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Convocator 

Adunare Generală a Asociaților 

 

 Asociația Székelyudvarhelyi Magánvállalkozók Szövetsége – Asociatia 

Intreprinzătorilor Privați din zona Odorhei la data de 16 martie 2023 ora 15:00 convoacă 

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

Secuiesc, Str. II. 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 2022. 

3. Discutarea și aprobarea hotărârilor Consiliului de conducere.  

4. Modificarea Actului constitutiv si Statutul asociației.11 

5. Alegerea membrului Consiliului de conducere (vicepresedinte)2 

6. Planul de activitate și planul financiar pentru anul 2023.  

7. Diverse. 

 

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 16 martie 2023, ora 17:00 la 

sala de conferință lângă biroul asociației (Odorheiu Secuiesc, Str. II. 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, 28. februarie 2023. 

 
 

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

pagina oficiala de internet a organizației (www.szmvsz.ro) sub meniul “Documente”, in versiunea integrală 

înprospățită a Statutului propusă pentru ratificare. 

2 Un post din Consiliul de conducere a devenit vacant (vicepreședinte) la care toți membrii asociației  au 

dreptul sa candideze, conform prevederilor statuare al organizației. Formularul de candidatura este disponibil 

pe siteul asociației (www.szmvsz.ro, „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 14. martie 2023, orele 12:00. 
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