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. 7
din 13 februarie 2015, Bucureşti
BIROUL EXECUTIV AL UGR
În conformitate cu prevederile art 17 din Statutul UGR, întrunit în şedinţa din 13
februarie 2015, la Bucureşti,
DECIDE
1. Cotizaţia la FIG pentru anul 2015 se va achita de către UGR, după primirea
facturii.
2. Cotizaţia la CLGE pentru anul 2015 se va achita astfel: 50% de către UGR şi
50% de către APCGC, după primirea facturii.
3. UGR va organiza în luna martie o întâlnire cu preşedinţii comisiilor de
specialitate ale UGR, la care vor fi invitaţi şi membrii din conducerea ANCPI şi
APCGC, pentru analizarea propunerii ca Romania să organizeze o viitoare
conferinţă a FIG, la Bucureşti. Se va avea în vedere că aceste evenimente se
organizează prin rotaţie, iar organizatorii trebuie să asigure garanţia sumei
necesare.
4. Pe site-ul UGR se va posta tabelul cu propunerile UGR la Ordinul 700/2014 al
ANCPI, înaintat cu adresa nr. 73/03.12.2014, precum şi proiectul Protocolului
înaintat de UGR cu adresa nr. 1550/26.01.2015.
5. Se va urgenta deschiderea conturilor bancare ale filialelor UGR, în vederea
virării sumelor către acestea.
6. UGR va depune memorii la Camera Deputaţilor, Comisia juridică şi MDRAP, la
care se vor ataşa tabelele semnate de membrii filialelor şi ai petitiei online,
pentru susţinerea adoptării Legii geodezilor.
7. Firmele autorizate de către ANCPI, cu obiect de activitate din domeniu, pot
deveni membre ale UGR, conform prevederilor art. 6 din Statut, cu plata
cotizaţiei anuale aprobată de Conferinţa naţională.
8. Administrarea site-ului UGR va fi preluată de o persoană din cadrul
Secretariatului, ce va fi instruită în acest sens.

9. Bex aprobă scrisorile de răspuns către Asociatia UGR Tulcea, la adresele cu nr.
1 şi 2 din 31.01.2015, privind Legea geodezilor şi organizarea licitaţiilor de către
ANCPI. La şedinţă a luat parte secretarul asociaţiei, dl ing Alexandru Păun.
10. UGR va solicita ANCPI organizarea în comun a unei teleconferinţe, pentru
prezentarea Programului naţional de cadastru şi carte funciară şi precizări
privind licitaţiile.

Prezenta decizie va fi publicată pe site-ul UGR.

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

