STATUTUL

ASOCIAŢIEI PENTRU CERCETAREA ŞI
PROMOVAREA PRODUSELOR AGROALIMENTARE
"CRIŞANA"
CAPITOLUL I. MEMBRII FONDATORI, DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ,
DURATA ŞI SEDIUL ASOCIAŢIEI
Art. 1. Subsemnaţii:
1. POPA DORIN - preşedinte
2. COITA DORIN-CRISTIAN - vicepreşedinte
3. ROŞCA REMUS-DOREL - vicepreşedinte
4. GHERDAN EMILIAN - vicepreşedinte
5. BRATA ANCA-MONICA - vicepreşedinte
6. SILAGHI-RADU GHEORGHE - vicepreşedinte
7. TOMMASI FRANCESCO EMILIO - vicepreşedinte
8. TARCZA TEODORA-MIHAELA - vicepreşedinte
9. CIORDAŞ GABRIEL-NISTOR - vicepreşedinte
10. OCTAVIAN DAN - vicepreşedinte
ţinând seama de prevederile art. 1270 Cod.civ., şi în condiţiile art. 4 din Ordonanţa
Guvernului nr. 26/2000 actualizată, am hotărât constituirea ASOCIAŢIEI PENTRU
CERCETAREA
ŞI
PROMOVAREA
PRODUSELOR
AGROALIMENTARE
”CRIŞANA”.
Art. 2. ASOCIAŢIA PENTRU CERCETAREA ŞI PROMOVAREA
PRODUSELOR AGROALIMENTARE ”CRIŞANA” este persoană juridică română de
drept privat, având denumirea rezervată prin dovada disponibilităţii denumirii cu numărul
149639 din 07.12.2015 eliberată de către Ministerul Justiţiei.
Art. 3. Asociaţia constituită pe baza înţelegerii dintre membrii fondatori va purta
denumirea de ASOCIAŢIA PENTRU CERCETAREA ŞI PROMOVAREA
PRODUSELOR AGROALIMENTARE ”CRIŞANA”.
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Art. 4. ASOCIAŢIA PENTRU CERCETAREA ŞI PROMOVAREA
PRODUSELOR AGROALIMENTARE ”CRIŞANA” este persoană juridică de drept privat,
organizaţie neguvernamentală, non-profit şi apolitică, înfiinţată în temeiul O.G. nr. 26/2000.
Art. 5. Durata de funcţionare a ASOCIAŢIA PENTRU CERCETAREA ŞI
PROMOVAREA PRODUSELOR AGROALIMENTARE ”CRIŞANA” se stabileşte pe o
durată nedeterminată.
Art. 6. ASOCIAŢIA PENTRU CERCETAREA ŞI PROMOVAREA
PRODUSELOR AGROALIMENTARE ”CRIŞANA” are sediul în mun. Oradea, str.
Gheorghe Doja, nr. 49/A, jud. Bihor. Asociaţia poate deschide filiale şi în alte localităţi sau
judeţe din ţară sau străinatate; poate stabili legături de colaborare cu organizaţii similare sau
poate intra în uniuni sau federaţii, cu alte instituţii şi persoane juridice sau fizice din ţară şi
străinătate, pentru îndeplinirea scopului propus.
Art. 7. ASOCIAŢIA PENTRU CERCETAREA ŞI PROMOVAREA
PRODUSELOR AGROALIMENTARE ”CRIŞANA”, pentru o mai simplă lecturare a
prezentului statut, va fi numită în continuare "Asociaţia".

CAPITOLUL II. SCOPUL ŞI OBIECTIVELE ASOCIAŢIEI
Art. 8. ASOCIAŢIA PENTRU CERCETAREA ŞI PROMOVAREA
PRODUSELOR AGROALIMENTARE ”CRIŞANA” are ca scop potenţarea sectorului
agroalimentar din Crişana prin stabilirea unor obiective si derularea unor activitati specifice.
Art. 9. Obiectivele asociaţiei în vederea atingerii scopului propus sunt:
 Construirea unei platforme de colaborare a principalilor actori din sectorul
agroalimentar pentru iniţierea şi implementarea unor proiecte care să ducă la
dezvoltarea acestuia.
 Derularea de parteneriate cu operatori economici din sectorul agroalimentar in
vederea implementarii unor proiecte.
 Asigurarea managementului unor proiecte sau organizaţii pentru îmbunătăţirea
performanţelor acestora.
 Derularea unor proiecte de cercetare în domeniul agroalimentar care sa duca la
cresterea performantelor actorilor implicati in lantul generator de valoare.
 Organizarea de evenimente cu scopul diseminarii bunelor practici din domeniul
agroalimentar si a promovarii producatorilor din regiunea Crisana.
 Oferirea unor servicii de consultanţă în vederea obţinerii de fonduri nerambursabile.
 Oferirea unor servicii de consultanţă in marketingul agroalimentar.
 Oferirea unor servicii de consultanţă cu specific agricol pentru a spori productivitatea
fermierilor şi capacitatea acestora de a produce produse de calitate.
 Gestionarea unor publicaţii de specialitate on-line şi / sau în format fizic.
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 Iniţiative legislative locale şi naţionale pentru îmbunătăţirea cadrului legislativ din
agricultura românească.
 Crearea şi gestionarea brandului Produs în Bihor / Crişana pentru sprijinirea si
promovarea producatorilor din aceasta zona.
 Realizarea unei hărţi a judeţului Bihor / regiunii Crisana cu zonele agricole
recunoscute pentru o anumita cultura de produs si cu producatorii de referinta in
vederea promovarii turismului agroalimentar.
 Participarea la schimburi de experienţă în ţară şi străinătate.
 Elaborarea şi implementarea de proiecte şi iniţiative de atragere de fonduri.
 Implicarea in proiecte transfrontaliere.
 Organizarea unor forme de practică sau ucenicie în scopul transmiterii de cunoştinţe
şi deprinderi practice din sectorul agroalimentar.
 Desfasurarea unor activităţi comerciale de genul: cumpărare de produse de la
producători, ambalare şi etichetare produse, prelucrarea produselor pentru obţinerea
unor produse finite, depozitarea produselor, comercializarea produselor.
 Posibilitatea înfiinţării unor societăţi comerciale pentru desfăşurarea de activităţi
economice.
 Identificarea producatorilor de produse agroalimentare traditionale din zona Crisana
in scopul unei bune cunoasteri a ofertei de produse agroalimentare traditionale si a
promovarii acesteia.
 Sprijinirea actiunilor de asociere a producatorilor de produse agroalimentare
traditionale in vederea cresterii performantelor acestora.
 Introducerea unor practice prietenoase pentru mediu si recuperarea produselor
traditionale.
 Desfăşurarea în baza art. 48 din O.G. nr. 26/2000 activităţi economice constând în:
2211 Editarea cărţilor
2212 Editarea ziarelor
2213 Editarea revistelor şi periodicelor
2214 Editarea înregistrărilor sonore
2215 Alte activităţi de editare
2221 Tipărirea ziarelor
2222 Alte activităţi de tipărire n.c.a.
2224 Servicii pregătitoare pentru tipărire
2225 Lucrări auxiliare legate de activitatea de tipografie
4631 Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor
4632 Comerţ cu ridicata al cărnii şi produselor din carne
4633 Comerţ cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor comestibile
4721 Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor prospete, în magazine specializate
4722 Comerţ cu amănuntul al cărnii şi altor produse din carne în magazine specializate
4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare în magazine specializate
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4781 Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun
efectuat ărin standuri, chioşcuri şi pieţe
5210 Depozitări
5247 Comerţ cu amănuntul al cărţilor, ziarelor şi articolelor de papetărie
7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
7140 Închirierea bunurilor personale şi gospodăreşti n.c.a
7219 Cercetare şi dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie
7230 Prelucrarea informatică a datelor
7240 Activităţi legate de bazele de date
7311 Activităţi ale agenţiilor de publicitate
7320 Cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste
7413 Activităţi de studiere a pieţei şi de sondaj
7414 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
7415 Activităţile de management ale holdingurilor
7440 Publicitate
7485 Activităţi de secretariat şi traducere
7486 Activităţi ale centrelor de intermediere telefonică
7487 Alte activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor
7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
8230 Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor
8292 Activităţi de ambalare
8559 Alte forme de învăţământ n.c.a.
9111 Activităţi ale organizaţiilor economice şi patronale
9112 Activităţi ale organizaţiilor profesionale
9133 Alte activităţi asociative n.c.a.
9251 Activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor
9231 Creaţie şi interpretare artistică şi literară;

CAPITOLUL III. MEMBRII ASOCIAŢIEI
Art. 10. Membrii ASOCIAŢIEI PENTRU CERCETAREA ŞI PROMOVAREA
PRODUSELOR AGROALIMENTARE "CRIŞANA" se împart în următoarele categorii:
a) Membri fondatori, cei care au contribuit moral şi material la constituirea asociaţiei şi
la patrimoniului iniţial al acesteia;
b) Membri asociaţi sunt persoane care au dobândit calitatea de membru al asociaţiei
ulterior înfiinţării sale;
c) Membri de onoare sunt persoane fizice sau juridice care aderă la scopul asociaţiei,
sprijină material şi moral îndeplinirea obiectivelor sale într-un mod deosebit;
d) Membri parteneri sunt persoane fizice sau juridice care sprijină material şi moral
îndeplinirea obiectivelor şi scopului asociaţiei.
Art. 11. Poate dobândi calitatea de membru, membru de onoare sau membru partener al
Asociaţiei orice persoană fizică sau juridică care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
▪ nu a suferit nici o condamnare care să o facă nedemnă de această calitate;
▪ aderă la scopul şi obiectivele Asociaţiei
▪ are recomandarea unui membru al Asociaţiei;
▪ întruneşte acordul unanim în Consiliul Director.
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11.1. Calitatea de membru se dobândeşte în urma avizului favorabil al Consiliului
Director dat cererii de înscriere, după luarea la cunoştinţă si acceptarea prealabilă a
prezentului statut de către persoana care solicită înscrierea.
11.2. Prin decizia Consiliului Director, poate deveni membru de onoare al
Asociaţiei orice persoana, de naţionalitate română sau străină, care s-a distins printr-o
contribuţie deosebită la promovarea si realizarea scopului si activităţilor Asociaţiei.
Calitatea de membru de onoare nu implică drepturile şi obligaţiile prevăzute de prezentul
statut pentru celelalte categorii de membri.
11.3. Calitatea de membru este personală şi nu poate fi transmisă altor persoane.
Art. 12. Calitatea de membru încetează prin:





renunţare la calitatea de membru;
excludere;
deces;
desfiintarea Asociatiei.

12.1. Membrii pot renunţa oricând la această calitate. Încetarea calităţii de
membru are loc în momentul depunerii şi înregistrării cererii de renunţare la secretariatul
Asociaţiei. Cererea nu trebuie să fie motivată.
12.2. Pierderea calităţii de membru prin excludere poate interveni în oricare din
următoarele situaţii:
• săvârşirea unei fapte care aduce prejudicii imaginii Asociaţiei;
• condamnarea pentru fapte care contravin scopului si obiectivelor Asociaţiei;
• încălcarea repetată a obligaţiilor statutare fundamentale.
Art. 13. Hotărârea de excludere sau suspendare a unui membru al Asociaţiei este de
competenţa Consiliului Director şi trebuie să fie motivată, excluderea conferind celui în cauză
calea de atac a apelului la Adunarea Generală, care decide în ultima instanţă.
Art. 14. Drepturile membrilor sunt următoarele:
- de a participa la Adunarea Generală;
- de a pune în discuţie prin includerea pe ordinea de zi a şedinţei adunării generale a
oricărui subiect care are legătură cu activitatea Asociaţiei;
- de a vota asupra oricăror probleme puse în discuţia Adunării Generale, în cadrul
şedinţelor acestui organ;
- de a-şi exprima acordul sau dezacordul faţă de hotărârile organului de conducere din
care face parte sau a organului executiv;
- de a accede, în urma votului organului de conducere competent, în oricare dintre
funcţiile din cadrul Asociaţiei;
- de a convoca, în condiţiile prezentului statut, şedinţa organului deliberativ;
- de a cere, şi de a i se pune la dispoziţie, pe cheltuiala proprie, fotocopii după actele
Asociaţiei (hotărâri, decizii, regulamente etc.)
- de a beneficia şi de a folosi, exclusiv în vederea îndeplinirii acţiunilor statutare ale
asociaţiei, bunurile din patrimoniul Asociaţiei;
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-

de a fi recompensat în orice mod pentru activitatea sa prin hotărârea Adunării
Generale;
de a renunţa la calitatea de membru.

Art. 15. Drepturile membrilor de onoare sunt următoarele:
- de a asista la desfăşurarea Adunării Generale, fără a avea drept de vot;
- de a participa la toate acţiunile Asociaţiei;
- de a fi informaţi asupra tuturor aspectelor legate de activitatea Asociaţiei;
- de a beneficia şi de a folosi, exclusiv în vederea îndeplinirii acţiunilor statutare ale
asociaţiei, bunurile din patrimoniul Asociaţiei;
- de a renunţa la calitatea de membru de onoare.
Art. 16. Drepturile membrilor parteneri sunt următoarele:
- de a asista desfăşurarea Adunării Generale, fără a avea drept de vot;
- de a participa la toate acţiunile Asociaţiei;
- de a beneficia şi de a folosi, exclusiv în vederea îndeplinirii acţiunilor statutare ale
asociaţiei, bunurile din patrimoniul Asociaţiei, cu acordul preşedintelui Consiliului
Director;
- de a renunţa la calitatea de membru.
Art. 17. Obligaţii membrilor şi a membrilor parteneri sunt următoarele:
- de a plăti taxa de înscriere şi cotizaţia anuală;
- de a respecta prevederile prezentului statut;
- de a sprijini Asociaţia în organizarea şi desfăşurarea acţiunilor hotărâte de către
organele de conducere;
- de a promova, prin comportament profesional şi ştiinţific obiectivele şi scopurile
Asociaţiei;
- de a se supune hotărârilor şi deciziilor luate în conformitate cu legea şi prezentul statut
de către organele de conducere ale Asociaţiei;
- de a nu folosi bunurile din patrimoniul Asociaţiei în scopuri personale sau contrare
scopului şi obiectivelor Asociaţiei,
- de a se abţine de la orice fel de declaraţii sau acţiuni publice personale care ar
prejudicia în orice fel imaginea şi activitatea Asociaţiei;
- de a nu iniţia acţiuni, fără împuternicire prealabilă, din partea organelor de conducere
competente, care ar putea implica în orice fel Asociaţia.

CAPITOLUL IV. PATRIMONIUL
Art. 18. Patrimoniul iniţial al ASOCIAŢIEI PENTRU CERCETAREA ŞI
PROMOVAREA PRODUSELOR AGROALIMENTARE "CRIŞANA" se constituie din
donaţii si contribuţii ale membrilor fondatori.
Art. 19. Patrimoniul iniţial al ASOCIAŢIEI PENTRU CERCETAREA ŞI
PROMOVAREA PRODUSELOR AGROALIMENTARE "CRIŞANA" este in valoare de
1500 ron, în numerar, reprezentând aportul bănesc al membrilor fondatori.
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CAPITOLUL V. RESURSELE
EXERCIŢIUL FINANCIAR

PATRIMONIALE

ALE

ASOCIAŢIEI

ŞI

Art. 20. Exerciţiul financiar începe la data de 1 ianuarie şi se termină la data de 31
decembrie ale fiecărui an calendaristic.
Art. 21. Veniturile ASOCIAŢIEI PENTRU CERCETAREA ŞI PROMOVAREA
PRODUSELOR AGROALIMENTARE "CRIŞANA" provin din:
a. cotizaţii şi contribuţii băneşti sau în natură ale membrilor sau a partenerilor;
b. donaţiile şi sumele sau bunurile primite prin contribuţie şi sponsorizare;
c. dobânzi si dividende rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţiile legale;
d. încasări din contracte de sponsorizare;
e. încasări din activităţile economice desfăşurate în condiţiile art. 48 din O.G. nr.
26/2000;
f. alte venituri prevăzute de lege.
Art. 22. Activitatea economico-financiară se raportează prin bilanţ anual Adunării
Generale a asociaţilor şi se organizează conform legii.

CAPITOLUL VI. ORGANIZARE, ADUNAREA GENERALĂ, CONSILIUL
DIRECTOR, ALTE ORGANE DE CONDUCERE, SUPRAVEGHERE ŞI
CONTROL
Art. 23. Structura organizatorică a ASOCIAŢIEI PENTRU CERCETAREA ȘI
PROMOVAREA PRODUSELOR AGROALIMENTARE ”CRIŞANA” include următoarele
organe:
a. Adunarea Generală;
b. Consiliul Director.
A. ADUNAREA GENERALĂ
Art. 24. Adunarea Generală este organul suprem, deliberativ al Asociaţiei şi se compune
din totalitatea membrilor asociaţiei.
Adunarea Generală decide asupra activităţii acesteia şi se întruneşte anual, sau mai des,
conform hotărârii Consiliului Director şi are în permanenţă în competenţele sale drept de control
asupra Consiliului Director.
Art. 25. Adunarea Generală îşi desfăşoară activitatea în adunări anuale ordinare la
convocarea preşedintelui sau în sesiune extraordinară convocată în cazuri de necesitate care
includ modificarea statutului sau orice alte situaţii definite prin hotărâri ale Adunării Generale
cu ocazia întrunirilor sale.
Art. 26. Convocarea se face prin una sau mai multe din următoarele moduri:
- prin convocator, cu semnătură de luare la cunoştinţă a membrilor;
- prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire;
- prin publicarea în mass-media.
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Art. 27. Adunarea Generală se convoacă cu cel puţin 15 de zile înainte de data
calendaristică pentru care a fost programată.
Adunarea Generală ordinară se convoacă de către Consiliul Director, iar Adunarea
Generală extraordinară poate fi convocată de Consiliul Director sau de cel puţin o treime din
membrii asociaţiei.
Art. 28. Pentru a fi valide, hotărârile Adunării Generale trebuie adoptate:
- la prima convocare, prin prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din totalitatea
membrilor, iar hotărârile se adoptă cu votul majorităţii simple a celor prezenţi;
- la a doua şi următoarele convocări, prin prezenţa a cel puţin o treime din totalitatea
membrilor, iar hotărârile se adoptă cu votul majorităţii simple a celor prezenţi;
Art. 29. Adunarea Generala are următoarele atribuţii :
a. hotărăşte cu privire la programul general de acţiune al Asociaţiei;
b. aprobă căile şi obiectivele concrete pentru realizarea scopului Asociaţiei;
c. alege şi revocă membrii Consiliului Director;
d. controlează activitatea şi gestiunea Consiliului Director;
e. verifică şi aprobă bilanţul şi contul de gestiune anual;
f. aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului Director;
g. aprobă şi modifică bugetul pentru anul următor;
h. controlează legalitatea şi aprobă organizarea de activităţi economice directe, legate de
scopul Asociaţiei;
i. hotărăşte asupra anulării, modificării deciziilor Consiliului Director;
j. modifică actul constitutiv şi a statutul;
k. hotărăşte dizolvarea şi lichidarea asociaţiei;
l. hotărăşte, în limitele şi condiţiile legii, asupra oricăror aspecte ce privesc activitatea
Asociaţiei.
B. CONSILIUL DIRECTOR
Art. 29. Consiliul Director este organul executiv al Asociaţiei şi este compus din trei
membri. Consiliul Director este condus de un preşedinte, ales dintre membrii componenţi ai
Consiliului Director.
Membrii Consiliului Director sunt numiţi pe o perioadă de un an de către Adunarea
Generală, mandatul lor putând fi prelungit prin hotărâre a Adunării Generale.
Consiliul Director se întruneşte o dată pe lună sau ori de câte ori este nevoie la
convocarea Preşedintelui sau la convocarea efectuată de către două treimi din membrii
Consiliului Director printr-un convocator scris.
Art. 30. Consiliul Director are următoarele atribuţii:
− asigură conducerea Asociaţiei între şedinţele Adunării Generale;
− aduce la îndeplinire şi pune în executare hotărârile Adunării Generale;
− îndeplineşte toate atribuţiile stabilite de Adunarea Generală;
− încheie acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei;
− prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, execuţia
bugetară, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi
proiectul programelor asociaţiei;
− hotărăşte cu privire la înfiinţarea de filiale şi puncte de lucru în alte localităţi;
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− administrează resursele financiare, bunurile mobile şi imobile aflate în patrimoniul
Asociaţiei;
− hotărăşte cu privire la angajarea de personal;
− convoacă Adunarea Generală Ordinară precum şi ori de câte ori este nevoie Adunarea
Generală Extraordinară;
− propune Adunării Generale puncte pentru ordinea de zi a acesteia.
Art. 31. Deciziile Consiliului Director se iau cu majoritate simplă a membrilor prezenţi
într-un număr de cel puţin jumătate din numărul membrilor Consiliului Director.
Membrii Consiliului Director nu pot fi reprezentaţi în şedinţe.
Art. 32. Preşedintele Asociaţiei, care este şi Preşedintele Consiliului Director, este
reprezentantul legal al Asociaţiei, fiind împuternicit să încheie acte juridice în numele şi pe
seama Asociaţiei. Dreptul de reprezentare al Preşedintelui poate fi transmis temporar, pentru
perioada în care acesta nu-şi poate îndeplini activitatea, unui alt membru al Consiliului Director,
prin delegaţie.
Mandatul Preşedintelui Asociaţiei este de un an şi începe, de regulă, de la data întrunirii
Adunării Generale şi deciziei acesteia de numire a preşedintelui şi membrilor Consiliului
Director. La finalizarea mandatului, Preşedintele Asociaţiei prezintă un raport de activitate pe
perioada mandatului şi asigură comunicarea acestuia către fiecare membru al Asociaţiei,
inclusiv prin publicarea pe site-ul Asociaţei.
Preşedintele Consiliului Director, îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea
Generală.
Poate fi ales ca preşedinte de către Adunarea Generală doar unul dintre membrii
Consiliului Director.

CAPITOLUL IX. MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA ŞI
LICHIDAREA
Art. 33. Prezentul Statut poate fi modificat în condiţiile legii, prin act adiţional,ca urmare
a hotărârilor luate de către Adunarea Generală în condiţiile prevăzute de lege şi prezentul statut.
Art. 34. Modificarea Statutului sau a actelor constitutive este supusă procedurilor
prevăzute de lege.
Art. 35. Dizolvarea şi lichidarea ASOCIAŢIEI PENTRU CERCETAREA ȘI
PROMOVAREA PRODUSELOR AGROALIMENTARE ”CRIŞANA” poate avea loc numai în
condiţiile şi în cazurile prevăzute de O.G. nr. 26/2000 actualizată.
Art. 36. În cazul dizolvării asociaţiei, bunurile rămase în urma lichidării vor fi transmise
către membrii fondatori ai asociaţiei, printr-o procedură stabilită de Adunarea Generală a
Asociaţiei.

CAPITOLUL X. DISPOZIŢII FINALE
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Art. 37. ASOCIAŢIA PENTRU CERCETAREA ȘI PROMOVAREA PRODUSELOR
AGROALIMENTARE ”CRIŞANA” se poate asocia cu alte organizaţii de profil sau aderă la alte
organizaţii cu obiective similare, din ţară sau străinătate.
Art. 38. Prezentul statut este cadrul normativ pe baza căruia se va desfăşura întreaga
activitate a Asociaţiei.
Art. 39. Prevederile prezentului statut se completează cu celelalte dispoziţii legale în
vigoare privind asociaţiile şi fundaţiile.
ASOCIAŢI FONDATORI:
POPA DORIN_________________
COITA DORIN-CRISTIAN___________
ROŞCA REMUS-DOREL __________________
GHERDAN EMILIAN_____________________
BRATA ANCA-MONICA__________
SILAGHI-RADU GHEORGHE_________________
TOMMASI FRANCESCO EMILIO_________________
TARCZA TEODORA-MIHAELA_____________________
CIORDAŞ GABRIEL-NISTOR____________________
OCTAVIAN DAN ______________________
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Uniunea Naţională a Barourilor din România

Ovidiu Ioan SECARĂ - Cabinet individual de Avocat
___________________________________________________________________________________
Romania, Jud. Bihor, loc. 410175 - Oradea, str. Prof.Dr. Ioan Cantacuzino nr. 32,
tel./fax : +40 259 434 751, mail: ovidiu.secara@ecojur.com

ÎNCHEIERE DE DATĂ CERTĂ
nr. 100____ din ___.___.2016
În faţa mea, avocat Ovidiu Ioan SECARĂ, s-au prezentat:

POPA DORIN - preşedinte
COITA DORIN-CRISTIAN - vicepreşedinte
ROŞCA REMUS-DOREL - vicepreşedinte
GHERDAN EMILIAN - vicepreşedinte
BRATA ANCA-MONICA - vicepreşedinte
SILAGHI-RADU GHEORGHE - vicepreşedinte
TOMMASI FRANCESCO EMILIO
TARCZA TEODORA-MIHAELA
CIORDAŞ GABRIEL-NISTOR
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OCTAVIAN DAN
care după citirea actului au consimţit la darea de dată certă prezentului înscris şi au semnat toate
cele 5(cinci) exemplare ale acestuia.
În conformitate cu dispoziţiile articolului 3, alin. (1), lit. c). din Legea 51/1995:
Atest data, identitatea părţilor şi conţinutul prezentului act
Avocat,
OVIDIU IOAN SECARĂ

L.S.
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