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Nr. 38/22 Ianuarie 2021 

 

 

Organizația Patronală CONSTANȚA PORT BUSINESS ASSOCIATION 

Sediul social: Constanța, Bd. Mamaia nr. 182, Parter, 900540 

 

 

Președintele Consiliului Director al Organizației Patronale „CONSTANȚA PORT BUSINESS 

ASSOCIATION”, având sediul în Constanța, Bd. Mamaia nr. 182, Parter, 900540, autorizată potrivit 

Sentinței Civile nr. 88/04.06.1992, tel./fax. 0241/484.836, e-mail: office@portbusiness.ro (în continuare 

denumită „Organizația” sau „CPBA”),  

 

în temeiul Statutului CPBA și al prevederilor legale aplicabile, 

 

CONVOACĂ: 

 

Adunarea Generală a Membrilor Organizației (denumită în continuare „AGM”), în Constanta, Incinta 

Port, Clădirea Bursa Nouă, Et. 2, Cam. 212, Județ Constanta, cod 900900, în data de 15 Februarie 

2021, ora 12:00, pentru toți membrii Organizației existenți la data ținerii AGM.  

 

Adunarea Generală a Membrilor va avea următoarea ordine de zi: 

 

1. Alegerea Președintelui Organizației și a unui număr de 3 (trei) vicepreședinți – membri ai Consiliului 

Director ai Organizației pe o perioadă de 5 ani începând cu data adoptării hotărârii AGM.  

 

Având în vedere contextul epidemiologic general, determinat de evoluția pandemiei generate de virusul 

SARS-CoV-2, precum și recomandările formulate în mod constant de către autoritățile publice naționale 

și internaționale cu atribuții în domeniul sănătății, context ce a determinat instituirea la nivelul României a 

stării de alertă prelungită în mod constant în ultimul an, Organizația urmărește adoptarea tuturor măsurilor 

necesare pentru desfășurarea Adunării Generale a Membrilor săi în condiții de siguranță pentru toate 

persoanele ce intenționează să își exercite drepturile izvorâte din calitatea de membru al CPBA.  

 

În aceste condiții și luând în considerare atât riscurile asociate virusului SARS-Cov-2, cât și practicile 

curente adoptate la nivelul întregului mediu de business de organizare a întrunirilor de afaceri astfel încât 

să se respecte normele de distanțare socială, Organizația adoptă toate măsurile necesare pentru a permite 

participarea membrilor săi la lucrările AGM în condiții de siguranță. Astfel s-a stabilit o procedură de 

organizare și participare a AGM prin care să se faciliteze ținerea AGM în bune condiții și cu respectarea 

drepturilor tuturor membrilor CPBA.  

 

INFORMAȚII DETALIATE PRIVIND ȚINEREA AGM ȘI PROCEDURA APLICABILĂ 

 

A. CANDIDATURI 

 

Având în vedere faptul că pe ordinea de zi propusă pentru AGM convocată pentru a avea loc în data de 15 

Februarie 2021 se regăsește alegerea membrilor Consiliului Director, propunerile privind candidați pentru  
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