FILIALA JUDEȚEANĂ VÂLCEA
„General Gheorghe Magheru”
a ANCMRR „Alexandru Ioan Cuza”

În ziua de 14.02.2022, la Clubul de Festivități al Centrului Militar
Județean Vâlcea, a avut loc Adunarea Generală anuală a Filialei noastre.
Am fost onorați de prezența la această activitate de bilanț a domnului
General de brigadă dr. (rtr.) Gheorghe CREȚU, vicepreședinte al
A.N.C.M.R.R. “ALEXANDRU IOAN CUZA”, direcțional pentru Filiala
noastră, a comandantului Garnizoanei Rm. Vâlcea și comandant al Centrului
de Pregătire Geniu și E.O.D. “PANAIT DONICI”, Lt.col. GÂJU MARIUS, a
comandantului Centrului Militar Județean Vâlcea, Lt.col. OLARU
NICOLAE, a președintelui Asociației Naționale a Veteranilor de Război,
Plt.adj.pr.(rtr.) PRAPORGESCU ION, a președintelui Asociației Cultul
Eroilor “REGINA MARIA”, Ing. PETRESCU EUGEN.
Cu această ocazie s-a prezentat raportul de activitate al Biroului
Permanent și Comitetului Executiv al Filialei pentru perioada aprilie 2021 –
aprilie 2022.
Raportul a fost prezentat de președintele Filialei Colonel (rtr.) DABU
VASILE, care a menționat în material, că deși ne-am aflat în pandemie,
activitățile Filialei prevăzute în Planul de măsuri pentru anul 2021 au fost
îndeplinite.
În continuarea lucrărilor Adunării Generale au fost prezentate
următoarele materiale:
- Bilanțul Financiar-contabil pentru anul financiar încheiat la
31.12.2021;
- Proiectul de venituri și cheltuieli pentru anul 2022;
- Raportul comisiei de cenzori pentru anul 2021;
- Planul de măsuri cu activitățile ce se vor desfășura în anul 2022;
- Raportul Administratorului Filialei Județene Vâlcea cu privire la
anul fiscal încheiat la 31.12.2021;
- Proiectul de Hotărâre al Adunării Generale.
După prezentarea materialelor mai sus menționate s-a trecut la
dezbaterea principalelor probleme cu care se confruntă pensionarii militari
(problema pensiilor, sănătatea acestora, creșterea prețurilor, etc).
S-a dat cuvântul invitaților pentru a-și prezenta mesajele, în final
documentele aflate în ordinea de zi au fost aprobate și participanții au făcut
fotografii pentru a păstra vie amintirea acestei activități.
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