ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A EVALUATORILOR AUTORIZATI DIN ROMÂNIA

PROCEDURA DE ALEGERI PENTRU
MEMBRII CONSILIULUI FILIALEI
CAPITOLUL 1 – DISPOZIȚII GENERALE
Art. 1 Cadrul general
(1) Conform prevederilor art. 9 alin. (a) din Regulamentul de organizare și
funcționare a filialei, aprobat prin Hotărârea Conferinței naționale nr.
4/19.05.2012, alegerea și revocarea președintelui și a membrilor Consiliului
filialei se fac de către Adunarea generală a filialei, prin vot secret, în
conformitate cu prezenta procedură de alegeri.
(2) Procedura de alegeri a membrilor Consiliului filialei și a delegaților la
Conferința națională se aprobă prin hotărâre a Consiliului director al
ANEVAR, în baza art. 20 din Regulamentul de organizare și funcționare a
filialei, aprobat prin Hotărârea Conferinței naționale nr. 4/19.05.2012.
Art. 2 Consiliul filialei
(1) Conform prevederilor art. 11 din Regulamentul de organizare și funcționare
a filialei, Consiliul filialei este alcătuit din 9 membri aleşi de Adunarea
generala a filialei prin vot nominal şi secret, pe funcţii, în următoarea
componenţă:






preşedintele filialei (prin excepție, ales în această funcție în cazul
primului Consiliu al filialei);
vicepreşedintele filialei care este viitorul preşedinte al filialei;
fostul preşedinte al filialei, imediat anterior preşedintelui filialei;
alți șase membri.

(2) Potrivit art. 18 (1) din Regulamentul de organizare și funcționare a filialei,
membrii Consiliului filialei și delegații la Conferința națională sunt aleși
dintre participanții cu drept de vot la Adunarea generala a filialei, care
candidează separat pe fiecare funcție, cu excepția funcției de președinte al
filialei.
(3) Funcția de președinte al filialei este ocupată de vicepreședintele în exercițiu,
la 2 ani de la alegerea sa în această din urmă funcție. În contextul prezentei
proceduri, fostul președinte al filialei este președintele filialei care și-a
încheiat mandatul.
(4) Potrivit art. 13 din Regulamentul de organizare și funcționare a filialei, în
cazul în care o filială este constituită din membri titulari ai ANEVAR cu
domicilii în mai multe județe, Consiliul filialei respective va cuprinde cel
puțin câte un reprezentant din fiecare județ.
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Art. 3 Criteriile de eligibilitate și incompatibilități
(1) Nu pot fi aleși membri ai Consiliului filialei și nici delegați la Conferința
națională și nu au drept de vot, evaluatorii autorizați a căror calitate de
membru titular al ANEVAR este suspendată la data Adunării generale a
filialei, membrii stagiari, membrii inactivi și membrii de onoare.
(2) Nu este eligibilă pentru funcţia de preşedinte al filialei sau de membru al
Consiliului filialei, persoana căreia i-a fost aplicată oricare dintre sancţiunile
disciplinare prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 24/2011, în condițiile în
care sancțiunea disciplinară nu a fost radiată de drept, în conformitate cu
prevederile art. 29 alin. (1) și alin. (3) din Regulamentul Comisiei de Etică și
Disciplină, aprobat prin Hotărârea Conferinței naționale nr. 5/05.04.2014.
Art. 4 Durata mandatului
(1) Durata mandatului membrilor Consiliului filialei este de 2 ani.
Art. 5 Reeligibilitatea
(1) Preşedintele filialei este reeligibil şi poate candida pentru un nou mandat de
vicepreședinte după expirarea unei perioade de doi ani de la încheierea
mandatului său.
(2) Membrii Consiliului filialei pot fi aleși pentru cel mult două mandate
consecutive.
(3) Dacă durata mandatului de membru în primul Consiliu al filialei este mai
mică de 18 luni, acest mandat nu se ia în considerare la calcularea celor două
mandate consecutive.
Art. 6 Condiţii speciale de exercitare a funcţiei de preşedinte al filialei şi de
membru al Consiliului filialei
(1) În cazul vacanţei funcţiei de preşedinte, prin renunţarea, revocarea,
imposibilitatea definitivă de exercitare a funcţiei sau deces, vicepreşedintele
devine preşedinte în exerciţiu, durata mandatului său putând depăşi, în acest
caz, perioada de 2 ani.
(2) În cazul vacanței funcției de membru în Consiliul filialei, din orice cauze, se
va alege un nou membru în următoarea Adunare generală a filialei. Durata
mandatului noului membru va fi egală cu perioada rămasă din mandatul
membrului pe care îl înlocuieşte.
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CAPITOLUL 2 – ORGANIZAREA ALEGERILOR
Art. 7 Etapele alegerilor
(1) Alegerile pentru funcțiile eligibile din Consiliul filialei se desfășoară în două
etape distincte.
(2) Etapa I a alegerilor este organizată pentru funcția de vicepreședinte al filialei.
(3) Etapa a II-a a alegerilor este organizată pentru alegerea membrilor
Consiliului filialei.
(4) Accesul în sala în care are loc Adunarea generală de alegeri se face pe baza
cărții / buletinului de identitate sau a unui alt act oficial cu fotografie care să
permită identificarea persoanei.
(5) La intrarea în sală, participanții la Adunarea generală de alegeri a filialei
primesc, pe bază de semnătură formularele de candidatură și buletinele de
vot, realizate conform modelelor din anexele 1-3.

Art. 8 Comisiile de lucru
(1) Procedura de alegeri este îndeplinită de către următoarele comisii, numite de
Adunarea generală a filialei:
(a) Comisia de înregistrare și validare a candidaturilor, formată din 3
membri;
(b)

Comisia de numărare a voturilor, formată din 5 membri.

(2) Membrii comisiilor sunt aleși la propunerea participanților la Adunarea
generală, prin vot deschis, din rândul celor prezenți și care nu candidează
pentru vreuna din funcțiile pentru care se organizează alegeri.
(3) Comisiile sunt sprijinite de salariați ai ANEVAR.
Art. 9 Funcțiile pentru care se depun candidaturi (funcțiile eligibile)
(1) În etapa I a alegerilor se depun candidaturi numai pentru funcția de
vicepreședinte al filialei;
(2) În etapa doua a alegerilor se pot depune candidaturi pentru funcția de
membru al Consiliului filialei.
Art. 10 Depunerea candidaturilor
(1) Membrii titulari care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 3 vor depune un
formular de candidatură, conform modelului prevăzut în Anexa 1.
(2) Candidaturile pentru funcțiile eligibile (respectiv pentru funcția de
vicepreședinte al filialei și pentru funcția de membru al Consiliului filialei) se
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depun la Comisia de înregistrare și validare a candidaturilor, conform
programului aprobat de aceasta.
(3) Nu sunt acceptate candidaturile prin delegare. Depunerea candidaturilor se
va face personal, în termen de 15 minute de la anunțul de începere a
depunerii candidaturilor pentru vicepreședinte, respectiv 30 de minute de la
anunțul de începere a depunerii candidaturilor pentru membrii Consiliului
filialei.
(4) Candidaturile depuse după expirarea termenului stabilit prin prezenta
procedură nu sunt luate în considerare.
(5) Membrii titulari care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 3 pot candida
numai pentru una dintre funcțiile eligibile din Consiliul filialei, cu excepția
candidaților la funcția de vicepreședinte care nu au fost aleși în prima etapă
și care pot depune candidaturi pentru alegerea ca membru în Consiliul
filialei, în etapa a doua a alegerilor.
(6) Comisia de înregistrare şi validare a candidaturilor va valida candidaturile
depuse și va stabili lista de candidaţi eligibili.
(7) După stabilirea candidaților eligibili, fiecare candidat va face o prezentare
succintă a profilului său.
Art. 11 Procedura de vot
(1) Nu sunt acceptate voturile prin delegare, iar cazul în care se constată că
numărul buletinelor de vot completate este mai mare decât numărul celor
prezenţi în sală, se vor anula toate buletinele de vot încheindu-se un proces
verbal de anulare a voturilor de către comisia de înregistrare și validare a
candidaturilor și se va relua procesul de votare.
(2) Participanții cu drept de vot își exprimă opţiunea individual, liber, prin
completarea numelui persoanelor pe care le votează, pentru fiecare funcție.
Nu se admite înscrierea pe buletinul de vot a numelui altor persoane care nu
și-au depus candidatura pentru funcția respectivă, sub sancțiunea nulității
buletinului de vot în cauză
(3) După exprimarea opțiunii, fiecare participant depune buletinul de vot în
urnele special amenajate.
(4) După depunerea tuturor buletinelor în urne, comisia de numărare a voturilor
procedează la numărarea voturilor şi la validarea rezultatelor.
Art. 12 Validarea rezultatelor
(1) Comisia de numărare a voturilor desemnează ca fiind ales, pentru funcția de
vicepreședinte, candidatul care a întrunit majoritatea voturilor valabil
exprimate de participanții la Adunarea generală (jumătate plus unu din
numărul voturilor valabil exprimate).
(2) În cazul în care nici unul dintre candidații la funcția de vicepreședinte al
filialei nu a obținut numărul de voturi menționat la alineatul precedent,
primii doi clasați în ordinea descrescătoare a numărului de voturi obținute
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vor intra în al doilea tur de scrutin al alegerilor, fiind declarat ales candidatul
care a obținut cele mai multe voturi.
(3) În cazul în care, pentru alegerea ca membru în Consiliul filialei se depun mai
mult de șase candidaturi, vor fi declarați aleși primii șase candidați în
ordinea descrescătoare a numărului de voturi obținute, cu condiția
menținerii reprezentativității fiecărui județ, conform art. 2 alin. (4) din
prezenta procedură.
(4) Dacă nu candidează sau nu este ales niciun reprezentant dintr-un județ, locul
din Consiliul filialei aferent acelui județ rămâne vacant până la următoarea
Adunare generală a filialei.
CAPITOLUL 3 – DISPOZIȚII FINALE
Art. 13 Adoptarea hotărârilor Adunării generale a filialei
(1) Hotărârile Adunării generale a filialei cu privire la alegerea vicepreședintelui
și a membrilor Consiliului filialei vor fi luate cu respectarea condiţiilor
generale de cvorum şi validitate prevăzute la art. 6 din Regulamentul de
organizare și funcționare a filialelor.
(2) Prezenta procedură de alegeri a fost elaborată în temeiul art. 8, alin. 8, lit. j)
din Ordonanța Guvernului nr. 24/2011 și al art. 20 din Regulamentul de
organizare și funcționare a filialelor Asociației Naționale a Evaluatorilor
Autorizați din România, aprobat prin Hotărârea Conferinței naționale nr.
4/19.05.2012.
Anexe:
Anexa 1:

Formular de candidatură pentru funcția de vicepreședinte / membru
în Consiliul filialei

Anexa 2

Buletin de vot pentru alegerea vicepreședintelui filialei

Anexa 3

Buletin de vot pentru alegerea membrilor Consiliului filialei
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Anexa nr. 1

FORMULAR DE CANDIDATURĂ
pentru funcţia de vicepreședinte / membru în Consiliul filialei

Numele şi prenumele: ……………………………………………………………………………………..
Nr. Legitimaţie: …………………………………….
Filiala: ……………………………………; Județul: ………………………………………………………….
Membru al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România din anul:
…………………………
Categoria de membru:

 membru titular
 membru acreditat
Funcţia pentru care îmi depun candidatura (a se bifa în tabelul de mai jos căsuța
corespunzătoare:
CODURI

VP
MCF

DENUMIREA FUNCŢIEI




Vicepreședinte
Membru în Consiliul filialei

Declar pe propria răspundere că la data depunerii prezentei candidaturi (se bifează
căsuța corespunzătoare):




nu am fost sancționat disciplinar
am fost sancționat disciplinar, după cum urmează:
Tipul sancţiunii
(cf. art. 20 din O.G. 24/2011):

Perioada aplicării sancţiunii:

 Avertisment scris
 Avertisment cu acțiune corectivă

profesională
 Suspendarea calităţii de membru pe o
perioadă de până la 12 luni
 Retragerea calității de membru al
Asociației
Data ………………………………

Semnătura………………………………………..……
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Anexa nr. 2
ASOCIAȚIA NAŢIONALĂ A EVALUATORILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA
Filiala ____________________________________
Adunarea Generală a filialei din data de ______________

BULETIN DE VOT
Pentru alegerea vicepreședintelui Consiliului filialei

Turul I /Turul II

Județul de domiciliu

Numele şi prenumele candidatului
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Anexa 3
ASOCIAȚIA NAŢIONALĂ A EVALUATORILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA
Filiala ____________________________________
Adunarea Generală a filialei din data de ______________

BULETIN DE VOT
Pentru alegerea membrilor Consiliului filialei

Nr.
crt.

Numele şi prenumele candidatului

Județul de domiciliu

1
2
3
4
5
6
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