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Convocator 
 

Convocarea Adunării Generale (AG) a Asociației Medicilor de Familie București-Ilfov (AMFB) pentru anul 

2021 

 

În temeiul art.16.4 din Statutul Asociației Medicilor de Familie București-Ilfov, Consiliul Director al 

AMFB prin Președinte ALEXIU Sandra Adalgiza convoacă Adunarea Generală a Asociației Medicilor de 

Familie București-Ilfov pentru data de VINERI, 17 decembrie 2021, ora 15:00. 

Ședința Adunării Generale se va desfășura online prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță 

(aplicația ”Zoom”). Fiecare participant se va loga cu numele și prenumele, precum și cu camera laptopului 

sau a telefonului deschisă, în măsura posibilităților tehnice.  

Pentru ca sedința să se desfășoare corespunzător, membrii cotizanți cu cotizația achitată pentru anul 

2021 vor primi FIECARE UN MAIL CU INFORMAȚII LEGATE DE CONECTARE ȘI UN TUTORIAL. 

De aceea vă rugăm să vă verificați cu atenție mailul inclusiv în SPAM/JUNK. Vom reveni cu informații 

tehnice suplimentare dacă este cazul.  

Ordinea de zi: 

− Raport financiar al AMFB 2020 

− Raport juridic  

− Stabilirea cuantumului Cotizației de membru al AMFB pentru anul 2022. 

− Aprobarea modificărilor aduse Regulamentului de Organizare si Funcționare a AMFB 

− Încetarea (prin demisie) a activității de membru AMFB a dnei dr.  Ileana Efrim. 

− Alegeri AMFB - stabilirea datei, calendarului alegerilor 

− Alegerea Comisiei Electorale pentru Alegerile AMFB din 2022 

− Diverse  

În cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar, se convoacă a doua ședință a Adunării Generale 

pentru data de VINERI 17 decembrie, ora 19:00. Și în acest caz, ședința Adunării Generale se va desfășura 

online prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (aplicația ”Zoom”). 

Din partea AMFB se va transmite celor care vor intra online, cu 24 h înainte, un link de invitație și o 

parolă (valabile doar în ziua ședinței și orele menționate) ce vor fi accesate pentru participarea efectivă la 

ședință. 

La ședința AG a AMFB pot participa DOAR membrii înscriși care au cotizația pe anul 2021 plătită la zi. 

 

Dr. Sandra Adalgiza ALEXIU  

Președinte 

Consiliul Director AMFB 
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