FUNDAȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU TINERET PRAHOVA
Mun. Ploiești, jud. Prahova
tineret.prahova@gmail.com
www.tineretprahova.ro
facebook.com/tineretprahova

CONVOCATOR
Membrii Consiliului Director al Fundației Județene pentru Tineret Prahova, în
conformitate cu prevederile legale în vigoare, precum și ale art. 11 alin (1) din Regulamentul
Intern de Organizare și Funcționare (RIOF) al FJT PRAHOVA, convoacă, în data de
08.04.2021 ora 12:00, la sediul Consiliului Județean Prahova din Mun. Ploiești, Bulevardul
Republicii, nr. 2-4, Jud. Prahova, Adunarea Generală a Organizațiilor de/pentru Tineret a FJT
Prahova cu urmatoarea
Ordine de Zi:
1. Prezentarea Raportului de Activitate 2019-2021.
2. Admiterea de noi organizații de/pentru tineret ca membri in cadrul Adunării
Generale a FJT Prahova1.
3. Alegeri pentru funcția de Președinte, Vicepreședinte, Secretar General și
Membri ai FJT Prahova.2
4. Alegerea Comisiei de Cenzori.
5. Modificarea R.O.F.

În cazul în care la data și la ora stabilite nu se întrunește cvorumul necesar, Adunarea
Generală a Organizațiilor de Tineret a FJT Prahova este reconvocată pentru data de 08.04.2021,
ora 12:30 la aceeași adresă și cu aceeași ordine de zi.
Menționăm câteva etalii ce țin de o bună defășurare a Adunării Generale care va avea loc pe
data de 08.04.2021 .
1. Pentru organizațiile care sunt membre FJT:
Adunarea Generală este constituită din reprezentanţii organizaţiilor neguvernamentale
de/pentru tineret care îşi au sediul în judeţul Prahova şi care și-au exprimat adeziunea
la scopul
Fundaţiei.
Art. 18. (1) Consiliul de Conducere este structura internă a FJT PRAHOVA, cu rol executiv,
care hotărăște cu privire la problemele FJT PRAHOVA între ședințele Adunării Generale, în
condițiile legii și ale RIOF fiind constituit din 7 (sapte) persoane după cum urmează:
a) Preşedinte;
b) Vicepreşedinte;
1

Organizațiile admise vor avea drept de vot în Adunarea Generală, dar nu vor putea nominaliza candidați
pentru funcțiile pentru care se fac alegeri.
2
Membrii demisionari pot candida la alegeri, dacă îndeplinesc toate condițiile de depunere a candidaturilor.
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c) Secretar;
d) Membru;
e) Membru;
f) Membru;
g) Membru;
Deschidem apelul pentru depunerea candidaturilor pentru cele 7 funcții menționate
mai sus.
I.

II.

Toate ONG-urile membre:
 Vor trimite documentele actualizate (Statut, Act Constitutiv, Incheiere,
CIF, Certificat Judecatorie, adresa cu membri Boardului cat si cu
reprezentantul in cadrul FJT Prahova)
 Vor trimite scrisoare de susținere a candidatului (dacă este cazul)
Candidații:
 Vor trimite o prezentare a candidaturii însoțită de motivația pentru care
aleg să candideze
 Vor trimite un CV

Toate documentele vor fi trimise pe următoarea adresă: tineret.prahova@gmail.com
Candidaturile au termen de depunere data de 31.03.2021 ora 23:59.
2. Pentru organizațiile care VOR SĂ ADERE LA FJT:
FJT Prahova este constituită din reprezentanţii organizaţiilor neguvernamentale de/pentru
tineret care îşi au sediul în judeţul Prahova şi care își exprimă adeziunea la scopul Fundaţiei.
În vederea adeziunii se vor trimite până pe data de 31.03. ora 23:59
(tineret.prahova@gmail.com) următoarele copii de pe documente:
1. hotărârea judecătorească de înfiinţare, în formă definitivă şi irevocabilă;
2. certificatul de înscriere a persoanei juridice fără scop patrimonial sau dovada
înlocuitoare
eliberată de instanţa competentă;
3. statutul şi actul constitutiv, după caz, în ultima formă aprobată de instanţă;
4. hotărârea judecatorească, rămasă definitivă şi irevocabilă, prin care s-a aprobat
ultima
formă a statutului şi actului constitutiv, după caz;
5. certificatul de înregistrare fiscală;
6. tabel nominal cu persoanele din cadrul structurilor interne de conducere și datele de
contact;
Relații suplimentare e-mail: tineret.prahova@gmail.com

