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Din partea: 

Consiliului Director al Asociației „Societatea de Neuropatie Diabetică” 

Mun. Cluj-Napoca, str. Trifoiului nr. 23A, jud. Cluj 

CIF 30565058 

 

Către: 

Membrii Asociației „Societatea de Neuropatie Diabetică” (denumită, pe mai departe, 

Asociația) 

  

Având în vedere prevederilor OG nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, a Actului 

Constitutiv al Asociației (denumit, pe mai departe, Actul Constitutiv) și a Statutului 

Asociației (denumit, pe mai departe, Statut), 

 

 

 

CONVOACĂ ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚIEI  

 

 

în data de 13.03.2019, ora 16:00, în mun. București, str. Știrbei Vodă nr. 36, clădirea 

IXIA, et. 2, biroul A1, sector 1, la Adunarea Generală a membrilor Asociației 

„Societatea de Neuropatie Diabetică”, pentru discutarea și votarea următoarei ordine de 

zi: 

 

1. Aprobarea încheierii unui contract de comodat între Asociație și dl Bogdan Florea cu 

privire la imobilul situat în România, Cluj-Napoca, str. Ady Endre nr. 44, ap. 6/1, jud. Cluj, 

privind stabilirea sediului Asociației la adresa imobilului anterior menționat. La data ședinței 

Adunării Generale, Consiliul Director va prezenta membrilor Asociației Proiectul contractului 

de comodat. 

 

2. Aprobarea schimbării sediului Asociației din România, Cluj-Napoca, Str. Trifoiului nr. 

23A, jud. Cluj în România, Cluj-Napoca, str. Ady Endre nr. 44, ap. 6/1, jud. Cluj. 

 

3. Modificarea art. 3 din Statut, respectiv art. 2 din Actul Constitutiv, articol referitor la 

sediul Asociației, prin schimbarea sediului Asociației din România, Cluj-Napoca, Str. 

Trifoiului nr. 23A, jud. Cluj în România, Cluj-Napoca, str. Ady Endre nr. 44, ap. 6/1, jud. 

Cluj. Pentru evitarea oricărui dubiu, se propune modificarea art. 3 din Statut, precum și a art. 

2 din Actul Constitutiv, astfel: 

 

Sediul asociației va fi în România, Cluj-Napoca, str. Ady Endre nr. 44, ap. 6/1, jud. Cluj. 

 

4. Modificarea art. 10 din Statut, articol referitor la resursele patrimoniale ale Asociației, 

prin adăugarea literei k. Pentru evitarea oricărui dubiu, se propune modificarea art. 10 din 

Statut astfel: 

 

k. Asociația poate efectua activitate economică financiară care se contabilizează în 

conformitate cu prevederile legale. 
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3. Actualizarea Statutului și a Actului Constitutiv. La data ședinței Adunării Generale, 

Consiliul Director va propune membrilor Asociației forma actualizată a Actului Constitutiv și 

a Statutului. 

 

4. Aprobarea încheierii unui contract de transferare cu titlu gratuit a dreptului de 

folosință a domeniului www.neurodiab.org de la dl Sorin Mureșan către Asociație. Proiectul 

contractului de transferare cu titlu gratuit a dreptului de folosință a domeniului 

www.neurodiab.org urmează a fi prezentat membrilor participanți la data ședinței Adunării 

Generale de către Consiliul Director. 

 

5. Discutarea situației membrilor Asociației care nu au achitat cotizația anuală. 

 

 

*** 

 

Membrii Asociației „Societatea de Neuropatie Diabetică” sunt rugați să țină cont de 

posibilitatea completării ordinii de zi a Adunării Generale. 

 

 

 

CONSILIUL DIRECTOR AL ASOCIAȚIEI „SOCIETATEA DE NEUROPATIE 

DIABETICĂ” 

 

http://www.neurodiab.org/
http://www.neurodiab.org/

