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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 Generala
Ordinara UCMR-ADA/2O17 a membrilor asociatiei pentru data de 28.03.2018, ora 1O:OO - 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 t2o17 nu va putea
adopta hotarari in cadrul sedintei din data de 28.03.2018, Adunarea Generala Ordinara UCMR-
ADA|2017 este reconvocata pentru data de 29.03.2018 ora 10:00 in aceeasi locatie, cu urmatoarea:

ORDINE DE ZI

t. Aprobarea Raportului Consiliului Director UCMR-ADA pentru anul 2017.
2. Aprobarea Raportului anuall2017 al comisiei permanente speciale privind accesul la

informatii a UCI\4R-ADA.

3. Aprobarea bilantului contabil UCMR-ADA cu anexe, pentru exercitiul financiar contabil al anului 2017.
Informarea alocarii la Fondul de Rezerva a excedentului aferent exercitiului economico-financiar al
anului 2017, potrivit art. 9.3 din Statutul UCMR-ADA.

4. Aprobarea Raportului Comisiei de Cenzori a UCMR-ADA, pentru anul 2017.
5. Aprobarea Raportului Directorului General al UCMR-ADA, pentru anul 2017.
6. Aprobarea Darii de seama anuale UCMR-ADA pentru anul 2017lformat ORDA.
7. Aprobarea proiectului de Buget de venituri si cheltuieli al UCMR-ADA pentru anul 201g.
8' Aprobarea nivelului comisionului administrativ (contributie statutara sub forma unei cote parti)

pe categorii de drepturi, aplicabil incepand cu 01 aprilie 2018 asupra remuneratiilor repartizate
UCMR-ADA catre titularii de drepturi patrimoniale de autor pana la data ce va fi stabilita
urmatoarea Adunare Generala Ordinara a UCMR-ADA din anul 201g, respectiv,

- 14% comision administrativ la repartitia individuala a remuneratiilor colectate pentru utilizari
de pe teritoriul Romaniei, prelevat din suma bruta repartizata;

- 10% comision administrativ la repartitia individuala a remuneratiei compensatorii penku copia
privata, prelevat din suma bruta repartizata;

- 5% comision administrativ la plata individuala a remuneratiilor colectate prin intermediul
organismelor similar din skainatate, prelevat din suma bruta data in plata, cu exceptia celor
primite fara indicarea titularilor beneficiari, respectiv pentru copie privata si retransmitere
cablu, penlru care se aplica in mod corespunzator comisionul administrativ in care se
incadreaza.

- 10% comision administrativ aplicabil la repartltia remuneratiilor colectate de pe leritoriul
Romaniei de la organizatorii de concerte si spectacole, preleval din suma bruta repartizata.

9. Ratificarea Deciziei Consiliului Director UCMR-ADA privind reducerea temporara a comisionului
administrativ al UCMR-ADA delal4o/o la 10% pentru repartitiile efectutate de UCMR-ADA in lunile
iulie si august 2017, pentru toti titularii identificati in repartitiile UCMR-ADA aferente lunilor iulie si
august 2017.

10' Modificarea si completarea Regulamentului General de Repartitie UCMR-ADA - art.6.3.1, art.11.2
indice 1 lit.a) pct.ii si lit.d) si completarea arl. 11 - Dispozitii finale cu un nou art. 11.2 jndice 2.
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11. Modificare Regulament privind acordbrea de ajutoare materiale - membri din Fondul Social
Cultural al UCMR-ADA - art.10 alin.2 lit.e) si a(.11 alin. (2) privind stabilire cuantum venituri titular
pentru a beneficia de ajutor material nerambrusabil, numar de ajutoare/cuantum lunar/2019 si a
datei pana la care pot fi depuse cereri de acordare a ajutorului material lunar nerambursabil.

12. Prezentarelanaliza cereri membri nevalidate de Consiliul Director UCMR-ADA in anul 2017, de
acordare ajutor social nerambursabil lunar pentru anul 2018.

13. Aprobarea bugetului pentru anul 2019 pentru acordarea de ajutoare sociale nerambursabile
lunare pentru membridin Fondul Social Cultural UCMR-ADA.

14. Prezentarea activitatiide control ORDA oentru anul 2016la UCMR-ADA.
15. Diverse.


