UGR

UNIUNEA GEODEZILOR DIN ROMÂNIA
Bulevardul Lacul Tei 124, Sector 2, R-020396, Bucureşti 38, România
tel. 40-1-2421208, fax 40-1-2420793

D E C I Z I A Nr. 4
din 22 octombrie 2014, Bucureşti
BIROUL EXECUTIV AL UGR
În conformitate cu prevederile art 17 din Statutul UGR, întrunit în şedinţa din 22
octombrie 2014, la Bucureşti,
DECIDE
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

- Consiliul naţional al UGR îşi va desfaşura lucrările în data de 13
noiembrie 2014, orele 09.00, la Iaşi, la Facultatea de Hidrotehnică,
Geodezie şi Ingineria Mediului.
- Aprobă Agenda Consiliului naţional, prevăzută în anexă, care va fi
transmisă membrilor Consiliului împreună cu convocatorul semnat de
preşedintele UGR.
- UGR va transmite adrese către toate decanatele facultătilor de
geodezie şi cadastru din ţară, prin care va solicita propuneri de
candidaţi pentru comisiile de specialitate ale UGR şi pentru colegiul
de redacţie al Revistei de Geodezie, Cartografie şi Cadastru.
- Se va propune Consiliului naţional aprobarea ca foştii preşedinţi ai
UGR să fie aleşi membri de onoare.
- Protocolul de colaborare UGR - ANCPI va fi supus dezbaterii
Consiliului naţional şi transmis apoi la ANCPI pentru definitivare.
- Tabelele cu propunerile filialelor de completare/modificare a
Ordinului 700/2014 vor fi prezentate la Consiliul naţional de către
preşedinţii filialelor, iar apoi vor fi centralizate şi analizate de Biroul
executiv şi înaintate la ANCPI.
- Preşedinţii filialelor vor prezenta la Consiliul naţional tabelul cu
membrii filialei, pentru publicare pe site, precum şi situaţia la zi a
plăţii cotizaţiilor pe anul 2014.
- Consiliul naţional va decide dacă filialele vor depune dosare pentru
obţinerea personalităţii juridice sau banca centrală va deschide
subcont bancar la judeţe pentru administrarea fondurilor băneşti,
contabilitatea rămânând în sarcina contabilului central.

9.

10.
11.
12.
13.

14.

- Se va supune dezbaterii Consiliului naţional posibilitatea înfiinţării
de structuri ale tineretului, UGR-Tineret, la universităţi sau judeţe, cu
completarea Statutului în acest sens.
- Toate documentele contabile ale UGR vor fi semnate pentru control
financiar preventiv de către contabilul angajat.
- La propunerea UGR, urmează ca ANCPI să aprobe accesul
persoanelor autorizate la datele GEOPORTALULUI.
- Se aprobă ca afişul referitor la organizarea Simozionului de la Iaşi
să fie expus la Panoul OCPI Bucureşti.
– Pe site-ul www.ugr2014.ro se va afişa linkul către Camera
Deputaţilor, procesul legislativ, pentru a putea fi vizualizat textul
proiectului Legii geodezilor.
– Se aprobă ca fosta secretară a UGR să-şi exercite funcţia până la
sfârşitul lunii octombrie 2014, cu plata drepturilor financiare cuvenite,
apoi i se va comunica în scris acordul de încetare a raporturilor de
muncă.

Prezenta decizie va fi adusă la cunoştinţa preşedinţilor filialelor şi va fi publicată
pe site-ul UGR.

Preşedintele Uniunii Geodezilor din Romania,
prof. dr. ing. Cornel Păunescu

