CONVOCATOR
In conformitate cu dispozitiile legale si art.7.2.3 lit.c) din Statul UCMR-ADA, Consiliul Director al UCMR-ADA,
Asociatia pentru Drepturi de Autor

a

Compozitorilor, convoaca Adunarea Generala Ordinara UCltlR-ADA/20'l5 a

membrilor asociatiei pentru data de 23.03.2016, ora 10:00

-

prima convocare, in Bucuresti, Calea Victoriei nr. 141,

Sector 1, Aula Palatului Cantacuzino, cu urmatoarea:

ORDINE DE ZI

1.
2,
3.
4.
5,
6.
7.
8.
9.

Aprobarea Secretariatului Adunarii Generale Ordinare UCMR-ADA/201 5.
Stabilireacvorumuluisedintei.
Prezentarea si aprobarea Ordinii de zi a sedintei.
Aprobare modificare Statut UCMR-ADA
Aprobare Procedura de declarare a operelor muzicale.
Aprobare Procedura de aplicare a regulilor statutare de repartizare a remuneratiilor.
Aprobarea Raportului Consiliului Director pentru anul 2015.
Aprobarea Raportului Comisiei de Cenzori pentru anul 2015.
Aprobarea Raportului Directorului General pentru anul 2015.
10. Aprobarea Bilantului contabil pentru exercitiul financiar contabil al anului 2015cuanexe.
1 1. Aprobare modificare Regulament General privind stingerea/ prevenirea litigiilor cu
utlizatorii cu privire la plata remuneratiilor.
12. Aprobarea destinatiei excedentului UCMR-ADA la 31.12.2015 pentru constituirea
Fondului de Rezerva statutar UCMR-ADA, potrivit art. 9.3 din statutul UCMR-ADA.
13. Aprobarea Darii de seama anuale pentru anul 2015/ format ORDA
14. Aprobarea Raportului Comisiei Permanente Speciala privind Accesul la Informatii pentru
anul 2015
15. Aprobarea proiectului de Buget de venituri si cheltuieli al UCMR-ADA pentru anul 2016.
16. Aprobare nivel comision administrativ (contributie statutara sub forma unei cote parti)
aplicabil cu 01 aprilie 2016 asupra remuneratiilor repartizate de UCMR-ADA catre titularii
de drepturi patrimoniale de autor pana la urmatoarea Adunare Generala Ordinara a
UCMR-ADA din anul 2017, respectiv,
- 14% comision la reoartitia incasarilor din remuneratii drepturi de autor colectate
de pe teritoriul Romaniei prelevat din suma bruta
- 10% comision aplicabil repartitiei remuneratiei compensatorii pentru copia
privata prelevat din suma bruta
- 5% comision la olata incasarilor din remuneratii drepturi de autor colectate din
strainatate
17. Aprobarea pentru anul 2017 a bugetului anual din Fondul social cultural pentru plata de
ajutoare sociale nerambursabile, cuantumul lunar al ajutorului material social
nerambursabil/membru beneficiar si numarul maxim de persoane care pot beneficia de
ajutoare materiale sociale nerambursabile.
18. Modificarea criteriilor de acordarea de ajutoare sociale materiale nerambursabile catre
membri si modificarea corespunzatoare a Regulamentului de acordare de ajutoare
sociale materiale catre membrii UCMR-ADA.
19. Prezentare si vot privind cererile de acordare a ajutorului social nerambursabil depuse
la UCMR-ADA pentru anul 2016.
In cazul in care, din lipsa de cvorum, Adunarea Generala Ordinara UCMR-ADA /2015 nu va putea adopta hotarari in cadrul

sedinteidin data de 23.03.2016, Adunarea Generala Ordinara UCMR-ADfu2015 este reconvocata pentru data de 24.03.2016
ora 10:00 in aceeasi locatie si cu aceeasi ordine de zi.

