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VEZETŐTANÁCS HATÁROZATJAVASLATAI A 2021.05.20-I KÖZGYŰLÉSRE 
[A vezetőtanács 05/2021.05.13-I határozata alapján] 

 

Alapszabályzat módosító javaslatok (szövegszerűen): 

1. Se modifică Art. 16 din Statut, adăugând un punct nou: 

„5. Membrii asociației vor înștiința Consiliul de conducere modificările intervenite privind: 

schimbare a proprietarului, al administratorului, schimbare a sediului, suspendarea sau încheierea 

activității, schimbarea datelor privind reprezentantul firmei la asociație (nume, adresa, telefon, 

email)” 

2. Se modifică Art. 2 din Statut, adăugând următoarele: 

„Denumirea prescurtata a asociației este SZMVSZ, care este echivalenta cu denumirea oficiala in 

corespondenta cu partenerii.” 

3. Se modifică Art. 4 din Statut: 

La punctele 1, 2, 3, 4, 6 și 14 din metodele de realizare se schimba expresia „microîntreprinderi” 

cu „întreprinderi”, după cum urmează: 

„1. promovarea și sprijinirea înființării unei baze de date a întreprinderilor din diferite domenii;” 

„2. promovarea tuturor activităților ce vizează activizarea întreprinderilor in ceea ce privește 

apărarea intereselor;” 

„3. oferirea unui cadru organizatoric pentru apărarea intereselor întreprinderilor - in perspectivă 

oferirea de consultații in domeniul juridic, fiscal, economic;” 

„4. reprezentarea intereselor întreprinderilor și a persoanelor care dețin asemenea entități;” 

„6. înființarea unei baze de date privind posibilele surse de finanțare, proiecte etc. care ar putea 

interesa întreprinderile;” 

„14. promovarea și sprijinirea înființării și dezvoltării de întreprinderi de către tineri;” 

4. Se modifică Art. 8 din Statut, prima propoziție după următoarele: 

„Asociației „SZÉKELYUDVARHELYI MAGÁNVÁLLALKOZÓK SZÖVETSÉGE” – „ASOCIATIA 

INTREPRINZATORILOR PRIVATI DIN ZONA ODORHEI"  are patrimoniu propriu.” 

5. Se modifică Art. 25 din Statut, adăugând un punct nou: 

„12. acceptă, la propunerea Consiliului de conducere, statutul cadru al grupurilor de lucru;” 

6. Se modifică Art. 26 din Statut, adăugând după a cincilea propoziție următoarele: 

„Atribuțiile directorului executiv vor fi preluate de președintele asociației.” 

7. Se modifică Art. 36 din Statut: 

„Comisia de cenzor este alcătuită dintr-un număr de 3 (trei) membri, după cum urmează: 



 BÁLINT CSABA, expert contabil, domiciliul in municipiul Odorheiu Secuiesc, str. II. Rákóczi 

Ferenc nr. 9/10, județul Harghita, posesor al cărții de identitate seria HR numărul 499225, 

eliberată la data de 08 aprilie 2015 de SPCLEP Odorheiu Secuiesc, născut la data de 20 

martie 1974, in municipiul Odorheiu Secuiesc, județul Harghita, având codul numeric 

personal 1740320192461. 

DEÁK JUDIT, expert contabil, membru, domiciliul in municipiul Odorheiu Secuiesc, str. Kuvar nr. 
20/5, județul Harghita, posesor al cărții de identitate seria HR numărul 429969, eliberată la 
data de 05 iulie 2013 de SPCLEP Odorheiu Secuiesc, născut la data de 13 iulie 1970, in 
comuna Corund, județul Harghita, având codul numeric personal 2700713192466. 

DIMEN HUNOR DENES, membru, domiciliul in municipiul Odorheiu Secuiesc, bld. 
Independentei nr. 16/15, județul Harghita, posesor al cărții de identitate seria HR numărul 
519928, eliberată la data de 23 decembrie 2015 de SPCLEP Odorheiu Secuiesc, născut la 
data de 21 decembrie 1973, in orașul Rupea, județul Brașov, având codul numeric personal 
1731221083701. 

Președintele comisiei de cenzor este dl. DIMEN HUNOR DENES, membrul comisiei de cenzor. 

Comisia de cenzor are ca principala atribuție verificarea activității economico-financiare a 

asociației.  

Funcția cenzor este incompatibila cu orice altă funcție de conducere din cadrul prezentei asociații, 

precum și cu calitatea de angajat al acestei asociații. 

Atribuțiile comisiei de cenzori:  

1. verificarea și controlul activității consiliului de conducere, a președintelui, vicepreședintelui 

si a personalului asociației;  

2. întocmirea de rapoarte in urma verificărilor efectuate și prezentarea acestora consiliului de 

conducere;  

3. prezentarea unei dari de seama la adunarea generală anuala a membrilor fondatori.” 

 

További határozatjavaslatok: 

8. Munkacsoport tételes működési szabályzatának elfogadása 

9. Tagsági díjak módosítása a következők szerint: 

 Jogi személyeknek, egyéni és családi vállalkozóknak, felhatalmazott fizikai személyeknek stb. 

(részvénytársaság, szövetkezet, cabinet, agent…) az utolsó, ismert pénzügyi forgalom (cifra de 

afaceri) értéke alapján: 

• 0 – 100 ezer lejig: 150 lej/év 

• 100 ezer – 1 millió lejig: 200 lej/év 

• 1 millió – 10 millió lejig: 250 lej/év 

• 10 millió fölött: 300 lej/év 

Fizikai személyeknek és nonprofit szervezeteknek (egyesület, alapítvány): 150 lej/év 

Önkormányzatoknak: egyedi elbírálás, illetve a Vezetőtanács döntése alapján 

 


