
 

 

1 
 

 

DEPARTAMENTUL SECRETARIAT  

SERVICIU REGISTRATURA 

Nr. Înregistrare PV/CD/1/29.01.2023 

 

PROCES-VERBAL 

al ședinței Adunării Generale  

conform OZ/CD/1/19.01.2023 

 
 Asociația THE NEW PAGAN DAWN, Adunarea Generală s-a întrunit  atât fizic, la 
Templul Zeilor Antici, Șoseaua Giurgiului nr. 119, cât și online pe Zoom Cloud Meetings în data 

de 29.01.2023, ora 19:50, la ședință fiind prezenți un număr de 4/5 membrii: Moisei Ovidiu-
Constantin – trezorier, Lavric Ioan – vicepreședinte, Agrigoroaiei Mona – prim vicepreședinte, 
Olteanu Cosmin – președinte si 9/10 invitați: Teodora Paul - președinte TNPD București, 

Mădălina Stănescu - președinte TNPD Prahova, Szep Daniel - vice UCENICII 
ÎNTUNERICULUI,  Albei Simona - psiholog, Condrea Giuseppe, Cîmpeanu Denisa (Zack 
Denis), Barbu Andrei, Cristea Sebastian-Carol, Barbu-Merfu Georgiana. Persoanele absente sunt: 
Popa Andrei - invitat și Hututui Corneliu - secretar membru Consiliu Director. În cadrul ședinței 

s-a discutat si s-a votat următoarele propuneri: În cadrul ședinței s-a discutat si s-a votat 
următoarele propuneri:  

1. Aprobarea cererilor de înscriere a următorilor membrii: 
a. Câmpineanu Denisa-Andreea (persoana trans, Zack Denis), formular de înscriere cu 

nr FA/119/20.01.2023 
b. Popa Andrei, formular de înscriere cu nr FA/118/20.01.2023 
c. Giuseppe Condrea, formular de înscriere cu nr FA/117/20.01.2023 
d. Petrecu Mihai, formular de înscriere cu nr FA/116/03.11.2022 
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e. Barbu-Merfu Marcela-Georgiana, formular de înscriere cu nr FA/115/06.11.2023 
f. Barbu Dumitru-Andrei, formular de înscriere cu nr FA/114/06.11.2023 

 
2. Aprobarea cererii de demisie A/1/20.01.2023 a dnei Laura Tomescu, voluntar si membru 

al Arhidiecezei Păgâne TNPD de București; 
3. Aprobarea demiterii și retragerii calității de membru a lui Dumitru Ionuț (propunere Moisei 

Ovidiu, nota de fundamentare NM/1/19.01.2023); 
4. Aprobarea organizării celei de a IX-a Adunări Generale la Pensiunea Nori Albi din Tohanu 

Nou, jud Prahova, în data de 03.03.2023 – 05.03.2023 , cu ședință în data 04.04.2023 de la 

ora 14:00 pana la ora 19:00, linkul de conectare fiind anunțat de Secretaria tul TNPD 
ulterior; 

5. Aprobarea depunerii actelor privind cererea de acreditare ca furnizor de servicii sociale la  
Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (nota de fundamentare NM/2/19.01.2023) pentru 

următoarele tipuri de servicii: 
a. Centre de consiliere pentru prevenirea si combaterea violentei in familie – cod 

serviciu social 8899CZ-VD-I 
b.  Servicii pentru copilul aflat in plasament la rude/familii/ persoane, precum si la 

asistent maternal – cod serviciu social 8790SF-C 
c.  Servicii de asistenta comunitara – cod serviciu social 8899CZ-PN-V 

6. Modificarea componenței Comitetului Executiv al ASOCIAȚIEI THE NEW PAGAN 
DAWN – FILIALA BUCUREȘTI prin numirea în funcția de secretar a dlui CRISTEA 
SEBASTIAN-CAROL; 

7. Suspendarea pe o perioadă de 1 lună a lui Lavric Ioan din funcțiile pe care le deținea în 
cadrul Asociației THE NEW PAGAN DAWN, cât și in grupurile tematice din cadrul 

asociației, și numirea in functia de vicepreședinte secund interimar pentru această perioadă 

prin Dispozitie Preșidentiala a lui CRISTEA SEBASTIAN-CAROL; 
8. Demiterea lui Lavric Ioan din funcțiile pe care le deținea în cadrul Asociației THE NEW 

PAGAN DAWN, cât și in grupurile tematice din cadrul asociației, și numirea in functia de 
vicepreședinte secund interimar prin Dispozitie Preșidentiala a lui CRISTEA 
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SEBASTIAN-CAROL în functia de vicepresedinte secund interimar până in data de 

04.03.2023; 
9. Alegerea în funcția de președinte al grupului tematic Ucenicii Întunericului a lui SZEP 

DANIEL-ALEXANDRU 
 
Fata de cele 9 propuneri propuse in proiectul de Hotărâre al Consiliului Director nu au fost 

exprimate obiecții sau completări și s-a trecut la vot. 
 Votul față de primele 6, plus a 9-a  propunere, formulat de membrii Consiliului Director a 
fost favorabil unanim.  

 Votul față de propunerea 7 și propunerea 8, formulat de membrii Consiliului Director a 
fost favorabil cu 3 voturi pentru, 1 împotrivă și 1 absent (3/5) conform Formularului de Vot nr. 
FV/CD/1/29.01.2023, moțiunile susținând sancționarea lui Lavric Ioan cu suspendarea pe 1 lună, 

respectiv demiterea. Având în vedere că se susținea prin vot aplicarea ambelor sancțiuni, iar 
acestea intrau în conflict s-a trecut la vot de paritate consemnat prin formularul 
VP/CD/1/29.01.2023, cu 4 voturi pentru DEMITERE si 3 voturi pentru SUSPENDARE, votul 
majoritar decisiv al parității fiind în favoarea DEMITERII. 

 Atașăm prezentului proces verbal următoarele: 

a. Formular de Vot nr. FV/CD/1/29.01.2023 
b. Formular Vot Paritate nr. VP/CD/1/29.01.2023 
c. Notă de Discuție nr. ND/1/29.01.2023 

 Încheiat astăzi, 29.01.2023, ora 21:20 si cu efecte imediate după adoptare. 

 

PRESEDINTE                                                                           SECRETAR 

     OLTEANU COSMIN      CRISTEA SEBASTIAN-CAROL 
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