
                                      
 
                                                       ADUNARE  GENERALĂ   
 

     În data de 10 martie 2022 a avut loc adunarea generală anuală a Filialei Județene Galați 

„General Eremia Grigorescu” a ANCMRR „AL. I. CUZA” la Cercul Militar 

Galați.  Adunarea a fost convocată de Biroul Permanent cu avizul Comitetului Filialei, 

având două secțiuni importante pe ordinea de zi: 

     1. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea documentelor privind activitatea Comitetului și 

Filialei, Bilanțul financiar- contabil și contul rezultatului exercițiului financiar, Raportul 

comisiei de cenzori pe anul 2021, aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și Planului de 

activitate al Filialei pe anul 2022; 

     2. Alegerea organelor de conducere și cenzorilor. 

     La adunarea generală ne-a onorat cu prezența președintele ANCMRR, dl. gl.lt.(rtr) 

Neculai Băhnăreanu. 

    Au fost prezentate și adoptate documentele specifice adunării generale anuale de către 

participanții la adunare, potrivit Statutului și procedurilor asociației, s-au ridicat probleme în 

special pe linia nerezolvării nedreptăților din sistemul pensiilor militare,  s-a solicitat ca 

ANCMRR să insiste la minister pentru îmbunătățirea situației legislative actuale,   

    În partea a doua au avut loc alegeri, direct prin participanții prezenți în sală și prin 

corespondență, conform procedurii stabilite de B.P.C. și normei de reprezentare stabilite de 

BP al Filialei. 

     A fost ales președinte al Filialei comandorul (r) Asofronie Constantin, 13 membri ai 

Comitetului și 7 ai Biroului permanent, precum și 3 cenzori. 

    Adunarea generală a aprobat ca domnului gl.bg.(rtr) Antohe Constantin, fost președinte al 

filialei  timp de 2 mandate, să i se acorde Titlul și Diploma de Președinte de Onoare al 

Filialei. 

     Au fost desemnate persoanele care să se ocupe de finalizarea documentelor adunării 

generale și prezentarea acestora la BPC, notarului public pentru Ministerul Justiției și la 

Judecătoria Galați pentru înscrierea organelor de conducere și control alese în Registrul 

special al asociațiilor și fundațiilor.  

      În final, au fost acordate o serie de diplome, medalii și plachete unor membri cu 

rezultate deosebite în activitate sau care au împlinit anumite vârste în ultima lună de zile.  

 

                          



       
 

        

                                


