ROMÂNIA
Judeţul Bihor
Asociaţia de părinţi “Octavian Goga”

Rezumat
al proceselor – verbale de şedinţă a Adunării Generale din data de 31.03.2014 şi a
Consiliului Director din data de 02.04.2014.
- Se înfiinţează Comisia de recepţie formată din:
Farcaş Adela – preşedinte,
Romocea Laurenţiu – membru şi
Silaghi Adela – secretar.
Atribuţiile comisiei vor consta în recepţionarea materialelor achiziţionate de asociaţie,
verificarea calităţii, cantităţii şi conformităţii acestora, consemnate într-un proces verbal de
recepţie precum şi predarea acestor bunuri către organul similar din cadrul Colegiului
Naţional „Octavian Goga”.
S-a hotărât ca d-na Farcaş Adela va fi delegată în relaţia cu societăţile de transport iar
împreună cu dl. Lozoc Teodor vor aviza cererile de trasport pentru olimpiade şi alte
activităţi, urmând ca acestea să fie supuse aprobării Adunării Generale apoi să se efectueze
plata acestor servicii.
S-a hotărât ca dl. Lozoc Teodor să reprezinte asociaţia în raporturile cu conducerea
Colegiului Naţional „Octavian Goga”.
S-a hotărât achiziţionarea a unui număr de patru biciclete care vor fi acordate elevilor,
premii în cadrul activităţii de stângere de fişe fiscale.
S-a hotărât ca activitatea de transport la şi de la unitatea de învăţământ(naveta) să
poată fi efectuată prin intermediul asociaţiei, în condiţiile legii.
S-a hotărât ca să fie plătite bunuri şi servicii contractate în beneficiul Colegiului
Naţional „Ocatvian Goga” după cum urmează:
-

facturi de transport ]n valoare de 2000 lei,
factura AUT 1nr. 3/27.02.2014 emisă de S.C. Autograf S.R.L.,
factura AUT 1nr. 163/31.03.2014 emisă de S.C. Autograf S.R.L.,
factura nr. 03849/01.04.2014 emisă de S.C. Prosport S.R.L. în valoare de 12300 lei,

-

factura nr. 3/27.02.2014 emisă de S.C. Smart S.R.L. în valoare de 33000 lei,
factura nr. 12/31.03.2014 emisă de S.C. Office Medianet S.R.L. în valoare de 11000 lei,
factura nr. 184/01.04.2014 emisă de S.C. Artprint S.R.L. în valoare de 370 lei,
factura nr. 16/01.04.2014 emisă de S.C. Studio Net S.R.L. ,
factura nr. 2893/31.03.2014 emisă de S.C. Manoil Impex S.R.L.în valoare de 1140 lei.
Au fost refuzate la plată facturile emise de S.C. Smart S.R.L. în valoare de 10595 lei şi
1200 lei.
Facturile vor fi postate în cel mai scurt timp.
Se desfăşoară negocieri în vederea achiziţionării de mobilier şcolar de la S.C.
Eurodidactica S.R.L. Bucureşti.
Mobilierul pentru care se desfăşoară negocierile este dublu, reglabil şi costă 339 lei un
set.
Vă rugăm să vă exprimaţi părerea în legătură cu acesta.

