SINDICATUL DIN ÎNVĂŢĂMÂNT ,, SPIRU HARET” MUREŞ

Tg-Mureş ,str.Cuza Vodă nr.22 cam.17
Tel.fax 0265/264144 e-mail: shinvms@yahoo.com
Nr.133/02.12.2014

Calendarul alegerilor pe zone
1.Zona Sighişoara
2.Zona Luduş
3.Zona Târnăveni
4. Zona Reghin
5.Zona Tg-Mureş

- 11 decembrie 2014
- 16 decembrie 2014
- 7 ianuarie 2015
- 14 ianuarie 2015
- 10 februarie 2015

Precizări :
Pentru fiecare zonă se pot depune candidaturi pentru funcţia de preşedinte de zonă până
cu 7 zile înainte de Consilul Zonal la sediul Sindicatului din Învăţământ,,Spiru Haret”
Mureş,prin e-mail(shinvms@yahoo.com) sau fax(0265/264144) (Sighişoara 5 decembrie
2014,ora 12; Luduş 9 decembrie 2014, ora 12 ; Târnăveni 31 decembrie 2014, ora 12;
Reghin 7 ianuarie 2015, ora 12; Tg-Mureş 3 februarie 2015, ora 12.
În cazul în care nu se depun candidaturi în termen, ele se vor putea anunţa în Consiliul
zonal.
În cadrul Consiliului Zonal se vor alege pe lângă preşedinte, un vicepreşedinte, un casier
şi 2 membri în funcţie de numărul membrilor de sindicat:
- Sighişoara - 5 persoane
- Reghin
- 5 persoane
-Tg-Mureş - 5 persoane
- Luduş
- 3 persoane
- Târnăveni - 3 persoane
Ordinea de zi a Consiliului Zonal :
1.Raport privind activitatea biroului zonal pe perioada de la alegeri şi până în prezent
2.Alegerea noului birou de conducere
3. Diverse
Statutul Sindicatului din Învăţământ,,Spiru Haret” Mureş este publicat pe site-ul
sindicatului www.sindicatspiruharetmures.ro cei care doresc să facă propuneri de
modificare a unor prevederi sau articole le pot face în scris pe adresa instituţiei, Tg-Mureş,
str.Cuza Vodă, nr. 22/17, tel.fax 0265/264144 şi e-mail shinvms@yahoo.com până la data de
10 februarie 2015, ora 12.
Comisia desemnată va înregistra propunerile după care vor fi prezentate şi dezbătute în
Conferinţa judeţeană.
Conferinţa Judeţeană de analiză şi alegeri va avea loc în a doua jumătate a lunii februarie
şi va fi anunţată conform art. 32 din Statut cu 30 de zile înainte de desfăşurare.
Vă rugăm să respectaţi termenele stabilite.
Preşedinte,
prof.Ioan Săcărea

Primvicepreşedinte,
prof.inv.primar Maria Rezi

Secretar General,
prof.Virgil Ignat

