CECCAR Filiala Caras-Severin

Procedura privind procesul de vot

Au dreptul de a alege şi de a candida toţi membrii Corpului, persoane
fizice înscrise în Tablou, membri activi, cu excepţia celor care:
a) nu și-au îndeplinit toate obligațiile profesionale față de Corp și care
nu și-au achitat integral cotizaţiile profesionale la termenul scadent
și/sau nu au depus Raportul de activitate pentru anii precedenti
până la data de 28 februarie a anului curent;
b) nu au obținut viza la data depunerii candidaturii;
c) sunt membri de onoare;
d) sunt persoane fizice străine cărora le-a fost recunoscut dreptul de
a exercita profesia de expert contabil sau de contabil autorizat în
România;
e) și-au desfășurat activitatea în cadrul structurilor executive pentru o
perioada mai mare de 6 luni în ultimii patru ani calculați de la data
depunerii candidaturii;
f) au fost sancţionaţi sau sunt investigaţi pentru abaterile disciplinare
prevăzute în Regulament și împotriva cărora s-a emis o hotărâre
de sancționare, chiar dacă aceasta a fost atacată conform
reglementărilor CECCAR.
Votul este secret şi are loc in zilele de 21 – 22 martie a.c.
În vederea asigurării posibilității participării tuturor membrilor filialei, la
alegerea membrilor Consiliului filialei, procesul de votare se va organiza
in intervalul orar cuprins între orele 10,00- 18,00 pentru fiecare zi de
votare, la sediul filialei.
Este interzisă votarea pe bază de procură.
Desfășurarea votării este organizată și supravegheată de o Comisie
electorală numită prin hotărâre a Consiliului filialei, formată din trei
membri.
Alegătorul votează unul sau mai mulți dintre candidaţii înscriși pe
buletinul de vot, prin încercuirea numărului curent. Numărul maxim de
candidati votați, prin încercuire nu poate fi mai mare decât numărul
locurilor vacante, număr specificat pe buletin. Nu se acceptă alte
mențiuni pe buletinul de vot. Buletinele albe, cele care nu cuprind o
desemnare precisă a candidatului ori care nu poartă ștampila CECCAR,

cele care conțin semne de recunoaștere sau orice alte mențiuni nu sunt
luate în considerare la stabilirea rezultatului, fiind considerate nule.
Alegătorii vor introduce buletinele de vot în urnă.
Pe parcursul procesului electoral este interzisă orice acțiune, prin orice
mijloace de propagandă în favoarea sau împotriva unuia sau a mai
multor candidaţi care contravine Codului etic al profesioniștilor contabili,
legislației și reglementărilor Corpului.
Rezultatele votului sunt prezentate de un reprezentant al Comisiei
electorale în prima ședință a Adunării generale ordinare/extraordinare
pentru validare/invalidare.
Mandatele membrilor Consiliului filialei încep la data aprobării procesului
electoral în cadrul Conferinței Naționale.

