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ASOCIAȚIA OPERA TEOLOGICĂ ORTODOXĂ – AOTO  

nr. 1/2015 

ADUNAREA GENERALĂ AOTO 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 1 

din data de 26 mai 2015 

 

Întrunită astăzi, 26 mai 2015, în conformitate cu Statutul și Regulamentele AOTO,  

 

Având în vedere întrunirea valabilă a cvorumului, 

 

Adunarea Generală AOTO decide, după cum urmează; 

 

1. Cu unanimitatea voturilor membrilor prezenți, s-a aprobat componența Consiliul director al AOTO: 

• preşedinte – dl. ADRIAN NICOLAE LEMENI, 

• vicepreşedinte – pr. MIHAI HAU,  

• membru – pr. NICOLAE DASCĂLU, 

• membru – pr. ALEXANDRU ATANASE BARNA, 

• membru – pr. VASILE GAVRILĂ. 

2. Cu unanimitatea voturilor membrilor prezenți, s-a aprobat componența Comisiei permanente 

privind accesul la informații: 

• pr. IONUŢ-GABRIEL CORDUNEANU, 

• pr. ALEXANDRU MOŢOC, 

• diac. SORIN EUSEBIU ARGINTARIU, 

• dl. Dl. DĂNUŢ VASILICĂ ŞIŞU, 

• dl. DANIEL GRIGORE FILIMON. 

 

2. Cu unanimitatea voturilor membrilor prezenți, s-a aprobat componența Comisiei de lectură și creație: 

• pr. NICOLAE ACHIMESCU, 

• pr. TACHE STEREA, 

• pr. CONSTANTIN PREDA. 

3. Cu unanimitatea voturilor membrilor prezenți, s-a aprobat componența Comisiei de repartiţie: 

• pr. ŞTEFAN BUCHIU, 

• pr. VASILE RĂDUCĂ, 

• pr. DAVID PESTROIU. 

4. Cu unanimitatea voturilor membrilor prezenți, s-au aprobat Regulamentele interne ale AOTO 

(anexa 1), astfel cum au fost propuse. 
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5. Cu unanimitatea voturilor membrilor prezenți, s-a aprobat modelul contractului de mandat de 

gestiune (anexa 2). 

 

6. Cu unanimitatea voturilor membrilor prezenți, s-a aprobat deschiderea contului AOTO la Banca 

Transilvania, urmând ca pentru acest cont, pentru care se va solicita şi un token pentru operaţiuni de 

internet banking, să fie împuterniciţi dl. GEORGICĂ GRIGORIŢĂ, administratorul AOTO (prima 

semnătură) şi dna. LAURENŢIA GUŢĂ, contabilul AOTO (a doua semnătură); dna. LAURENŢIA GUŢĂ 

se va ocupa de relaţia cu Banca Transilvania (depunere şi ridicare documente, numerar, etc.). 

7. Cu unanimitatea voturilor membrilor prezenți, s-a aprobat ca dna. LAURENŢIA GUŢĂ să facă 

demersurile necesare pentru obţinerea semnăturii electronice pentru a putea, ca în numele 

Asociaţiei, să depună declaraţiile fiscale la organele competente şi să utilizeze serviciul „on-line” şi 

alte atribuţii în relaţia cu Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. 

8. Cu unanimitatea voturilor membrilor prezenți, s-a aprobat luarea unui împrumut de la Patriarhia 

Română în valoare de 5258 Euro şi de 3050 lei lunar prin care să se acopere cheltuielile iniţiale de 

organizare şi funcţionare ale AOTO, urmând ca împrumutul să fie restituit după primele încasări 

ale AOTO.  

 

 

PREȘEDINTELE ADUNĂRII GENERALE 

 

                 

 

 

 

SECRETARUL ADUNĂRII GENERALE 

 

 
 


