
                                                  ADUNARE  GENERALĂ 

          Joi 28 aprilie 2022, în sala de ședințe a Casei Sindicatelor din municipiul Alexandria, 

s-a desfășurat Adunarea Generală a Filialei Teleorman a C.M.R.R. ,,General David 

Praporgescu" , având ca invitați pe: lt.col. Sorin SORA - comandantul Centrului Militar 

Județean Teleorman, col.(r.) Liviu-Sorinel SANDU - președintele Filialei Județene 

Teleorman ,,Mihai Viteazul" a Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în 

Retragere din MAI, c-dor (rtg.) Marin ȘTEFAN - președintele Filialei Județene Teleorman a 

Asociației Naționale a Veteranilor de Război (din MApN și MAI), Petre CIOABĂ - 

președintele Alianței Județene a Pensionarilor din Teleorman și col.(r.) Daniel-

GabrielDRĂGUȚ,fostcomandantalCMJTeleorman. 

         Din partea Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere 

,,Alexandru Ioan-Cuza", au participat domnii: Col.(rtg.) Toader COASĂ - secretarul 

Comisiei de Etică și Integritate și lt.col.(r.) Adrian-Iulian DRĂGUȚ - membru al Biroului 

Permanent (președinteal Filialei Județene Giurgiu a ANCMRR). 

          De-asemenea, au fost prezenți și  președinții subfilialelor din municipiile Roșiori de 

Vede și Turnu Măgurele, precum și camarazi rezerviști - membri ai filialei, sosiți din întreg 

județul.  

     Ședința a fost condusă de lt.col.(r.) Ioan BRÎNCOVEANU - Președintele filialei  noastre. 

După urarea de bun venit și după intonarea Imnului Național al României, s-a ținut un 

moment de reculegere în memoria camarazilor care nu mai sunt printre noi. 

      În continuare, a fost prezentată și votată ordinea de zi, care a cuprins: 

       • Raport de activitate al Biroului Permanent, pe anul 2021 (prezentat de către col.(r.) 

Lucrețiu ȘATALAN – primvicepreședinte al filialei); 

      • Execuția bugetară pe anul 2021 - prognoză pentru anul 2022 și Raportul comisiei de 

cenzori  (prezentat de col.(rtr.)Tudor COSTEA - cenzor); 

     • Proiectul Programului de activități pe anul 2022 și Hotărârea Adunării Generale (ambele  

prezentate de lt.col.(r.)  I. Brâncoveanu);  

       • Diverse și luări de cuvânt. 

    Au fost prezentate, în amănunt, activitățile și acțiunile organizate și desfășurate - cu 

realizările, greutățile și neajunsurile întâmpinate, precum și cele programate a fi organizate 

în anul acesta. Au fost aduse mulțumiri instituțiilor publice  pentru modul de colaborare și 

sprijinul acordat în organizarea unor acțiuni sau evenimente. 

     La final, au luat cuvântul, în ordine: col.(r.) Șatalan Lucrețiu, mr.(r.) Rădulescu Nicușor,  

col.(r.) Popa Marian, lt.col.(r.) Oprea Cornel, lt.col.(r.) Drăguț Adrian-Iulian, c-dor.(rtr.) 

Marin Ștefan,  col.(r.) Bănică Tudor și col.(rtr.) Coasă Toader. 

       În încheiere, lt.col.(r.) Brîncoveanu Ioan a supus la vot Hotărârea adoptată de Adunarea 

Generală și a prezentat acțiunile omagiale ce urmează a fi desfășurate în luna următoare, 

pentru sărbătorirea ,,Zilei Rezervistului Militar" (la data de 31 mai), cu accent pe organizarea 

și desfășurarea competiției sportive ,,Cupa Rezervistului Militar" - Ediția a II-a. 

        Purtător de cuvânt,  //Col.(r.) Orodel Emilian// 

 



     
 

                      
 

                    


