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PROIECT DE HOTǍRÂRE 

  
ADUNAREA GENERALǍ A OBȘTII MOȘNENILOR DRAGOSLĂVENI, 

desfășurată pe cale electronică în perioada 29.05. 2020 - 02.06. 2020; 
Având în vedere prevederile art. 21-27 din Statutul Obștii; 
În urma voturilor liber exprimate de către moșneni ; 

 
HOTǍRĂȘTE: 

 
Art. 1. Se aprobă activitatea pe bază de bilanț pe anul 2019,  prezentată pe site în anexa 
nr. 1. 
 
 Voturi pentru  Voturi contra  Abţineri 
  
 
Art. 2. Se aprobă activitatea Ocolului Silvic Privat Dragoslavele ca asociație 
dependentă de obște, prezentată pe site în anexa nr. 2. 
 

  Voturi pentru  Voturi contra  Abţineri 
     
                
Art. 3. Se aprobă raportul cenzorilor pentru activitatea de administrație pentru 
exercițiul anului 2019, prezentat pe site în anexa nr. 3. 
 
 Voturi pentru  Voturi contra  Abţineri 
            
 
Art. 4. Se aprobă închiderea contului de rezultate pe 2019 și repartizarea excedentului 
de  1.967.289 lei, la care se adaugă 300.000 lei excedent nerepartizat din anii anteriori 
(total 2.267.289 lei) astfel: 20%, reprezentând 453.458 lei, s-a constituit ca fond de 
dezvoltare, 80%, reprezentând 1,813.831 lei, pentru venituri cote părți proprietari, 
prezentate pe site în anexa nr. 1. 
 
    Voturi pentru  Voturi contra  Abţineri 



            
 

  Art.5 Se aprobă valoarea neta cuvenită asociaților calculată la : 
 Pentru un dram mare = 180 lei; 
 Pentru un dram de pădure = 165 lei; 
 Pentru un dram de păşune = 15 lei; 
 Pentru un dram mare persoane juridice = 180 lei. 

. 
  Voturi pentru  Voturi contra  Abţineri 

                
 

Art. 6. Se aprobă proiectul de buget propus de administratori pentru anul 2020 și 
repartizarea excedentului, respectiv 10% pentru fondul de dezvoltare și 90% ca drepturi 
ale asociaților pentru cotele părți, prezentate pe site în anexa nr. 4. 

 
  Voturi pentru  Voturi contra  Abţineri 

      
 

  Art. 7. Se aprobă bugetarea Ocolului Silvic Privat Dragoslavele, prezentată pe site în 
anexa nr. 4. 
  
 Voturi pentru  Voturi contra  Abţineri 
                  
 
Art. 8. Se aprobă prelungirea contractului încheiat cu Ocolul Silvic Privat 
Dragoslavele din 10.05.2009, completat cu actul adițional înregistrat sub nr. 
55/06.04.2011. 
 

  Voturi pentru  Voturi contra  Abţineri 
 
Art. 9. Se aprobă propunerea ca valoarea indemnizaţiilor pentru administratori şi 
cenzori să fie de 10% din excedentul net total pentru repartizare.  
 

 Voturi pentru  Voturi contra  Abţineri 
  
Art. 10. Se aprobă mandatarea Consiliului de Administrație pentru accesarea de 
fonduri nerambursabile. 
 
        Voturi pentru            Voturi contra  Abţineri  
               
Art. 11. Se aprobă sponsorizarea fiecărui lăcaș de cult din comuna Dragoslavele cu 
câte 10 mc lemn de foc. 

Voturi pentru           Voturi contra       Abţineri  
 



Art. 12. Se aprobă sponsorizarea Școlii Generale Iosif Catrinescu din comuna 
Dragoslavele cu 40 mc lemn de foc. 

Voturi pentru           Voturi contra       Abţineri  
 
Art. 13 Se aprobă scăderea creanțelor neexigibile. 
 
         Voturi pentru           Voturi contra       Abţineri  
 
Art. 14. Se mandatează Consiliul de Administrație pentru efectuarea tuturor 
demersurilor necesare pentru modernizarea drumurilor forestiere ANDOLIA, 
CUMPĂRATA și VALEA POPII și pentru realizarea  unui drum nou ANDOLIA 
(avize, studii, accesare fonduri, contracte, etc.) . 
 
        Voturi pentru           Voturi contra       Abţineri  
        
Art.   15. Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
Art. 16. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Consiliul de 
Administrație. 
 
 

 

 

 

 


