CONVOCATOR
In conformitate cu dispozitiile legale si a celor din Statutul UCMR-ADA, Consiliul Director

al UCMR-ADA, Asociatia pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor, convoaca Adunarea
Generafa Ordinara UCMR-ADA/2016 a membrilor asociatiei pentru data de 23.03.2017, ora
10:00 prima convocare, in Bucuresti, Calea Victoriei nr. 141, Sector 1, Aula Palatului
Cantacuzino iar in cazul in care, din lipsa de cvorum, Adunarea Generala Ordinara UCMR-ADA
12016 nu va putea adopta hotarari in cadrul sedintei din 23.03.2017, Adunarea Generala
Ordinara UCMR-ADA12016 este reconvocata pentru data de 24.03.2017 ora 10:00 in locatia .
Universitatea Nationali de Muzici Bucuregti, Str. $tirbei Vodi, nr. 33, Corpul B, Sala

-

George Enescu, sectorul 1, Bucuresti, cu urmatoarea:
ORDINE DEZI

1.

Alegerea membrilor Consiliului Director UCMR-ADA pentru un mandat de 4 ani. (20172021)

2.

Alegerea membrilor Comisiei permanente speciale privind accesul la informatii al
membrilor, pentru un mandat de 4 ani si aprobarea nivelului de indemnizatie de sedinta/
membru.

3.

Alegerea membrilor Comisiei de cenzori UCMR-ADA pentru un mandat de 4 ani si
aprobarea nivelului anual de indemnizatie al membrilor si onorariul lunar al cenzorului

expert contabil,
4, Aprobarea bilantului contabil UCMR-ADA cu anexe, pentru exercitiul financiar contabil al
anului 2016.
5. Aprobarea raportului Comisiei de Cenzori a UCMR-ADA pentru anul 2016.
6. Aprobarea Raportului Consiliului Director al UCMR-ADA pentru anul 2016.
7. Aprobarea Raportului Directorului General al UCMR-ADA pentru anul 2016.
8. Aprobarea Darii de seama anuale UCMR-ADA pentru anul 2016/ format ORDA.
9. Aprobarea modificarii Regulamentului General de Repartitie al UCMR-ADA.
l0.Aprobarea Raportului anual al Comisiei permanente speciale privind accesul la informatii
a UCMR-ADA pentru anul 2016.
11. Aprobarea proiectului de Buget de venituri si cheltuieli al UCMR-ADA pentru anul2017
12. Aprobarea initierii si desfasurarii unui corrcurs de creatie muzicala de catre UCMR-ADA si
prezentarea proiectului de Regulament de organizare si desfasurare a concursului de
.

creatie UCMR-ADA,

l3.Aprobarea nivelului comisionului administrativ (contributie statutara sub forma unei cote
parti) aplicabil incepand cu data de 01 aprilie 2017 asupra remuneratiilor repartizate de
UCMR-ADA catre titularii de drepturi patrimoniale de autor respectiv,
- 14T0 comision la repartitia individuala a remuneratiilor colectate pentru utilizari de pe
teritoriul Romaniei, prelevata din suma bruta repartizata;
- 10Yo comision la repartitia individuala a remuneratiei compensatorii pentru copia
private, prelevata din suma bruta repartizata;
- SYo comision la plata individuala remuneratiilor colectate prin intermediul
organismelor similare din strainatate, prelevata din suma bruta data in plata, cu
exceptia celor primite fara indicarea titularilor beneficiari, respectiv pentru copia privata
si retransmitere prin cablu, pentru care se aplica in mod corespunzator cota situatiei
in care se incadreaza.
- 10Y0 comision aplicabil la repartitia remuneratiilor colectate de pe teritoriul Romaniei
de la organizatorii de concerte si spectacole prelevata din suma bruta repartizata.
l4,Aprobarea remunerarii Presedintelui si Vicepresedintelui UCMR-ADA si a nivelului
indemnizatiilor de sedinta pentru fiecare membru al Consiliului Director UCMR-ADA.
15. Prezentarea alocarii la Fondul de Rezerva a excedentului aferent exercitiului economicofinanciar al anului 2016, potrivit art, 9.3 din Statutul UCMR-ADA.
16. Prezentarea procesului verbal de control anual ORDA efectuat potrivit legii pentru anul
2015.
17. Ratificarea Deciziei Consiliului Director UCMR-ADA privind reducerea temporara a
comisionului admninistrativ al UCMR-ADA de la 140/ola 10% pentru repartitiile UCMR-ADA
din perioada 20 noiembrie 2016 -31 decembrie 2016, pentru toti titularii identificati in
repartitiile UCMR-ADA aferente lunilor noiembrie si decembrie 2016.
18. Prezentarea/aprobarea cererilor membrilor de acordare de ajutor lunar nerambursabil
pentru anul 2017 nevalidate de Consiliul Director UCMR-ADA in anul 2016.

a

19.

Diverse.

