
 

 

Regulament privind desfășurarea alegerilor – Adunarea Generală a Asociaților 

APUR 

 

În urma deciziei Adunării Generale a Asociaților APUR din data de 8 iulie 2016, conform 

căreia înscrierea unui membru în buletinul de vot pentru Consiliul Director se va face numai 

în urma unei candidaturi exprimate public de acel membru și asumată de către acesta, 

Consiliul Director al Asociației Profesionale a Urbaniștilor din România, reunit pe data de 17 

mai 2017, a decis aprobarea următorului regulament privind desfășurarea alegerilor în 

cadrul Adunării Generale a Asociaților APUR. 

1. Orice membru al asociației (cu excepția membrilor stagiari) are dreptul de a fi ales. 

Membrii APUR interesați să candideze pentru a deveni membri ai Consiliului Director al 

Asociației vor trebui să își depună online candidaturile, în perioada indicată în anunțul 

privind organizarea Adunării Generale a APUR (cu cel puțin 5 zile înainte de data 

alegerilor). 

 

2. Pentru depunerea candidaturii, cei interesați vor completa un formular online (indicat 

în anunțul privind organizarea Adunării Generale) în care vor menționa: date generale 

(nume, prenume, e-mail, profesie, loc de muncă, anul în care a dobândit statutul de 

membru al asociației), un scurt rezumat al experienței profesionale (maxim 150 de 

cuvinte) și o scrisoare de intenție privind candidatura pentru o poziție în Consiliul 

Director, în raport cu obiectivele asociației (maxim 250 cuvinte). 

 

3. Candidaturile pentru Consiliul Director al APUR sunt individuale. Cu toate acestea, în 

cadrul scrisorii de intenție candidații pot indica faptul că sunt parte a unei echipe (mai 

mulți membri care își depun candidaturi individuale), explicând viziunea comună pe care 

o au cu privire la dezvoltarea asociației. 

 

4. După expirarea termenului pentru depunerea candidaturilor, Biroul Executiv al 

Consiliului Director în funcțiune verifică candidaturile depuse din punct de vedere al 

eligibilității (calitatea de membru titular în asociație și completarea în întregime a 

formularului de candidatură) și le publică pe website-ul asociației cu minim 3 zile înainte 

de data alegerilor. 

 

5. În ceea ce privește candidaturile pentru Comisia de Cenzori a Asociației, candidații vor 

putea fi nominalizați de către membrii prezenți la Adunarea Generală, la data 

organizării acesteia. 

 

6. Alegerile vor avea loc în ziua Adunării Generale, conform agendei finale publicate cu 

minim 3 zile înainte. Își vor putea exprima votul toți membrii prezenți la Adunarea 

Generală (inclusiv membrii stagiari), precum și cei reprezentați (care au trimis 



formulare de împuternicire), prin bifarea în buletinul de vot a persoanelor care să facă 

parte din Consiliul Director și din Comisia de Cenzori. 

 

7. Comisia care se ocupă cu numărătoarea voturilor este desemnată de către Adunarea 

Generală în ziua desfășurării alegerilor. Candidații care obțin peste 50%+1 din voturile 

exprimate vor ocupa locurile din Consiliul Director, în ordinea numărului de voturi 

obținute. 

 

8. În cazul în care candidații cu peste 50%+1 din voturi nu sunt suficienți pentru ocuparea 

locurilor din Consiliul Director, se va organiza un al doilea tur de vot. În cadrul acestui 

tur, pe lângă candidații (deja înscriși în turul precedent) ce nu au ocupat un loc în 

Consiliul Director, vor putea candida și alți membri ai asociației, în funcție de 

nominalizările făcute în cadrul Adunării Generale. 

 

9. Rezultatul final al alegerilor este comunicat în cadrul Adunării Generale a Asociaților, 

conform agendei finale a evenimentului. 

 

10. În cazul oricărei alte schimbări impuse de apariția unor situații neprevăzute, Adunarea 

Generală poate lua ad-hoc hotărâri cu privire la modul de desfășurare al alegerilor. 


