
Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. ____/2012 

 

ACT ADIȚIONAL nr. 1 

 

la Statutul 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 

 

Statutul Asociației ALUTUS REGIO EGYESÜLET, se modifică după cum 

urmează: 

 

1. La articolul 21 alineatul (2) se modifică după cum urmează: 

“(2) Adunarea Generală este legal constituită dacă la ea participă 

majoritatea din totalul membrilor Asociaţiei, la prima convocare.” 

 

2. La articolul 22 alineatul (2) se modifică după cum urmează: 

“(2) Adunarea Generală adoptă hotărâri cu votul majorităţii membrilor 

Asociaţiei prezenţi.” 

 

3. La articolul 24 alineatul (2) se modifică după cum urmează: 

“(2) Consiliul director este format de 7 membri, numiți de Adunarea 

Generală pe un mandat de 5 ani. Consiliul director va asigura cât mai bine 

reprezentativitatea în cadrul acestui organ a tuturor membrilor Asociației, 

utilizând principiul reprezentării prin rotație.” 

 

4. La articolul 26 alineatul (1) se modifică după cum urmează: 

“(1) Consiliul director, se întruneşte trimestrial sau ori de câte ori este 

nevoie, lucrează valabil în prezenţa majorităţii dintre membrii săi şi adoptă 

hotărâri cu votul majorităţii membrilor prezenţi.” 

 

5. La articolul 32, alineatul (2) 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.” 

 

__________, _______________ 2012. 

 

Semnătura 


