Anunț
pentru depunerea candidaturii pentru a fi delegați
la Congresul IV al FCER
Stimaţi membri ai Comunităţii Evreilor Cluj,
Din cauza pandemiei de Covid 19, Congresul Federaţiei Comunităţilor Evreieşti
din România, care trebuia să aibă loc în iunie, a fost amânat. Potrivit hotărârii
Consiliului de Conducere al FCER, Congresul va avea loc în 25-26 noiembrie
2020.
Comunitatea Cluj are dreptul să trimită la congres patru (4) delegaţi care
urmează să fie aleşi de către o Adunare Generală Extraordinară de Alegeri,
organizată în condiţii de pandemie, adică votul se va face prin corespondenţă,
Au dreptul de a vota toţi membrii comunităţii cu o vechime de cel puțin 6 luni,
cu vârsta de peste 18 ani şi cotizaţia achitată la zi (inclusiv 2020).
Şedinţa Comitetului de Conducere al Comunităţii Evreilor Cluj, în şedinţa din 1
octombrie a.c. a aprobat componenţa Comisiei de organizare şi a Comisiei de
numărare a voturilor.
Comisia de organizare:
preşedinte:
Sergiu Suciu
membri:
Zsuzsa Lendvai
Orsolya Nagyi
Comisia de numărare:
Iacobina Milea
Cristina Socaciu
Tamara Sârbu

Buletinele de vot, instrucţiunile de exercitare a votului şi alte materiale vor fi
trimise membrilor comunităţii cu drept de vot, cu cel puţin două săptămâni
înainte de numărarea voturilor, fixată pe 8 noiembrie.
Cei care doresc să candideze pentru a fi delegaţi trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii:
să fie cetăţeni români
să aibă o vechime de 5 ani în cadrul comunităţii
să cunoască limba română
şi să aibă cotizaţia achitată la zi (inclusiv 2020).
Doritorii de a participa la Congres au la dispoziţie un interval de 14 zile (termen
limită 20 octombrie) pentru a-şi întocmi dosarul care trebuie să cuprindă:
Copie de pe actul de identitate
Cerere Tip (se găseștepe site sau la comunitate)
Curriculum Vitae
Certificat de cazier judiciar
Certificat de cazier fiscal.
Listele cu membrii care au drept de vot, lista cu candidaţii validaţi şi
eventualele materiale electorale ale candidaţilor vor fi afişate la sediul
Comunităţii, pe Facebook-ul şi site-ul Comunităţii Evreilor Cluj.
Vă doresc multă sănătate,
Robert Schwartz
Preşedinte, Comunitatea Evreilor Cluj

