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Nr. les. 2640124.03.2022

Adunarea Generala ordinara a UOMR-ADA pentru anul2ozl din 28/29.0 4,2022

PROIECT HOTARARE
HOTARAREA N R. 1 din 28129.04.2022

Articol unic. Se aproba Raportul Directorului General al Consiliului Director al UCMRADA pentru anul 2021 si se descarca de gestiune Directorul General si Consiliul Director al
UCMR-ADA pentru activitatea si deciziile adoptate in 2021

Expunere de motive

Potrivit arl.7.1,4 lit. e), g) si h) din Statutul UCMR-ADA, Raportul anual al Directorului
General al Consiliului Director al UCMR-ADA pentru anul 2021si descarcarea de gestiune a
Directorului General si a Consiliului Director al UCMR-ADA pentru activitatea sidecizii6 adoptate
in2021se aproba de catre Adunarea Generala Ordinara a membrilor UCMR-ADA,
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Nr. les, 2640-1 124,03.2022

Adunarea Generala ordinara a UCMR-ADA pentru anul2021din 28/29.0 4.2022

PROIECT HOTARARE
HOTARAREA N R. 2 dtn 28129.04.2022

Articol unic. Se aproba Raportul Comisieide cenzori a UCMR-ADA pentru anul2021.

Expunere de motive

Potrivit arl.7,1.a lit. g) din Statutul UCMR-ADA, Raportul anual al Comisiei de cenzori
a UCMR'ADA pentru anul2021se aproba de catre Adunarea Generala Ordinara a membrilor
UCMR.ADA.
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Adunarea Generala ordinara a UCMR-ADA pentru anulz02l din 28/29,04.2022

PROIECT HOTARARE
HOTARAREA NR. 3 din 28/29.04.2022

Articol unic. Se aproba Bilantul contabil al UCMR-ADA pentru exercitiul financiar contabil
al anului 2021, cu anexele acestuia, inregistrarea excedentului anului 2O2l lafondul de rezerva
al UCMR-ADA care este constituit si se utilizeaza potrivit dispozitiilor statutare ale art. 9.3 din
Statutul UCMR-ADA

Expunere de motive

Potrivit dispozitiilor OG 2612000 si conform dispozitiilor art.7.L 4 lit. e) si art. g.3 din Statutul
UCMR-ADA, Bilantul Contabil cu anexe, pentru exercitiul economico financiar al anului 2021 se
aproba de catre Adunarea Generala a membrilor UCMR-ADA si va fi inregistrat la autoritatile
fiscale competente iar excedentul anului 2021 alinenteaza fondul de rezerva care se utilizeaza
pentru destinatiile statutare prevazute de art. 9.3 din statutul ucMR-ADA.

CJ Daniel Slevoaca
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Nr. les, 2640-3124.03.2022

Adunarea Generala ordinara a UCMR-ADA pentru anul2o2l din 28/2g.04,2022

PROIECT HOTARARE
HOTARAREA N R. 4 din 28129.04.2022

Articol unic. Se aproba Rapoartele pentru anul 2021 ale Comisiei permanente
speciale privind accesul membrilor UCMR-ADA la informatii.

Expunere de motive

Potrivit art. 7.1.4 lit. g) din Statutul UCMR-ADA, Rapoadele anuale ale Comisiei
permanente speciale privind accesul membrilor UCMR-ADA la informatii se aproba de catre
Adunarea Generala Ordinara a membrilor UCMR-ADA.
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Adunarea Generala Ordinara a UCMR-ADA pentru anul2021 din28129,04.2022

PROIECT HOTARARE
HOTARAREA NR. 5 din 28/29.04.2022

Articol unic, Se aproba Raportul pentru anul2021 al Consiliului de supraveghere al
UCMR.ADA.

Expunere de motive

Potrivit art. 161 alin, (5) din Legea nr, 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile
conexe, republicata si art.7.1.4lit, g) din Statutul UCMR-ADA, Raportul anual al Consiliului de
supraveghere al UCMR-ADA se aproba de catre Adunarea Generala Ordinara a membrilor
UCMR.ADA.
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Adunarea Generala ordinara a UCMR-ADA pentru anul2021din 28/29,04.2022

PROIECT HOTARARE
HOTARAREA NR. 6 din 28/29.04,2022

Articol unic. Se aproba Darea de seama anuala a UCMR-ADA pentru anul 2021, in
formatul stabilit prin Decizia ORDA nr. 3212020,

Expunere de motive

Potrivit art, 154 alin. (4) lit, i) din Legea nr.8/1996 privind dreptul de autorsi drepturile
conexe, republicata si art. 7.14. lil. e) din Statutul UCMR-ADA, Darea de seama anuala pentru
anul2021 se aproba de catre Adunarea Generala a membrilor UCMR-ADA, in formatul aprobat
de ORDA prin Decizia ORDA nr,3212020.

CJ Daniel Slevoaca
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Nr. les. 2640-6124.03.2022

Adunarea Generala ordinara a UCMR-ADA pentru anul2021 din 28/29.0 4,2022

PROIECT HOTARARE
HOTARAREA NR. 7 din28129.04.2022

Articol unic, Se aprobd Raportul Managerului General al UCMR-ADA pentru anul
2021 gi se descarcd de gestiune Managerul General al UCMR-ADA pentru activitatea de
gestiune a drepturilor pakimoniale de autor de opere muzicale, pentru activitatea financiar
conlabild, pentru actele incheiate si pentru intreaga activitate desfasurata in anul 2021 pentru
UCMR.ADA.

Expunere de motive

Potrivit art, 7 .1.4 lit. e),

g) si h) din Statutul

UCMR-ADA, Raportul anual al

Managerului General al UCMR-ADA pentru anul 202l sidescarcarea de gestiune a Managerului
General al UCMR-ADA penku activitatea de gestiune a drepturilor patrimoniale de autor, pentru
activitatea financiar contabili, pentru actele incheiate si pentru intreaga activitate desfasurata in

anul 2021 pentru UCMR-ADA se aproba de catre Adunarea Generala Ordinara a membrilor
UCMR-ADA,

x
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Nr. les. 2640-7 124.03.2022

Adunarea Generala Ordinara a UCMR-ADA pentru anul2021 din28129.04,2022

PROIECT HOTARARE
HOTARAREA NR._8 din 28/29.04.2022

Articol unic. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli al UCMR-ADA previzionat
pentru anul2022,

Expunere de motive

Potrivit arl. 7,1.4 lit, 0 din Statutul UCMR-ADA Bugetul de venituri si cheltuieli
previzionat pentru anul2022 este supus aprobarii Adunarii Generale a membrilor UCMR-ADA.
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Nr, les. 2640-8124.03.2022

Adunarea Generala ordinara a UCMR-ADA pentru anul2o2l din 28/29.0 4,2022

PROIECT HOTARARE
HOTARAREA NR. 9 din 28/29,04.2022

Art. 1 Se aproba nivelul comisionului de gestiune, reprezentand contributia statutara sub
forma unei cote parti, aplicabil asupra sumelor brute repartizate individual de UCMR-ADA
incepand cu data de 01 mai 2022, pe categorii de drepturi gestionate colectiv de UCMR-ADA,
aplicabil pana la modificarea acestuia printr-o alta hotarare ulterioara a Adunarii Generale
Ordinare a UCMR-ADA, dupa cum urmeaza:

a) 14o/o comision de gestiune aplicat la repartitia individuala a sumelor brute repartizate
de UCMR-ADA, incasate cu titlu de drepturi patrimoniale de autor de opere muzicale aferente:
a. dreptului de radiodifuzarc;
b. dreptului de rekansmitere prin cablu;
c. dreptului de reproducere si distribuire;
d. dreptului de comunicare publica, inclusiv pe internet, inclusiv cele decurgand
din punerea operelor muzicale la dispozitia publicului online in concerte si
spectacole;
e. in orice alte situatii in care nu se prevede in mod expres un comision mai mic
de 140/o;
b) 10% comision de gestiune aplicabil la reparti{ia individuala a sumelor brute
repadizate de UCMR-ADA, incasate cu titlul de drepturi patrimoniale de autor de opere muzicale
aferente:
a, dreptului de comunicare publica a operelor muzicale in concerte si spectacole,
catre un public prezent la loculspectacoluluisau concertului;
b. dreptul Ia remunera{ie compensatorie pentru copia privata;
c) 5% comision de gestiune, aplicabil la plata remuneraliilor individuale colectate prin
intermediul organismelor similare din striinitate, prelevat din suma bruti dati in plati de UCMRADA;
d) 1% comision de gestiune aplicat la plata remuneraliilor individuale colectate de la
SIAE ltalia, incasate pe baza mandatului de reprezentare pentru licente multiteritoriale
online, care sunt acordate de SIAE;

Art.2 Se aproba mentinerea nivelului de

a contributiei la constituirea Fondului Social
Cultural al UCMR-ADA, prelevat la plata individuala a remuneratiilor drepturi de autor repartizate
de UCMR-ADA din suma bruta minus comisionul de gestiune colectiva pentru membri
10/o

UCMR-ADA persoane fizice precum si pentru organismele de gestiune colectiva similare din
strainatate care au convenit contractual cu UCMR-ADA retinerea de Fond Social Cultural.

Expunere de motive
Potrivit dispozitiilor art.154 alin. (4) lit. d), art. 169 alin, (1) lit h) - k) Legea nr,8/1996 privind
dreptul de autor si drepturile conexe, republicata si art, 6,5 si art, 7,1,4 lit. m) din Statutul UCMRADA Adunarea Generala a membrilor UCMR-ADA aproba cuantumul nivelului comisionului de
gestiune reprezentand contributia statutara sub forma unei cote pafti, pentru acoperirea
cheltuielilor de functionare ale UCMR-ADA si nivelul retinerilor reprezentand contributia la
constituirea Fondului Social Cultural al UCMR-ADA, aplicat remuneratiilor brute minus comison
repaftizate membrilor persoane fizice si celor repartizate organismelor de gestiune colectiva
similare din strainatate.

CJ Daniel Slevoaca

A
\,/

'.

Ostasilor nr,12, sect.1

tel, (021 )3167976 - fax 31 65880
wrwv,ucrlll?ga.p e-mail: ada@u_cmr-ada.rq

N

r. les, 2640-9 124.03.2022

Adunarea Generala Ordinara a UCMR-ADA pentru anul2O2l din 28/29,0 4,2022

PROIECT HOTARARE
HOTARAREA NR. 10 din 28129.04,2022

Articol unic Se aproba pentru anul2023:

de 2.000,000 lei, din Fondul Social Cultural al UCMR-ADA, pentru plata in anul
2023 a unor ajutoare materiale sociale nerambursabile, imprumuturi, finantari de proiecte
culturale catre membrii care vor intruni conditiile stabilite prin Regulamentul de acordare a
ajutoarelor materiale din Fondul Social Cultural al UCMR-ADA si de sprijinire a proiectelor
culturale initiate de membriai UCMR-ADA;
b) un numar maxim de 100 de persoane, membri ai UCMR-ADA, care pot beneficia in anul
2023 de ajutoare materiale sociale nerambursabile lunare;
c) data de 15,11,2022, ca data limita de depunere a cererilor si a documentelor justificative
pentru acordarea in anul 2023 a ajutorului material lunar nerambursabil din Fondul Social
a) un buget

Cultural;

d)

cuantumul forfetar de 1200 lei/luna/membru beneficiar in anul 2023 de ajutor material
social nerambursabil lunar.

Expunere de motive
Potrivit 6.6 alin, (1) lit, e) si aft.7.1.41i1. t) din Statutul UCMR-ADA si art. 7 alin. (2) din
Regulamentul de acordare a ajutoarelor materiale din Fondul Social Cultural al UCMR-ADA si de
sprijinire a proiectelor culturale initiate de membri ai UCMR-ADA, adoptata prin Hotararea nr,
13/16,06.2021 a Adunarii Generale a membrilor UCMR-ADA, revine Adunarii Generale Ordinare
a membrilor UCMR-ADA competenta de a stabili bugetul alocat din Fondul Social Cultural al
UCMR-ADA pentru acordarea in anul 2023 de ajutoare materiale sociale lunare nerambrusabile,
numarul maxim de membri care pot beneficia de acestea, data pana la care pot fi depuse cererile
de acordare de ajutoare materiale sociale lunare nerambrusabile pentru anul 2023 si cuantumul
fodetar lunar al acestora,

x

C,J Daniel Slevoaca

