama Buzăului”, în campania 2020,
la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Braşov, a cererii unice de
plată pe suprafaţa de pajişte ce face obiectul contractului de concesiune nr. 1262/18.04.2012, a
Actului adiţional nr.1 din data de 10.05.2013 și a Actului adiţional nr.2 din data de 19.09.2016;
9.Aprobarea utilizării fondurilor obţinute de la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru
Agricultură, prin depunerea cererii unice de plată - campania 2020 pentru suprafaţa de pajişte ce
face obiectul contractului de concesiune nr.1262/18.04.2012, a Actului adiţional nr.1 din data de
10.05.2013 și a Actului adiţional nr.2 din data de 19.09.2016, de către Asociaţia “Transhumanţa –
Vama Buzăului”;
10.Aprobarea încetării calităţii de membru şi avizarea unor cereri de retragere;
11.Aprobarea acceptării de membrii noi în cadrul Asociaţiei “Transhumanţa Vama
Buzăului”;
12.Aprobarea realizării anual a lucrărilor de curăţire, întreţinere și îmbunătăţire a pajiştilor ce
formează izlazul comunei Vama Buzăului prin activități executate de zilieri;
13.Aprobarea desemnării și autorizării organizatorilor de stână conform Regulamentului
privind organizarea sezonului pastoral în comuna Vama Buzăului, aprobat prin H.C.L. nr.
44/25.03.2016, modificat și completat prin H.C.L. nr. 33/29.03.2019;
14.Aprobarea achiziționării și efectuării în fiecare an (sezon pastoral), a tratamentelor pentru
ovine și bovine, proprietate a membrilor Asociației “Transhumanţa – Vama Buzăului”;
15.Aprobarea prețului pentru paza la ovine (inclusiv tratamentele sanitar-veterinare) și
prețului pentru paza la bovine (exclusiv monta sau I.A.) aferent perioadei de desfășurare a sezonului
pastoral 2020;
16.Aprobarea recunoașterii de către Guvernul României a Asociaţiei “Transhumanţa Vama
Buzăului”, ca fiind de utilitate publică;
17.Diverse.
Preşedintele Asociaţiei “Transhumanţa – Vama Buzăului”
Văsiași Daniel

Nr. Crt.
1

Numele şi prenumele
Văsiași Daniel

2

Sporea Ioan

3

Ardelean Gheorghe Daniel

4

Stelea Gheorghe Ioan

5

Chirilaş Tiberiu

6

Ionescu Cristian

7

Ardelean Valeriu

Semnătura
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