
 

B U L E T I N  D E  V O T  

la Adunarea generală ordinară repetată anuală a membrilor AEÎ ”Microimprumut”, ținută 

prin corespondență la data de 31.03.2022, ora 10.00 

Locul ținerii adunării, acumulării și examinării buletinelor de vot – sediul AEÎ 

”Microimprumut” s.Ciorescu, str. Alexandru cel Bun, 9, mun.Chişinău 

I. Votarea chestiunilor aferente Adunării: 

N/r Chestiunea pusă la vot pentru împotrivă 

1. A alege în comisia de numărare a voturilor 3 membri în următoarea 

componență: Surdu Olesea, Tricolici Olga, Raţoi Raisa 

 

  

2. A alege în funcția de Președinte al Adunării: Balan Eduard 

 

  

3. A alege în funcția de Secretar ai Adunării: Triboi Ludmila 

 

  
II. Votarea chestiunilor din Ordinea de zi a Adunării 

N/r Chestiunea pusă la vot pentru împotrivă 

1. 
Se aprobă raportul directorului executiv cu privire la rezultatele activităţii în anul 

2021 
    

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

3. Se aprobă raportul comisiei de cenzori cu privire la rezultatele activităţii     

4. Se aprobă Organizaţia de Audit pentru anul 2022 pe AUDIT DTC SRL.     

5.  

1. Se aprobă Statutul în redacţie nouă prin:  

completarea Articolului 3 pct. q) cu următorul conținut: "„Costin”, cu sediul pe 

adresa MD-2071, Republica Moldova, mun. Chișinău,  str. N. Costin, 52”,   

Articolului 3 pct. r) cu următorul conținut: "„Alba Iulia”, cu sediul pe adresa 

MD-2071, Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Alba Iulia, 77/2, P105”, 

Articolului 3 pct. s) cu următorul conținut: "„Budești”, cu sediul pe adresa MD-

4814, Republica Moldova, mun. Chişinău, s. Budești, str. Chișinăului, 1/J”. 

  

7. 

Se aprobă anularea deciziei Adunării Generale din 31.03.2021 cu privire la 

modificarea statutului asociației, Articolului 8 pct. 1b) privind atragerea 

depunerilor la vedere. 
  

 

Numele, prenumele membrului: _________________________________IDNP_________________ 

Semnătura membrului_____________________________ Cod membru ___________   

Notă 1: La completarea buletinului de vot,membrul va semna opțiunea pentru care își dă votul și va 

aplica semnătura, va fi însemnată doar una din variantele prevăzute ale votului. 

Notă 2: Buletinul de vot va fi restituit AEÎ ”Microimprumut” personal fie prin expedierea acestuia 

prin poștă pe adresa: MD-2089, Republica Moldova, s.Ciorescu, str. Alexandru cel Bun, 9, 

mun.Chişinău sau prin prezentarea lui la sediul AEÎ.  

Se consideră recepționat Buletinul de vot înregistrat în Registrul corespondenței de intrare al 

Asociaţiei până la ora 9.00 în data de 31.03.2022. 


