
 

 

 
CONVOCATOR 

 Adunarea Generala a Mosnenilor din Obstea Grohotisul 

 

 

Consiliului Director al Obstei Grohotișul  convoaca Adunarea Generala a 

Mosnenilor in ziua de 11.03.2017,  ora 11,00,  la Căminul cultural din sat Spini, 

loc. Perișani, Jud. Valcea, cu urmatoarea ordine de zi: 

 

1. Validarea/alegerea d-lui Popescu Tiberiu  în funcția de președinte in locul d-lui 

Popescu C. Constantin; 

 

2. Validarea/alegerea persoanelor care fac parte în Consiliului director;  

 

3. Stabilirea indemnizațiilor de conducere pentru  președinte, casier/secretar, 

contabil/jurist, bilant anual (oferta contabilitate/juridic); 

  

4. Stabilirea drepturilor de semnătură în banca și contractarea serviciului de 

internet banking; 

 

5. Prezentarea activitatii in perioada anterioara (sept. 2016-prezent): 

- expertiza financiar-contabila efectuata –Raportul expertului contabil   

- delegarea doamnei Gaston Sanda pentru participarea la expertiza financiar-

contabila aprobata de instanta in procesul cu Istrate Ovidiu; In cazul 

continuarii executarii preluarii imobilului debitorului Istrate Ovidiu se 

propune stabilirea sediului Obstei in acest imobil; 

- expertiza topografică –Raportul expertului topograf. Discutarea si aprobarea 

ofertei privind lucrarea topografica necesara in demersul restabilirii dreptului 

de proprietate pierdut; 

- raport privind procesele in care este parte Obstea Grohotisul si stadiul 

acestora (avocat Tita Cezar); 

-  propunere cu privire la demersul avocatului Constantinescu Dinu privind 

inceperea unui proces penal pentru stabilirea culpei persoanelor raspunzatoare 



 

 

de declaratii eronate/mincinoase care au condus la pierderea dreptului de 

proprietate a cca. 50 ha.; 

6. Discutarea și aprobarea modificării Statutului Obștei;  

 

7. Definitivarea Registrului Moșnenilor. Prezentarea și aprobarea listei de dramuri.  

Solicitarea Anexei 1 de la Primărie pentru completare/stabilirea listei mosnenilor 

pana la data 31.03.2017; 

 

8. Discutarea și aprobarea Planului/Strategiei de dezvoltare a Obștei: 

- contractul de inchiriere privind pasunatul (discutii privind modificarile 

necesare);  

- obligativitatea intocmirii unui amenajament pastotal (oferta cea mai 

avantajoasa este 65 lei/ha  

– 35 lei studiul pedologic care poate fi executat doar de OSPA – Oficiul de 

Studii Pedologice si Agrochimice - 30 lei proiectul de amenajament pastoral 

executat de o firma autorizata din Arges); 

- infiintarea de catre Obste a unei societati comerciale care poate gestiona 

subventiile primite si prin care se pot accesa fonduri nerambursabile; 

- discutarea si aprobarea identificarii si contractarii unei firme de consultanta in 

vederea obtinerea si altor venituri pentru Obste (obtinerea tuturor subventilor 

de la A.P.I.A., accesarea fondurilor europene nerambursabile, pregatirea 

pentru situatia in care nu se mai vor da subventii); 
- prezentarea site-ului Obstei si propuneri/ completari necesare. 

 
9. Diverse  

- stabilirea datei pentru urmatoarea Adunare generala; 
- rezilierea contractului de pasunat cu Istrate Ovidiu. 


