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În temeiul dispozi?iilor art. 16 ?i art. 33 din Statutul Uniunii Scriitorilor din România în forma
în vigoare, Pre?edintele Filialei Timi?oara, cu sediul în Timi?oara, Pia?a Sf.Gheorghe nr. 3/
Calea Bogd?ne?tilor nr. 19, Filial? a Uniunii Scriitorilor din România (denumit? în continuare
„U.S.R.”), cu sediul în Calea Victoriei nr. 133, sector 1 – Bucure?ti, membr? a Alian?ei
Na?ionale a Uniunilor de Creatori („A.N.U.C.”), CIF RO 2786991, convoac? Adunarea
General? Ordinar? a Filialei Timi?oara, compus?, potrivit dispozi?iilor statutare, din membrii
USR care î?i exprim? votul în cadrul acesteia, care va avea loc în data de 12 aprilie 2018 ora
17.00 la adresa: Forumul German, sala Adam Müller Guttenbrunn, Str. Gh. Laz?r, nr. 1012, cod po?tal 300080, Timi?oara.
Ordinea de zi a Adun?rii Generale a Filialei

Adunarea General? a Filialei va avea pe ordinea de zi urm?toarele puncte:
1. Alegerea Pre?edintelui USR pentru mandatul 2018-2023;
2. Alegerea Pre?edintelui Filialei pentru mandatul 2018-2023;
3. Alegerea Comitetului de Conducere al Filialei;
4. Alegerea reprezentantului Filialei în Consiliul USR, altul decât Pre?edintele Filialei
To?i candida?ii la func?ia de Pre?edinte USR ale c?ror candidaturi au fost validate de
Comisia de Monitorizare a Alegerilor pot participa, pentru a-?i sus?ine candidatura, la
Adunarea General? a Filialei.
Membrii Filialei care doresc s? candideze la func?ia de Pre?edinte al Filialei pot depune
în scris ?i prin email (marian_odangiu@yahoo.com [2]) candidaturile la Biroul Filialei, în
Pia?a Sf. Gheorghe nr. 3, pân? la data de 30 martie 2018, ora 14.00.
Candidaturile trebuie semnate în original ?i depuse personal. Candidaturile nedepuse în
termen nu vor fi luate în considerare.
Votul în cadrul Adun?rii Generale
Membrii Filialei prezen?i la data, ora ?i locul desf??ur?rii adun?rii generale a filialei voteaz?
într-o urn? Pre?edintele Filialei, Comitetul de Conducere al Filialei ?i Reprezentantul în
Consiliul USR, iar într-o alt? urn? voteaz? Pre?edintele U.S.R.

Pot vota în cadrul adun?rii generale a filialei numai membrii filialei. Un membru al filialei
poate vota un singur candidat la func?ia de Pre?edinte USR ?i un singur candidat la
func?ia de Pre?edinte al Filialei. Nu se admit voturile prin reprezentant.
Procesul de vot se va închide la data de 12 aprilie 2018, la ora la care se încheie Adunarea
General? a Filialei.
Rezultatele alegerilor pentru Pre?edintele Filialei, Comitetul de Conducere al Filialei ?i
Reprezentantul Filialei în Consiliul USR se vor consemna într-un proces-verbal.
Rezultatele alegerilor pentru Pre?edintele USR se vor consemna într-un proces-verbal
întocmit de Comisia de Monitorizare a Alegerilor, la data de 5 mai 2018, în cadrul Consiliului
USR.
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