
                                             ADUNARE  GENERALĂ  ANUALĂ            

 
            În data de 21.04.2022, la Sala de Festivități a Colegiului Militar National 

,,Mihai Viteazul” a avut loc Adunarea Generală anuală a Filialei noastre. 

             Am fost onorați de prezența la această activitate de bilanț a domnului 

subprefect VINCZE ANDREI, a primarului municipiului Alba Iulia, PLESA 

GABRIEL CODRU, a comandantului B.136 Ge ,,Apulum” lt.col. LUDOVIC BROK, 

a președintelui Filialei Cluj a ANCMRR, col.(rtr) POGAN IOAN, membru în Biroul 

Permanent ANCMRR, direcțional pentru Filiala noastră, a domnului Vicepreședinte 

al Comisiei de Etică si Integritate, col.(rtr) IOAN TODORAN, a președintelui Filialei 

Alba a Asociației Naționale a Veteranilor de Război, col(rtr.) PAPES EUGEN, a 

președintelui Filialei Alba a Asociației Cultul Eroilor „REGINA MARIA”, col(rtr) 

LUPU NICOLAE, a reprezentantului Filialei Alba a ANCMRR SRI, gl.bg.(r) 

CRISTEA VICTOR, a reprezentantului Filialei Alba a ANCMRR M.A.I, col.(rtr) 

OAIDA DORIN, a vicepreședintelui Fundației Alba Iulia 1918 pentru Unitatea si 

Integritatea României, jurist DRAGOMIR VLONGA, a președintelui Asociației 

ASTRA Alba Iulia, doamna CIOICA MARIA, a președintelui filialei Alba a 

Asociației Pensionarilor Silvici, ing.TURCU OLIMPIU, a reprezentantului Filialei 

Alba a Societătii Cultural Patriotice ,,Avram Iancu’’, jurist ALEXANDRU 

RETEGAN, a reprezentantului Colegiului Militar, mr. COSMIN STAN și a preotului 

militar al garnizoanei, BRATU CONSTANTIN 

             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.) NICOLAE 

PANDURU, 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 Alba cu privire la anul fiscal 

încheiat la 31.12.2021; 

                 - Proiectul de Hotărâre al Adunării Generale; 

                 - Completarea Comitetului cu un membru. 

            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, problema asigurării locurilor de veci pentru 

veteranii din teatrele de operatii și cadrele militare in rezervă și in retragere in cadrul 

Cimitirului municipal, etc). 

             S-a dat cuvântul invitaților pentru a-și prezenta mesajele, în final 

documentele aflate în ordinea de zi au fost aprobate . 

             După încheierea sedinței, am participat in capela Colegiului National Militar 

la un parastas in memoria camarazilor care au trecut la cele veșnice in perioada 

aprilie 2021- aprilie 2022 

PREȘEDINTELE Filialei Județene Alba „Gemina” 

Col(rtr) Panduru Nicolae 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 


