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BULETIN DE VOT
la Adunarea generală ordinară anuală a membrilor Asociației Naționale Centrale a
asociațiilor de economii și împrumut, ținută prin corespondență la data de 30 martie 2022,
ora 16.00
Adresa ținerii Adunării, acumulării și examinării buletinelor de vot – mun. Chișinău, str.
Ion Creangă nr. 10/5.

I.

Votarea chestiunilor aferente Adunării:

N
Chestiunea pusă la vot
/r A alege
1
în comisia de numărare a voturilor 3 membri în următoarea
. componență:
Maria GORCEA

- membru al comisiei de cenzori al ANC;

Natalia BOSTAN

- membru al comisiei de cenzori al ANC;

Olesea SURDU

- membru al comisiei de cenzori al ANC;

Pentru

Împotrivă

A alege în funcția de Președinte al Adunării:
2
. Efimia Sulă - președinte al consiliului ANC, director executiv al AEÎ
„BOTNA”.
A alege în funcția de Secretar ai Adunării:
3
. Valeria Portărescu – membru al consiliului ANC, director executiv AEÎ
„ȘTEFĂNEȘTI”
II. Votarea chestiunilor din Ordinea de zi a Adunării.
N/r
Chestiunea pusă la vot
1
Se aprobă raportul directorului executiv cu privire la
rezultatele activității în anul 2021.

Pentru

Împotrivă

2

Se aprobă raportul consiliului cu privire la rezultatele
activității în anul 2021.

3

Se aprobă raportul comisiei de cenzori cu privire la rezultatele
activității în anul 2021.

4

Se aprobă compania SC “Audit Complex” SRL în calitate de
auditor a Asociației Naționale Centrale a A.E.Î. pentru anul
2022.

Denumirea membrului: ___________________________________________________________
Semnătura membrului (reprezentantului)

_______________________________________
L.Ș.

Notă 1: La completarea buletinului de vot membrul (reprezentantul membrului) va semna opțiunea pentru
care își dă votul și va aplica stampila Asociației, va fi însemnată doar una din variantele prevăzute ale votului.
Notă 2: Buletinul de vot va fi restituit Asociației Naționale Centrale a asociațiilor de economii și împrumut
prin expedierea acestuia prin poștă pe adresa: MD-2069, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Ion Creangă
nr. 10/5 sau prin prezentarea lui la sediu. Se consideră recepționat Buletinul de vot înregistrat în Registrul
corespondenței de intrare al Asociației Naționale Centrale până la ora 15.30 în data de 30 martie 2022.

