
 

 

szmvsz 
Székelyudvarhelyi Magánvállalkozók 

Szövetsége 

Telefon: +4-0766-261.909, +4-0741-085.626 
Web: www.szmvsz.ro; E-mail: office@szmvsz.ro 

Székhely: Székelyudvarhely, II. Rákóczi Ferenc út 7. 

facebook.com/szmvsz twitter.com/szmvsz instagram.com/szmvsz Youtube szmvsz µChannel 

ASOCIAȚIA SZÉKELYUDVARHELYI MAGÁNVÁLLALKOZÓK SZÖVETSÉGE – ASOCIAȚIA INTREPRINZĂTORILOR PRIVAȚI DIN ZONA ODORHEI 
Sediu: Odorheiu Secuiesc, str. II. Rákóczi Ferenc nr. 7.; CIF: 25991065; BCR: RO89 RNCB 0156 1542 5441 0001 

Ikt.sz.:306/RO/26.10.2021 

 

Convocator 

Adunare Generală a Asociaților 

 

 Asociația Székelyudvarhelyi Magánvállalkozók Szövetsége – Asociatia 

Intreprinzătorilor Privați din zona Odorhei la data de 12 noiembrie 2021 ora 17:00 convoacă 

Adunarea Generală a Asociaților, la sala de conferință lângă biroul asociației (Odorheiu 

Secuiesc, Str. Rákóczi Ferenc nr. 7), la care așteptăm toți membri a asociației!  

Ordinea de zi a ședinței este următoarea: 

1. Dobândirea calități de membru al asociației de către noi membri.  

2. Activitatea asociației și raportul financiar pe anul 2020. 

3. Discutarea și aprobarea hotărârilor Consiliului de conducere.  

4. Modificarea Actului constitutiv si Statutul asociației.11 

5. Alegerea membrilor Consiliului de conducere 

6. Planul de activitate și planul financiar pentru anul 2021.  

7. Diverse. 

 

Membrii asociației  au dreptul sa candideze pentru funcțiile din asociație, conform 

prevederilor statuare al organizației. Formularul de candidatura este disponibil pe siteul 

asociației (,,Documente,,). Formularul completat și semnat in original se va transmite 

personal sau prin poșta la biroul asociației, ori prin posta electronic la adresa de mail 

office@szmvsz.ro (iar in original la deschiderea ședinței Adunării Generale), până cel târziu 

la data de 09. noiembrie 2021, orele 12:00. 

 

In cazul in care adunarea generala nu este legal constituit din lipsa celor 2/3 din membri 

asociației, se convoca adunarea generala următoare la data de 29 noiembrie 2021, ora 18:00 

la sala de conferință lângă biroul asociației (Odorheiu Secuiesc, Str. Rákóczi Ferenc nr. 7), la 

care așteptăm toți membri a asociației! 

 

 

Rugam cu stima membri asociației să onoreze cu prezența Adunarea Generala! 

 

 

  Jakab Áron Csaba 

  președinte, SZMVSZ  

 

      

Odorheiu Secuiesc, 26. octombrie 2021. 

 
1 Pentru modificările Actului constitutiv și Statutul asociației propunerile Consiliului de conducere găsiți in 

documentul atașat. 
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Anexa 
 

 

Propuneri de modificare a Actului Constitutiv si Statutul asociatiei 

Consiliul de conducere, 2021 octombrie 

 

 

 
a. Se modifică Art. 19 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)” 
 

b. Se modifică Art. 2 din Statut, adăugând următoarele: 
„Denumirea prescurtata a asociației este SZMVSZ.” 
 

c. 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;” 
 

d. Se modifică Art. 8 din Statut, prima propoziție după următoarele: 
„Asociația „SZÉKELYUDVARHELYI MAGÁNVÁLLALKOZÓK SZÖVETSÉGE” – „ASOCIATIA 
INTREPRINZATORILOR PRIVATI DIN ZONA ODORHEI"  are patrimoniu propriu.” 
 

e. Se reformulează Art. 23 din Statut și va avea următorul cuprins: 
“Convocarea adunării se face de președinte prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, 

sau prin email trimis de pe adresa oficială a asociației, ori prin orice mod care asigura primirea 
corespondentei cu cel puțin 15 zile înainte de ziua fixata pentru ținerea acesteia. 

Convocatorul va cuprinde data, ora și locul unde se va desfășura adunarea arătându-se ordinea 
de zi, precum și referiri la a doua convocare pentru cazul în care adunarea nu s-ar putea ține la 
prima convocare. 

Adunarea asociaţilor se poate ţine şi prin corespondenţă, sau prin utilizarea mijloacelor moderne 
de telecomunicaţie. 

Adunarea generală este legal constituită dacă sunt prezenți 2/3 din membrii asociației, iar 
hotărârile pot fi luate cu votul a jumătate plus unu din cei prezenți.  

Dacă la prima convocare adunarea generală nu se poate constitui valabil, cea de-a doua adunare 
generală se poate întruni la minim două ore de la prima convocare dar nu mai mult de 10 zile de 
la data primei convocări, în același loc și cu aceeași ordine de zi.  
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Cea de-a doua adunare generală este legal constituită indiferent de numărul membrilor prezenți, 
putând lua hotărâri în aceleași condiții ca și adunările generale legal constituite la prima 
convocare.” 

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

„12. acceptă, la propunerea Consiliului de conducere, statutul cadru al grupurilor de lucru;” 
 
g. Se modifică Art. 26 din Statut, adăugând după a cincilea propoziție următoarele: 

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