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PROCES-VERBAL Nr. 1 

al Adunării Generale a Asociaţiei Obşteşti  

”VOCEA JUSTIȚIEI” 

 

”11” iunie 2022                                                                                                              mun. Chişinău                             

                                        

 

La Adunarea Generală a Asociaţiei Obşteşti „Vocea Justiției” au participat:  

1. Ion Malanciuc,  

2. Victoria Sanduța  

3. Marina Rusu 

4. Nicolae Pasecinic 

 

   

  

ORDINEA   DE   ZI: 

 

 1. Alegerea preşedintelui si secretarului adunării.           

        2. Alegerea componenței nominale a organelor de conducere si de control ale Asociaţiei pentru 

anul 2022-2023. 

 3. Aprobarea raportului financiar pentru anul 2021. 

4. Desemnarea persoanei împuternicite să reprezinte asociaţia obştească. 

 

 

 

                                D E L I B E R Ă R I L E: 

 

1. S-a examinat chestiunea privind alegerea preşedintelui si secretarului adunării de 

constituire. 

La propunerea celor prezenţi în calitate de preşedinte al adunării de constituire a fost ales dl 

Nicolae Pasecinic,  iar secretarul adunării  Marina Rusu. 

            

 

 2. S-a examinat chestiunea cu privire la alegerea componenței nominale a organelor de 

conducere si de control ale Asociaţiei pentru anul 2022-2023.  

 

S-a propus ca Organul de conducere să fie Consiliul de Administrare, iar organul de control 

să fie Cenzorul. Se propune să fie ales Consiliul de Administrare, pe un mandat de 1 an, în 

următoarea componenţă: ION MALANCIUC, MARINA RUSU și NICOLAE PASECINIC. În 

calitate de Președinte al Asociaţiei să fie ales, pe un mandat de 1 an, dna VICTORIA SANDUȚA, 
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iar Cenzorul să fie ales, pe un mandat de 1 an, dna ADELINA GRIGOROI, în bază de Acord 

semnat cu Asociația.  

 

Propunerea a fost pusă la vot.  

S-a votat „pro” - unanim  

 

S-A HOTĂRÎT: 

 

Organul de conducere să fie Consiliul de Administrare, iar organul de control să fie 

Cenzorul. Se propune să fie ales Consiliul de Administrare, pe un mandat de 1 an, în următoarea 

componenţă: ION MALANCIUC, MARINA RUSU și NICOLAE PASECINIC. În calitate de 

Președinte al Asociaţiei să fie ales, pe un mandat de 1 an, dna VICTORIA SANDUȚA, iar Cenzorul 

să fie ales, pe un mandat de 1 an, dna ADELINA GRIGOROI, în bază de Acord semnat cu 

Asociația.  

 

3. S-a examinat chestiunea cu privire la aprobarea raportului finaciar pentru anul 2021 întocmit de 

cenzor.  

 

Propunerea a fost pusă la vot.  

S-a votat „pro” - unanim  

 

S-A HOTĂRÎT: 

 

A aproba raportul financiar al Asociației Obștești ”Vocea Justiției” pentru anul 2021. 

 

4. S-a examinat chestiunea privind desemnarea persoanei împuternicite să reprezinte Asociaţia 

Obştească în procesul înregistrării.  

 

S-a propus ca dna Victoria Sanduța să reprezinte Asociaţia pentru a îndeplini formalităţile de 

înregistrare.  

 

Propunerea a fost pusă la vot.  

 

S-a votat „pro” - unanim  

S-A HOTĂRÎT: 

 

Dna Victoria Sanduța, este împuternicit/ă să reprezinte Asociaţia în toate instanţele pentru a 

îndeplini formalităţile de înregistrare. 

 

Preşedintele  adunării                  Nicolae Pasecinic   /semnătura/                        

__________________  

          

Secretarul adunării                      Marina Rusu               /semnătura/   


