
 

 

INVITATION 

Nicola Samargiu, Member of the Management Board of the Association "Black Sea NGO Network" 

from Romania, convenes pursuant to Art. 19 item 2 of the Statute of the Association a National 

Assembly of the members of the Association from Romania, and invites all members to participate in 

the National Assembly, which will be held on 27/10/2016 from 10:00 am in the city of Constanta the 

office of Mare Nostrum, Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 3, Bl. F17, ap. 3, Constanta with the following 

agenda: 

1. Election of two delegates from Romania to participate in the General Assembly of the Association 
"Black Sea NGO Network" 
2. Nomination of candidate/s for member of the Management Board of the Association "Black Sea 
NGO Network" from the quota of Romania 
3. Miscellaneous 
Pursuant to Art. 27 of the LJPNP and in conjunction with Art. 22 of the Statute of the Association in 

the absence of the required quorum, the meeting shall be postponed by one hour and then shall be 

held at the same place with the same agenda regardless of the number of members of the General 

Assembly who attend. 

The Convocation of a National Assembly shall be announced on the website of the association on the 

grounds of Article 19 item 2 par. 3 of the Statute of the Association. 

10/10/2016 
Constanta, Romania 
 

INVITAȚIE  

Nicola Samargiu, Membru al Consiliului de administrație al Asociației "Rețeaua ONG-urilor a Mării 

Negre (BSNN)" din România, convoaca în conformitate cu art. 19 punctul 2 din Statutul Asociației o 

Adunare Națională a membrilor Asociației din România, și invită toți membrii să participe la 

Adunarea Națională, care va avea loc la 27/10 /2016 de la 10:00 în oraș Constanța biroului de ONG 

Mare Nostrum, Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 3, Bl. F17, ap. 3, Constanța cu urmatoarea ordine de zi: 

1. Alegerea a doi delegați din România a participa la Adunarea Generală a Asociației "Rețeaua ONG-
urilor a Mării Negre (BSNN)" 
2. Desemnarea candidaților pentru membru al consiliului de administrație al Asociației " Rețeaua 
ONG-urilor a Mării Negre (BSNN)" din cota României 
3. Diverse 
În conformitate cu Art. 27 din LJPNP și coroborat cu Art. 22 din Statutul Asociației, în lipsa cvorumului 

necesar, ședința se amână cu o oră și apoi se desfășoară în același loc, cu aceeași ordine de zi, 

indiferent de numărul membrilor Adunării Generale care urmează. 

Convocarea unei Adunări Naționale se anunță pe site-ul web al asociației în baza Articolului 19 

punctul 2 alin. 3 din Statutul Asociației.  

10/10/2016  

Constanța, România 


