inainte de inceperea lucrdrilor Adundrii Generale Ordinare trebuie aprobatd ordinea de zi propusd,
in consecinta, dl. $tefdnescu dd citire ordinii de zi:
- punctul 1 din ordinea de zi va fi prezentarea Raportului de activitate A.Ch.R. pentru anul
2011;
- punctul 2 va fi prezentarea raportului Comisiei de Cenzori pentru exercifiul financiar al anului
2011;
- punctul 3 va fi aprobarea bilantuluifinanciar-contabil pentru anul 2011;
- pentru punctul 4 din ordinea de zi se aflS aprobarea bugetului de venituri gi cheltuieli pentru
anul 2012;
- la punctul 5 stadiul pregdtirii Expozitiei Europene 2012;
- Ia punctul 6 din ordinea deziva fi punctul Diverse.
Pentru eficienla lucrdrilor, propune comasarea primelor 4 puncte din ordinea de zi, urmdnd ca
punctul diverse sd ocupe un capitol aparte in care pot fi luate ludri de cuvAnt pe marginea diferitelor
aspecte din chinologia nalionald.

Dl. $tefinescu propune alegerea unei comisii de numdrare a voturilor gi propune componenla
acestei comisii, respectiv Dra. Brinduga Gheorghiu gi Dna. Laura Suciu. De asemenea se doregte
ca aceste lucrdri sd fie conduse de un prezidiu din care sd facd parte pe lAngi domnia-sa, Dl. Petru
Muntean gi Dl. Vasile Carol Papp. Se supune la vot componenla comisiei de numdrare a voturilor
precum 9i cea a prezidiului gi cu unanimitate de voturi sunt alese formulele propuse.
Se supune la vot propunerea ca primul punct din ordinea de zi si fie Raportul de activitate
economico - financiard care cuprinde raportul Comisiei de Cenzori, Raportul Expertului Contabil,
Bilantul financiar - contabil pentru anul2011 gi propunerea Bugetului de venituri gi cheltuieli pentru
anul 2012 precum 9i Raportul de activitate al A.Ch.R. pentru anul 2011. Cu unanimitate de voturi
aceastd noud formulS a ordinii de zi este aprobati. De asemenea, cu unanimitate de voturi se
aprobd ca punctul doi din ordinea de zi sd fie punctul Diverse.
Dl. $tefinescu face o scurta prezentare a activitdlii A.Ch.R. in anul 2011, prezentare care se referd
in principal la cdteva din aspectele financiare ce stau la baza proiectului expoziliei europene ce va
avea loc in luna octombrie 2012. Este invitat Dl. Petru Muntean si ia cuvAntul, pentru a puncta la
rAndu[ sdu modul de organizare al expozitiei europene, al proiectului Euromania, al proiectului
Bucharest Winner, o expozi[iei lnternationali CACIB, in cadrul cdreia titlurile CAC acordate vor
constitui titluri pentru cluburile de rasd ce au fost de acord sd participe in cadrul acestui proiect.
Este invitat sd ia cuv6ntul Dl. Vasile Carol Papp pentru a puncta c6teva aspecte legate de Colegiul
de Arbitri, aspecte generale ce lin de organizarea expozi{iilor in teritoriu, dar gi de modul in care
corpul de arbitri al A.Ch.R. poate ajuta la buna desfdgurare a expoziliei europene. Urmeazd la
cuvint Dna. Daniela Radu, coordonator al Ca(ii de Origine Romdne. Domnia sa face o scurta dare
de seamd a activitdlii acestui departament important din cadrul A.Ch.R., punctdnd aspectele
esenfiale legate de modul in care are loc dialogul, uneori defectuos, cu cei din teritoriu.

in continuare este invitati D-na Marta Nedelcu, membru al Comisiei de Cenzori, sd dea citire
Raportului intocmit. Acest raport, aldturi de raportul financiar al expertului contabil, fiind documente

de informare care nu trebuie supus votului gi pentru ci nu sunt observalii pe marginea lor, DI
$tefdnescu propune supunerea la vot a Bilantului financiar - contabil pentru anul 2011 9i cu
unanimitate de voturi acesta este aprobat.

Este supus la vot Bugetul de venituri gi cheltuieli pentru anul 2012 gi cu unanimitate de voturi
acesta este aprobat.
Pentru eficienla lucrdrilor Dl. $tefdnescu propune deschiderea unei liste de ludri de cuvAnt pentru
punctul 2 din ordinea de zi, respectiv punctul Diverse.
inainte de a se trece la ludrile de cuv6nt propriu-zise, Dl. $tefdnescu, in c6teva cuvinte, doregte sd
reaminteascd celor prezenli necesitatea transmiterii periodice a
or privind inregistrarea
9tt

