PROCES-VERBAL
al şedinţei nr. 7 din data de vineri, 17 septembrie 2010, ora 10:00
al Comitetului Director al SRR
APROBAREA ORDINII DE ZI:
VOTURI PENTRU: 2,3,4,5,6

ÎMPOTRIVĂ: –

ABŢINERI: –

I DECIZII :
Nr.
Crt.

DESCRIERE

1.

Analiza contractului de gestionare şi
vânzare a spaţiului publicitar SRR pe
bază de comision

REZULTAT
VOT

VOTURI DECIZIE

PENTRU
2,3,4,5,6

ÎMPOTRIVĂ
–

TEXT DECIZII

ABŢINERI
–

Aprobat în
unanimitate

Comitetul Director a analizat materialele referitoare la situaţia derulării contractului de gestionare şi
vânzare a spaţiului publicitar SRR pe bază de comision cu SC CLIR MEDIA GROUP SRL, şi a
constatat că:
•
Propunerile SC CLIR MEDIA GROUP SRL nu sunt conforme cu prevederile contractuale şi
cu cele din caietul de sarcini;
•
Singura propunere care ar putea face obiectul unei negocieri este cea referitoare la lărgirea
termenului de plată a facturii de la 60 la 90 de zile.
Comitetul Director consideră necesară prezentarea de către CLIR MEDIA a unui plan de măsuri
concrete care să ofere SRR garanţia că obligaţiile contractuale ale CLIR MEDIA pe anul 2010 vor fi
îndeplinite.
Comitetul Director propune ca, în situaţia în care, la sfîrşitul anului 2010, se va constata nerealizarea de
către CLIR MEDIA a venitului minim garantat, să se aplice prevederile art. 11.8 din contract.

II INFORMĂRI:
Nr.
crt.

DESCRIERE

1.

Analiza limitelor de cheltuieli pentru
SRR cuprinse în proiectul bugetului
de stat pe anul 2011

OBSERVAŢII/PRECIZĂRI

Comitetul Director a luat act de limitele de cheltuieli alocate pentru SRR în
proiectul bugetului de stat pe anul 2011.

Prezentul proces-verbal se completează cu înregistrarea audio a şedinţei şi, după caz, cu alte documente la solicitarea membrilor CD.
Nr.
Crt.
2.

Comitetul Director
Doru Ionescu

3.

Constantin Puşcaş

4.

Constantin Burloiu

5.

Gabriel Marica

6.

Florin Bruşten

Semnătură

*La toate rubricile de vot se va consemna numărul curent al membrilor prezenţi, în ordinea din tabelul de semnături.
Secretar CD
Alina Ciorpan

