SOCIETATEA ROMÂNĂ A HORTICULTORILOR
Fondată 1913 - Refondată
1991
Bd Mărăști, nr 59, Sector 1, Bucuresti, 011464
Tel: 0744.45.00.11;
Email: srh.bucuresti@gmail.com

FILIALA BUCURESTI

PROCEDURĂ
Privind desfăşurarea alegerilor din anul 2018 în cadrul Filialei Bucuresti si jud. Ilfov
- S.R.H.

1. Preşedintele în exerciţiu al Filialei convoacă Biroul Executiv;
2. Biroul Executiv al Filialei desemnează Comisia Electorală a Filialei;
3. Comisia Electorală desemnată stabileşte calendarul alegerilor şi-l face public;
Cei interesaţi în ocuparea unor funcţii îşi vor depune candidaturile conform Regulamentului de alegeri
pana la data de 14.05.2018 la adresa srh.bucuresti@gmail.com. Candidaturile trebuie sa cuprinda CVul din care sa rezulte prestigiul profesional si ştiinţific precum şi calităţile manageriale şi morale.
4. Preşedintele în exerciţiu al Filialei va informa prin convocator membrii filialei şi va stabili locul,
data şi ora alegerilor în consens cu comisia electorală;
5. În cadrul Adunării Generale se va prezenta un Raport de Activitate pe ultimii 4 ani de către echipa
de conducere în exerciţiu;
6. Conducătorul şedinţei de alegeri prezintă criteriile de eligibilitate prezente în regulament şi anunţă
candidaturile depuse pentru funcţia de presedinte;
7. Candidaţii la functia de presedinte se înscriu pe buletinele de vot în ordinea înregistrării
candidaturii;
8. Candidaţii pentru functia de presedinte al filialei Bucuresti îşi vor prezenta un program de
management, iar membrii Filialei S.R.H. pot adresa întrebări candidaţilor;
9. Candidatii pentru celelalte functii ale Biroului Executiv (vicepresedinte, secretar si 2 membrii) vor
depune CV-ul din care sa rezulte prestigiul profesional si ştiinţific precum şi calităţile manageriale
şi morale.
10. Votarea se va face în mod secret pe buletinul de vot standardizate la nivelul Filialei prin marcarea
cu X în spaţiul din dreptul candidatului pentru care optează votantul, in dreptul optiunilor DA sau
NU;
11. În urma exprimării votului, direct şi secret, Comisia Electorală stabileşte rezultatul care va fi
consemnat în procesul-verbal de numărătoare a voturilor pe care îl va înainta Biroului Executiv al
Filialei S.R.H.;
12. Se declară ales candidatul care obţine cele mai multe voturi pentru, dar nu mai puţin de 50% din
numărul voturilor valabil exprimate;
13. Alegerile sunt considerate valabile indiferent de prezenţa la vot.

1

14. In cazul inscrierii unui singur candidat la functia de presedinte se respecta procedura de votare ca
si in cazul inscrierii mai multor candidati.
15. Noul presedinte ales, anunta componenta biroului executiv, format din vicepresedinte, secretar si 2
membrii.
16. Adunarea Generala valideaza componenta Biroului Excecutiv si intocmeste un proces verbal cu
noua componenta a Biroului Executiv al Filialei Bucuresti pe perioada 2018 – 2022, pe care-l va
inainta Biroului Executiv al Societatii Romane a Horticultorilor.
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