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ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI                                                                                                     MODEL 

MUN. ARAD STR. _________________________ NR. _______ BL. _______ SC. _______ 

C.I.F. _______________ 

 

 

PROCES – VERBAL 

NR. _______ DIN DATA DE _______________ 

 

CUPRINZÂND DECIZIILE ADOPTATE ÎN ŞEDINŢA COMITETULUI EXECUTIV 

ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE ART. 55 DIN LEGEA NR. 196/2018 

 

La şedinţa din data de _______________ a Comitetului Executiv al Asociaţiei de Proprietari        

Mun. Arad, Str. ______________________________, Nr. _______, Bl. _______, Sc. _______, din 

totalul de _______ membri ai acestuia au fost prezenţi un număr de _______ membri. 

Prezenţa la şedinţă a fost de* _______ %, comitetul executiv fiind întrunit statutar/nestatutar 

(conform prevederilor legale în vigoare). 

 

Ordinea de zi a şedinţei a fost: 

 

1. __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

2. __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

3. __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

În urma dezbaterilor purtate în timpul şedinţei între membri comitetului executiv prezenţi, s-au 

luat următoarele decizii: 

 

       Punctul 1 de pe ordinea de zi, de mai sus, cu: 

                  _______ voturi pentru, reprezentând** _______ % din totalul membrilor prezenţi, 

                  _______ voturi contra, reprezentând _______ % din totalul membrilor prezenţi şi 

                  _______ voturi abţineri reprezentând _______ % din totalul membrilor prezenţi, 

                  se/nu se aprobă. 

 

      Punctul 2 de pe ordinea de zi, de mai sus, cu: 

                   _______ voturi pentru, reprezentând _______ % din totalul membrilor prezenţi, 

                   _______ voturi contra, reprezentând _______ % din totalul membrilor prezenţi şi 

                   _______ voturi abţineri reprezentând _______ % din totalul membrilor prezenţi, 

                   se/nu se aprobă. 

 

      Punctul 3 de pe ordinea de zi, de mai sus, cu: 

                   _______ voturi pentru, reprezentând _______ % din totalul membrilor prezenţi, 

                   _______ voturi contra, reprezentând _______ % din totalul membrilor prezenţi şi 

                   _______ voturi abţineri reprezentând _______ % din totalul membrilor prezenţi, 

                   se/nu se aprobă. 
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Prezentul proces-verbal, consemnat/păstrat și înregistrat cu numărul de mai sus în Registrul 

unic al asociaţiei de proprietari care cuprinde procesele-verbale ale adunării generale, comitetului 

executiv şi cenzorului/comisiei de cenzori, conţine ____ pagini și a fost încheiat într-un exemplar 

original, o copie a acestuia urmând a fi afișată la avizierul asociației în termen de maximum 7 zile de la 

data încheierii. 

 

 

Anexă la P.V. nr. _______ din _______________ 

încheiat la şedinţa comitetului executiv al asociaţiei de proprietari 

 

TABEL 

cu semnăturile membrilor prezenţi la şedinţa comitetului executiv 

 

NR. 

CRT. 
NUMELE ŞI PRENUMELE 

NUMĂR 

APARATMENT 
SEMNĂTURA 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 

Vizat Cenzor/Comisia de cenzori 

 

NR. 

CRT. 
NUMELE ŞI PRENUMELE SEMNĂTURA 

Afișat la avizier 

în data de 

_______________ 

Nume Președinte 

_______________ 

Semnătura 

_______________ 

  1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
__________ 

* număr membri comitet prezenţi / număr total membri comitet executiv x 100 

** număr voturi x 100 / număr membri comitet prezenţi personal 

___________________________________________________________________________________ 

Acest MODEL întocmit de Serviciul Informare Cetățeni din cadrul Primăriei Municipiului Arad, în conformitate cu prevederile Legii nr. 

196/2018, 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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