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ROMÂNIA 
ASOCIAȚIA MAREA LOJĂ NAȚIONALĂ DIN ROMÂNIA 

CONSILIUL DIRECTOR 
 

DECIZII 
ALE 

CONSILIULUI DIRECTOR ÎN PERIOADA 08 mai 2022 – 05 noiembrie 2022 
 

DATA CONȚINUT  EXPRIMAREA 
VOTULUI 

OBS. 

 
 
 
 
 
 
 
02.06.2022 

Aprobarea plății efectuate de Asociația MLNR către MASTER PRINT SUPER OFFSET SRL 
pentru tipărirea a 900 (nouă sute) de exemplare ale Buletinului Informativ nr. 19, care au fost 
înmânate participanților la Conventul MLNR din ziua de 07 mai 2022. 

 
Unanimitate 

 

Aprobarea următoarelor completări și modificări ale contractelor semnate în ședința Consiliului 
Director din ziua de 05.04.2022, după cum urmează: 
a) Aprobarea contractului încheiat de către Asociația MLNR și Centrul Internațional de 
Conferințe din Camera Deputaților pentru asigurarea servirii produselor adecvate, partipanților 
la Conventul MLNR din 07.05.2022. 
b) Anularea contractului încheiat de către Asociația MLNR și Hartman PFA Ferdinand 
HATMAN.  
c) Aprobarea contractului încheiat de către Asociația MLNR și Asociația DANSAS. 
d) Informare privind sponsorizarea Asociației MLNR de către ALEXANDRION TRADING SRL 
cu produse pentru Balul MLNR din ziua de 07.05.2022. 

Unanimitate  
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Aprobarea achitării de către Asociația MLNR a sumelor aferente Autorizațiilor de construcție 
privind Obiectivul Socio-Cultural al Asociației MLNR din B-dul Expoziției nr. 24 F, sectorul 1, 
București, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 50/1991 și art. 43 din Legea nr. 
10/1995. 
O decizie definitivă se va lua într-o ședință ulterioară a Consiliului Director. 

Unanimitate  

Aprobarea plății cheltuielilor de judecată dispuse de Tribunalul București în dosarul nr. 
6397/3/2021, numai după pronunțarea Curții de Apel București asupra apelului declarat 
de subscrisa, având în vedere că printre motivele de apel a fost solicitată de către Asociația 
MLNR cenzurarea soluției de obligare la plata cheltuilelilor de judecată. 

Unanimitate  

Aprobarea Actului adițional la Contractul de reprezentarea juridică a Asociației MLNR de către 
SCPA Dragne & Asociații în dosarul 6397/3/2021, pentru calea de atac a apelului la Curtea de 
Apel București. 

 
Unanimitate 

 

Aprobarea acordării unui mandat de negociere cu CEC BANK și LIBRA BANK, pentru domnul 
Alexandru Pușcarciu și domnul Stelian Tipa, pe baza ofertelor de creditare în vederea obținerii 
unui credit, pe o perioadă de 10 ani, cu perioadă de grație de 2 (doi) ani și dobândă variabilă pe 
baza Euribor. Contractul realizat pe baza negocierilor, va fi prezentat și aprobat de către membrii 
Consiliului Director, înaintea semnării acestuia de către banca creditoare și Asociația MLNR. 

Unanimitate  

Aprobarea creșterii sponsorizării la nivelul sumei de 2,000.00 (două mii) euro, la fiecare două 
luni, acordată Chiliei Sfântului TIHON de pe Muntele Athos de către Asociația MLNR. 

  

Aprobarea Adeziunilor de membru asociat al Asociației MLNR depuse de persoanele  din Anexa 
nr. 1 la Procesul-verbal al ședinței Consiliului Director pentru a deveni membri asociați ai 
Asociației MLNR.  

Unanimitate  

Aprobarea a două demisii din calitatea de membru asociat al Asociației MLNR. Unanimitate  
Diverse: 
Aprobarea acordării unei sponsorizări a Asociației Culturale Lanto Magia Muzicii, de către 
Asociația MLNR, pentru susținerea desfășurării Festivalului „Vara Magică”, ediția a XI-a, care 
va avea loc sub egida MLNR, la Ateneul Român, în vara anului 2022. 

Unanimitate  
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03.06.2022 

Aprobarea achitării de către Asociația MLNR a sumelor aferente Autorizațiilor de construcție 
privind Obiectivul Socio-Cultural al Asociației MLNR din B-dul Expoziției nr. 24 F, sectorul 1, 
București, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 50/1991 și art. 43 din Legea nr. 
10/1995. 

4 voturi pentru, 
un vot 

împotrivă 

 

Diverse: 
Aprobarea unei sponsorizări din partea Asociației MLNR pentru Asociația Tradițional 
Progresistă Horia, cu sediul în Municipiul Bistrița, în vederea suportării cheltuielilor pentru 
desfășurarea Evenimentului din 10 iunie 2022. 

Unanimitate  

 
 
 
06.07.2022 

Aprobarea deschiderii pentru Asociația Marea Lojă Națională din România (MLNR) de conturi 
bancare la CEC Bank; aprobarea împuternicirii persoanelor din cadrul Asociației MLNR cu 
drept de semnătură în bancă; constituirea unor ipoteci imobiliare; aprobarea contractării de către 
Asociația MLNR a unui credit bancar. Conținutul în detaliu al Deciziei ce a fost depusă la CEC 
Bank este în conformitate cu Anexa nr. 1 la Procesul-verbal al ședinței Consiliului Director. 
Finanțarea atrasă nu implică, pe toată durata de derulare, vreo mărire a 
cotizațiilor/contribuțiilor membrilor/simpatizanților/susținătorilor Asociației MLNR, ceea 
ce va asigura o foarte bună proiecție a utilizării resurselor financiare pe o perioadă lungă 
de timp. 

 
 
 

Unanimitate 

 

Aprobarea acordării de către Asociația MLNR a unei sponsorizări pentru Asociația Culturală 
2021 Timișoara Europeană, sumă ce va fi utilizată pentru tipărirea lucrării „Apărătorii”, vol. II, 
autor Radu Ciobotea, din fondurile destinate Programului Caritabil Național al MLNR. 

Unanimitate  

Aprobarea Adeziunilor de membru asociat al Asociației MLNR depuse de persoanele  din Anexa 
nr. 2 la Procesul-verbal al ședinței Consiliului Director pentru a deveni membri asociați ai 
Asociației MLNR.  

Unanimitate  

Aprobarea unei demisii din calitatea de membru asociat al Asociației, de la data depunerii 
acesteia. 

Unanimitate  

Diverse: - -  
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04.08.2022 

Aprobarea Actului Adițional nr. 4/04.08.2022 la Contractul nr. 4788 din 22.11.2017, încheiat de 
către Asocierea SC BAU STARK SRL și Asociația MLNR, pentru construirea Obiectivului 
socio-cultural al Asociației MLNR din București, sector 1, Bulevardul Expoziției nr. 24 F. 

 
Unanimitate 

 

Aprobarea plății efectuate de către Asociația MLNR către Inspectoratul de Stat în Construcții 
prin OP nr. 805 și nr. 807 din 05.07.2022, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 
50/1991 și prevederile art. 43 din Legea nr. 10/1995, precum și cu adresa nr. DO 
234749/29.06.2022, pentru autorizațiile de construcție a Obiectivului socio-cultural al Asociației 
MLNR. 

Unanimitate  

Aprobarea Adeziunilor de membru asociatal Asociației MLNR depuse de persoanele  din Anexa 
nr. 1 la Procesul-verbal al ședinței Consiliului Director pentru a deveni membri asociați ai 
Asociației MLNR.  

Unanimitate  

Diverse: - -  
 
 
 
 
 
 
 
04.10.2022 

Aprobarea sponsorizării de către Asociația MLNR a Fundației Universitare „Carol I”, în vederea 
suportării cheltuielilor ocazionate de desfășurarea Ediției a XI-a a Festivalului Strada de C¢Arte. 

 
Unanimitate 

 

Aprobarea sponsorizării de către Asociația MLNR a Asociației Ordinul The Eastern Star 
România, pentru suportarea cheltuielilor efectuate cu Ediția a XV-a a Balului „Autumn 
Mystique Masquerade Ball”.  

Unanimitate  

Aprobarea Actului adițional la Contractul de asistență juridică nr. 3665 din 11.12.2020, în 
dosarul nr. 21579/300/2020. 

Unanimitate  

Aprobarea Contractului de prestări de servicii încheiat de către Asociația MLNR cu SC DROP 
ART SRL, pentru asigurarea servciilor de sonorizare cu ocazia ocazia deschiderii Anului 
Masonic 6022/6023, ce s-a desfășurat în ziua de 21.09.2022 la Pentagon Events. 

Unanimitate  

Aprobarea activităților pregătitoare în conformitate cu Anexa nr. 1 la procesul-verbal, precum și 
aprobarea statuării grupurilor de lucru din cadrul Asociației MLNR, în conformitate cu Anexa 
nr. 2 la procesul-verbal, care vor stabili reprezentanții mandatați să participe la Adunarea 
Generală Ordinară a Asociației MLNR din ziua de 05.11.2022. 

Unanimitate  

Aprobarea demisiei unei persoane din calitatea de membru al Asociației MLNR. Unanimitate  
Diverse: - -  
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CONSILIUL DIRECTOR AL ASOCIAȚIEI MLNR 


