
Consiliul de Administraţie

Procesul-verbal

- 10 mai 2006 -

Participare: au fost prezenţi  toţi membrii Consiliului de Administraţie, cu 

excepţia doamnei Bogdana Păun Balmuş. 

Invitaţi: Constantin Postaşu, Constantin Sârbov, Nicolae Şilcov, Constantin 

Puşcaş, Florin Bruşten, Costel Gîlcă, Andrei Calora şi Liliana Hinoveanu

Ordinea de zi

1. Aprobarea procesului-verbal de inventariere a patrimoniului SRR, pe 

anul 2005

-Constantin Puşcaş

2. Aprobarea  regulamentului  de  organizare  a  concursurilor  pentru 

numirea membrilor Comitetului Director

-Costel Gâlcă

3. Raportul Comisiei de evaluare a comunicării instituţionale la Studioul 

Regional de Radio Iaşi

-Florin Bruşten

Ordinea de zi a fost aprobată cu 6 voturi pentru şi 4 împotrivă.

Au fost adoptate următoarele hotărâri:



1. Consiliul de Administraţie a aprobat procesul-verbal de inventariere a 

patrimoniului SRR pentru anul 2005, precum şi măsurile propuse de 

către Comisia de inventariere.

Structura votului: unanimitate

2. Consiliul  de  Administraţie  a  aprobat  Regulamentul  privind 

organizarea şi desfăşurarea concursului pentru numirea membrilor în 

Comitetul Director.

Structura votului:  - 8 voturi pentru 

- o abţinere – Adrian Moise

         - un vot împotrivă – Răzvan Dumitrescu

3. Consiliul de Administraţie solicită tuturor managerilor care se află în 

perioada de probă ca, până luni, 15 mai, ora 8:00, să depună un raport 

de  activitate  pe  baza  proiectului  managerial  cu  care  au  câştigat 

concursul.

Structura votului:  - 8 voturi pentru (Mirela Fugaru nu a participat la 

vot)

 - o abţinere – Răzvan Dumitrescu

Consiliul de Administraţie a stabilit ca următoarea şedinţă să aibă loc în data 

de 16 mai, ora 10:00. Pe ordinea de zi a şedinţei vor figura şi următoarele 

puncte:



 Discuţie cu membrii Comitetului Director de la Studioul  Regional de 

Radio Iaşi;

 Analiza rapoartelor de activitate ale tuturor managerilor care se află în 

perioada de probă,  cu excepţia domnului  Mihai  Anghel care a fost 

confirmat pe post în data de 12 aprilie 2006.

Conţinutul dezbaterilor este cuprins în înregistrarea audio a şedinţei.


	Ordinea de zi

