
Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. ____/2012 

 

 

ACT ADIȚIONAL nr. 1 

 

la Actul constitutiv al Asociaţiei ALUTUS REGIO EGYESÜLET 

 

Adunarea Generală a Asociaţiei ALUTUS REGIO EGYESÜLET cu sediul în 

comuna Bodoc, str. Principală nr. 65, județul Covasna, cod poştal 527035, 

în conformitate cu procesul-verbal al şedinţei extra/ordinare a Asociaţiei din data 

de __________; 

în baza art. 33 din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările 

și completările ulterioare și în temeiul art. 17 alin. (2) lit. h) din Statutul Asociației 

ALUTUS REGIO EGYESÜLET; 

formulează următorul 

 

ACT ADIȚIONAL 

 

I. Actul constitutiv al Asociației ALUTUS REGIO EGYESÜLET, se modifică şi se 

completează după cum urmează: 

 

1. La articolul 17, literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

“a) taxa de înscriere, plătibilă de către membrii asociaţi, în termen de 30 zile de la 

data aprobării de către Adunarea Generală a cererii de primire în Asociaţie, este 

următoarea: 

- unitățile administrativ-teritoriale din judeţul Covasna: 5.000 lei, 

- agenți economici: 500 lei, 

- persoane juridice fără scop patrimonial: 50 lei. 

 

b) cotizaţia anuală, plătibilă până la data de 01 martie a anului pentru care ea este 

datorată este următoarea: 

- judeţul Covasna: 20.000 lei, 

- unitățile administrativ-teritoriale din judeţul Covasna: 5.000 lei, 

- agenți economici: 500 lei, 

- persoane juridice fără scop patrimonial: 50 lei. 

 

Cotizația anuală nu se datorează în cazul membrilor noi aderați în anul înscrierii 

acestora.” 

 

2. La articolul 17, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

”În cadrul Adunării Generale a asociaţilor fondatori a fost stabilită componenţa 

Consiliului Director al Asociaţiei ca fiind următorul: 

 

1. Demeter János - Preşedinte, 

2. Derzsi Sámuel - Vicepreşedinte, 



3. Incze Réka - Secretar, 

4. Balázsi Dénes - Membru, 

5. Demeter Zoltán - Membru 

6. Fodor István - Membru 

7. Demeter Ferenc - Membru. 

” 

 

II. Se împuternicește domnul Demeter János, având funcția de preşedinte al 

Asociației ”Alutus Regio Egyesület”, cetățean român, născut la data de 18 ianuarie 1961, 

în oraşul Baraolt, jud. Covasna, domiciliat în oraşul Baraolt, str. Kossuth Lajos nr. 105, 

judeţul Covasna, CNP 1610118140011, posesor al C.I. seria KV, nr. 181053, eliberată de 

SPCLEP Baraolt, să semneze şi să îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru 

înregistrarea modificărilor Actului constitutiv și Statutului Asociației ”Alutus Regio 

Egyesület” la Registrul asociațiilor și fundațiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Sfântu 

Gheorghe.” 

 

 

_________, _______________ 2012. 

 

Semnătura 


