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DEPARTAMENTUL SECRETARIAT  

SERVICIU REGISTRATURA 

Nr. Înregistrare PV/CD/1/16.01.2022 

 

PROCES-VERBAL 

al şedinţei Consiliului Director  

 
 Asociatia THE NEW PAGAN DAWN, Consiliul Director s-a întrunit pe grupul online pe 

Zoom Cloud Meetings în data de 16.01.2022, ora 18:09, la ședință fiind prezenți un număr de 

4/5 membrii: Cislaru Adrian-Emil – trezorier (interimar), Hututui Corneliu – secretar, Lavric 
Ioan – vicepreședinte, Olteanu Cosmin – președinte și un invitat: Moisei Ovidiu-Constantin. 

La ședință din motive medicale, Agrigoroaiei Mona nu a putut participa. 

S-a pus in discuție următorul proiect de ordine de zi.  

Ședința a fost deschisă in mod statutar de către Olteanu Cosmin, președintele Asociației 

THE NEW PAGAN DAWN. S-a constatat indeplinirea cvorumului necesar de 4/5 membrii. 

1. S-a pus in discuție Raportul Comisiei de Etica nr. PV/CE/1/09.01.2022  
 
Se intreaba dacă au fost citite datele de la dosar și se dă dreptul la apărare lui Ovidiu. 

Ovidiu declară că nu are nimic de obiectat la raport, iar membrii CD spun că au inteles și 

citit raportul Comisiei de Etică. Corneliu intreaba daca se accepta raportul de către 

Ovidiu și dacă intelege faptele ce i se imputa. Acesta declară că intelege faptele si 

referatul din 8 ianuarie 2022, ca il insuseste si că va incerca sa isi remedieze 
comportamentul. Olteanu Cosmin ii pune in vedere dlui Ovidiu ca poate beneficia gratuit 
de consiliere psihoterapeutica de la psiholoaga Asociației, Vlas Anca. Fata de punctul 1 
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se voteaza cu 4/5 voturi pentru mentinerea suspendarii in perioada 8 ianuarie 2022 – 8 
aprilie 2022. 
 

2. Olteanu Cosmin propune inlocuirea trezorierului temporar pe perioada de 3 luni, 
incepand cu data de 8 ianuarie 2022 si pana pe 8 aprilie 2022 cu Cislaru Adrian-Emil. In 
acelasi timp pe perioada antementionata Sucursala Brasov, respectiv Sucursala Galati 
revine sub administrare Consiliului Director. 
 
Fata de cele expuse nu exista alte comentarii. Fata de punctul 2 se voteaza cu 4/5 voturi 
pentru. 
 

3. Se propune incetarea calitatii de membru pentru neplata cotizatiei pe o perioada de 3 ani, 
reprezentand anii 2019,2020, 2021 pentru urmatorii membrii, cumuland datorii de 2100 
RON: Negru Claudiu, Panaite Razvan, Roset Stefan, Pascu Leonard, Croitorul Bogdan, 
Badila Constantin, Mihnea Ionescu. 
 
La data de 28.10.2021, prin Adresa  DFOEL nr. A/2/28.10.2021, Teodora Paul a efectuat 
un numar de apeluri pentru membrii, punadu-le in vedere ca trebuie să platească cotizația, 

iar aceștia fie nu au răspuns la telefon, fie au promis in mod fals că vor plăti, precum este 
cazul dlui Panaite Răzvan. Aceasta i-a contactat și pe mail și pe Whats App, rămânând 

fără vreun răspuns.  
Menționăm că in mod similar au incercat să ii contacteze si Olteanu Cosmin si Lavric 

Ioan, situatiile fiind similare si fara o concretizare in plata debitelor restante. 
 
Fata de punctul 3 nu au existat obiectii sau comentarii si s-a trecut la vot, votul fiind 4/5 
pentru. Avand in vedere aceste considerente se retrage calitatea de membru membrilor 
Negru Claudiu, Panaite Razvan, Roset Stefan, Pascu Leonard, Croitorul Bogdan, Badila 
Constantin, Mihnea Ionescu  pentru neplata cotizatiei pe anii 2019/2020/2021. 
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4. Olteanu Cosmin se propune organizarea celei de-a VIII-a Adunari Generale. Astfel, 
Asociația THE NEW PAGAN DAWN cu sediul în București, Str. Gheorghe Tache, nr. 
4B, Sector 4, CIF 43093143, în conformitate cu prevederile art. 2, Capitolul V. 

Atributiile organelor de conducere, administrare si control ale Asociatiei din Statut, prin 
Consiliul Director, convoacă Adunarea Generală Extraordinară în data de 11-13 februarie 
2022 (12 februarie 2022 orele 17:00) la Bran, Romania. Convocarea are ca ordine de zi 
aprobarea Raportului de Activitate pe 2021, Strategia de Mandat pe 2022, dar si alte 
probleme urgente si vitale organizatiei si comunitatii pagane. 
La Bran se poate ajunge cu trenul pana in Predeal, de unde (Gara Predeal) unul din 
colegii nostri va va prelua cu masina pana la locatie. Reprezentantii 
Sucursalelor/Filialelor trebuie sa isi asigure transportul, masa si vor depune o suma de 
aproximativ 150 de RON AG. Detalii suplimentare vor fi postate pe 
ga.thenewpagandawn.eu. 
 
Fata de felul in care aceasta este organizata, scopul, durata, conditiile, reprezentantii 
judeteni ce vor fi dispusi pe o lista ulterioara si alte detalii nu se formuleaza obiectii si se 
propune votul. Votul fata de felul in care Adunarea Generala va fi organizata si detaliile 
se voteaza cu 4/5 pentru. 
 

5. La capitolul Subiecte diverse nu exista propuneri. 
 

Sedinta ordinara a Consiliului Director este declarata inchisa de catre Olteanu Cosmin. 
  

Incheiat astazi, 16.01.2022, de catre secretar general, Hututui Corneliu si cu efecte 
imediate dupa adoptare, comunicate partilor si arhivata corespunzator la Secretariat. 
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PRESEDINTE                                                                           SECRETAR 

          OLTEANU COSMIN        HUTUTUI CORNELIU 

 

___________________________         ___________________________ 
 
 

 

ANEXA 1 VOT 

 
AGRIGOROAIEI MONA,      ___________________________ 
 
 
LAVRIC IOAN,       ___________________________ 
 
 
MOISEI OVIDIU-CONSTANTIN,     ___________________________ 
 
 
TEODORA PAUL,       ___________________________ 
 
 
ANDRADA POPA (PRIDE ROMANIA),   ___________________________ 
 
 
ONOFREI MIHAELA,      ___________________________ 
 

CISLARU ADRIAN-EMIL

NEPREZENTAT MOTIVE MEDICALE


