
MODEL A S O C I A Ţ I A   D E   P R O P R I E T A R I          
M U N I C I P I U L   A R A D 
STR. _____________________________  NR. ______ , BL. ______ , SC. _____ 

C O N V O C A T O R 

NR. _______ din data* de _______________ 

ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE ART. 47 - 50 DIN LEGEA NR. 196/2018 
SE CONVOACĂ ADUNAREA GENERALĂ A ASOC. PROP. MUN. ARAD, STR. 
____________________ , NR. _____ , Bl. _____ , SC. _____                                 ÎN 
ŞEDINŢĂ ORDINARĂ / EXTRAORDINARĂ / RECONVOCATĂ ÎN DATA DE 
______________________________ (_______________)1, LA ORELE __________ , 
ÎN/LA ____________________2, CU URMĂTOAREA 

ORDINE DE ZI 
1. __________________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

2. __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

3. __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Afişat astăzi, _________________________ 
  ( d a t a ) 

Preşedinte Asociaţie de Proprietari _______________________ Semnătura __________ 
Membri Comitet Executiv/Comitet de Iniţiativă:3

        _______________________ Semnătura __________ 
        _______________________ Semnătura __________ 

 L. S.                                 _______________________ Semnătura __________ 
        _______________________ Semnătura __________ 

1 ziua săptămânii; 2 locaţia; 3 art. 47, alin. (3), lit. b), din Legea nr. 196/2018: minim 20% din numărul proprietarilor membri 
ai asociaţiei în situaţii speciale sau de maximă urgenţă.
Obs.: Peste tot în cuprinsul prezentului document bara transversală înclinată “/” semnifică posibilitatea de a alege să se scrie 
ceea ce este înainte sau după ea.   __________ 

Model întocmit de Serviciul Informare Cetățeni 
din cadrul Primăriei Municipiului Arad, în conformitate cu legislaţia în vigoare 

A R A D 



Anexă la Convocatorul nr. _______ din _______________ 
afişat în data de _________________________ 

cu semnăturile proprietarilor convocaţi la şedinţa adunării generale 
TABEL 

în data de ______________________________ 
în conformitate cu prevederile art. 47, alin. (4) din Legea nr. 196/2018 

NR. 
CRT. NUMELE ŞI PRENUMELE NUMĂR 

APARATMENT SEMNĂTURA 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 

Vizat Cenzor/Comisia de cenzori 

NR. 
CRT. NUMELE ŞI PRENUMELE SEMNĂTURA 

  1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

___________________________________________________________________________________ 
Acest MODEL întocmit de Serviciul Informare Cetățeni din cadrul Primăriei Municipiului Arad, în conformitate cu legislaţia în  vigoare, 
poate fi găsit, în format electronic, pe site-ul instituţiei: www.primariaarad.ro, accesând link-ul „Modele de acte ce pot fi utilizate în 
activitatea unei asociaţii de proprietari …” de la secţiunea Activităţi Curente / Acte Necesare. 

http://www.primariaarad.ro/�
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