STATUTUL
ASOCIAŢIEI PROEDUCAŢIE REBREANU
Capitolul I
Membrii fondatori:
1. COJA CORINA, cetăţean român, domiciliată în municipiul Miercurea Ciuc
2. ILIESCU TÜNDE-MÁRIA, cetăţean român, domiciliată în comuna Sîncrăieni
3. RADU RALUCA-IRINA, cetăţean român, domiciliată în municipiul Miercurea Ciuc
4. ACIOBĂNIŢEI STELA, cetăţean român, domiciliată în municipiul Miercurea Ciuc
5. GĂVOJDEA ADRIANA, cetăţean român, domiciliată în municipiul Miercurea Ciuc
Art.1 Dispoziţii generale
1.Denumirea: ASOCIAŢIA PROEDUCAŢIE REBREANU.
(Denumirea asociaţiei este disponibilă conform dovezii eliberată de Ministerul Justiţiei
sub nr.149708 la data de 10.12.2015).
2. Sediul: municipiul Miercurea Ciuc, str.Patinoarului, nr.2, judeţul Harghita.
Acesta va putea fi schimbat doar pe baza hotărârii Adunării Generale a
asociaţilor şi cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
3. Caracterul: persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial.
Asociaţia are autonomie organizatorică, funcţională, financiară, cu beneficiu
public, şi îşi desfăşoară activitatea conform prezentului statut.
Asociaţia a luat fiinţă pe principiul liberei iniţiative, de către un grup de persoane
fizice ţinând cont de interese zonal-locale şi de normele europene în acest domeniu.
4. Durata: nedeterminată.
Capitolul II
Art.2 Scopul şi obiectivele asociaţiei
Scopul asociaţiei îl constituie sprijinirea dezvoltării, modernizării şi întreţinerii
bazei materiale a Şcolii Gimnaziale “Liviu Rebreanu” din municipiul Miercurea Ciuc,
judeţul Harghita, sprijinirea şcolii în realizarea şi îmbunătăţirea continuă a procesului de
instruire şi educare a elevilor şi preşcolarilor şi desfăşurarea de programe sau proiecte
pentru copii, tineret şi adulţi în domeniul cultural, tehnico-ştiinţific, sportive, de protecţie a
mediului şi ecologic, de educaţie pentru sănătate şi stil de viaţă sănătos, de educaţie
pentru cetăţenie democratică, pentru promovarea valorilor umanitare (inclusiv
voluntariat, caritate, implicare activă în societate), în domeniul cooperării internaţionale,
de interes general şi/sau comunitar, în ţară sau străinătate, în nume propriu sau în
parteneriat cu persoane fizice şi juridice, române şi străine, precum şi operaţiuni de
colectare de fonduri care să fie folosite direct sau puse la dispoziţia altor instituţii,
asociaţii sau fundaţii, în vederea realizării de programe pe specificul scopului asociaţiei,
de către acestea din urmă.

a)
b)

c)
d)

Obiectivele asociaţiei sunt:
Identificarea modalităţilor, mijloacelor şi resurselor de realizare a scopului asociaţiei
precum şi elaborarea de studii, materiale, strategii compatibile cu scopul declarat;
Desfăşurarea de activităţi în scopul realizării şi îmbunătăţirii continue a procesului
de instruire şi educare a elevilor, a activităţilor de orientare şcolară şi profesională, a
activităţilor de integrare socială a adolescenţilor;
Desfăşurarea de activităţi de pregătire a adulţilor pentru problemele privind
educarea copiilor;
Desfăşurarea de activităţi extraşcolare pe parcursul anului şcolar şi în cadrul
programului ,,Şcoala altfel” care să contribuie la instruirea şi educarea elevilor:
activităţi culturale, tehnico-ştiinţifice, sportive, de educaţie pt. cetăţenie
democratică, pt.sănătate, ecologică, de protecţia mediului, concursuri şi altele

Desfăşurarea de activităţi sportive şi de petrecere a timpului liber(excursii, tabere,
drumeţii);
f) Colaborarea cu şcoala în vederea asigurării unei baze materiale pentru
desfăşurarea în condiţii optime a educaţiei copiilor;
g) Iniţierea şi organizarea de manifestări în domeniul cultural, ştiinţific, sportiv, artistic
la nivel de şcoală, local, judeţean sau naţional.
h) Acordarea de premii, diplome şi distincţii pentru merite deosebite elevilor, cadrelor
didactice, colaboratorilor
i)
Promovarea şi dezvoltarea unor relaţii de natura culturală, de întrajutorare, de
voluntariat;
j) Editarea de publicaţii cu scop educative sau pt. promovarea şcolii (reviste, cărţi,
broşuri) pe hârtie şi pe suport electronic;
k) Finanţarea unor acţiuni, proiecte şi programe desfăşurate prin forţe proprii sau în
cooperare cu persoane fizice şi juridice române sau străine;
l)
Finanţarea unor discipline opţionale, cercuri din cadrul Curriculumului la decizia
şcolii propuse de elevi şi părinţi
m) Colectarea de fonduri necesare finanţării acţiunilor, proiectelor şi programelor, prin
derularea unor activităţi, cum ar fi: organizarea de spectacole, tombole, editarea de
publicaţii specifice, acţiuni de consultanţă, informare, publicitate, şi alte asemenea,
potrivit legii;
n) Facilitarea accesului la programe/proiecte locale, judeţene, interjudeţene, naţionale,
internaţionale în domeniul dezvoltării educaţiei şi valorificării valorilor educaţionale
româneşti;
o) Desfăşurarea prin societăţi comerciale înfiinţate în conditiile art. 47 din O.G. nr.
26/2000 sau în mod direct, în baza art. 48 din acelaşi act normativ, a oricăror
activităţi comerciale de natură să producă venit, destinat în exclusivitate realizării
scopurilor Statutare ale ASOCIAŢIEI
p) Realizarea oricăror alte activităţi compatibile cu scopul asociaţiei, efectuate în
condiţiile legii;
q) Stabilirea de contacte şi relaţii de colaborare cu instituţii de învăţământ preşcolare,
preuniversitare, inspectorate şcolare, primării, prefecturi şi Ministerul Educaţiei
Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, organisme, asociaţii sau fundaţii din ţară sau
străinătate, care ar putea sprijini activitatea Asociaţiei.
r) Asociaţia îşi poate constitui filiale, centre, etc., ca structuri în teritoriu sau în
străinătate, cu organe de conducere proprii şi patrimoniu distinct de cel al
Asociaţiei, potrivit legii. Filialele se înfiinţează în baza statutului Asociaţiei
fondatoare, având acelaşi mod de organizare şi funcţionare, urmând a respecta
prevederile statutare ale Asociaţiei fondatoare;
s) Activităţile enumerate precum şi altele având aceeaşi natură şi scop, pot fi
organizate şi desfăşurate în spaţii imobiliare diferite de sediul social al Asociaţiei.
Stabilirea de raporturi de asociere, afiliere sau alte asemenea raporturi cu instituţii
sau organizaţii similare din ţară sau din străinătate, care prin scopul, obiectul lor de
activitate promovează întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea şcolii şi
învăţământului
Asociaţia va înfiinţa societăţi comerciale, va valorifica prin magazine sau prin
orice alte forme de comercializare legală, bunurile, produsele sau valorile aduse în acest
scop de către membrii asociaţiei sau de către orice persoană fizică sau juridică din ţară
sau din străinătate, cu condiţia ca venitul realizat să fie folosit pentru îndeplinirea
scopurilor asociaţiei.
Asociaţia este deschisă aderării oricărei persoane fizice sau juridice care
respectă şi acceptă scopurile şi obiectivele urmărite de asociaţie, pe baza unei cereri de
adeziune depusă de persoana interesată.
În domeniul său de activitate asociaţia stabileşte raporturi cu alte persoane fizice
sau juridice din ţară şi din străinătate.
e)

Capitolul III
Art.3 Patrimoniul asociaţiei
1. Patrimoniul iniţial al asociaţiei, vărsat la constituire, este constituit din numerar
în valoare de 1050 lei, asociaţii participând la formarea lui în cote părţi egale.
2. Patrimoniul iniţial se completează cu:
- contribuţiile băneşti ale donatorilor din ţară şi din străinătate şi foloasele acestora;
- bunurile mobile şi imobile transmise de către cei menţionaţi mai sus;
- creanţele băneşti cedate asociaţiei de către cei menţionaţi mai sus;
- sumele încasate din valorificarea bunurilor şi drepturilor cedate asociaţiei;
- sume de bani, bunuri, valori şi drepturi dobândite din orice sursă legală.
3. Veniturile asociaţiei
Veniturile asociaţiei pot proveni din:
cotizaţiile membrilor
taxe de participare la manifestările organizate de aceasta
încasări din manifestaţii, de la membri susţinători şi simpatizanţi ai asociaţiei,
publicitate.
alte venituri în condiţiile legii.
4. Pentru realizarea unor sarcini specifice se pot contracta salariaţi activi cu
aprobarea consiliului director al asociaţiei.
Contribuţiile, donaţiile, sponsorizările şi legatele pot fi valorice, bunuri, drepturi de
autor, titluri de credit, etc., acestea urmând a fi luate în evidenţa economico-finaciară a
asociaţiei cu respectarea dispoziţiilor prevăzute de lege.
Donaţiile primite în favoarea asociaţiei, trebuie să fie în concordanţă cu scopul şi
obiectivele acesteia.
Pentru asigurarea condiţiilor optime necesare realizării obiectivelor şi activităţilor
propuse prin prezentul statut, asociaţia poate avea în proprietate, în locaţie de gestiune
sau în folosinţă instalaţii specifice, ateliere, spaţii de depozitare, săli pentru cursuri,
simpozioane sau conferinţe, amfiteatre, spaţii de cazare, unităţi de prestări servicii,
precum şi alte dotări necesare.
Sumele de bani deţinute de asociaţie pot fi păstrate în conturi curente sau în
depozite bancare.
Din resursele sale financiare asociaţia va putea efectua investiţii în bunuri mobile
şi imobile, va constitui depozite bancare, va asigura conservarea şi menţinerea
patrimoniului său.
Capitolul IV
Art.4. Membrii asociaţiei, drepturi şi obligaţii
Membrii asociaţiei sunt:
a) membri
b) membri de onoare (fără drept de vot)
c) colaboratori voluntari
d) personal angajat, potrivit legislaţiei muncii
Poate deveni membru al Asociaţiei orice persoană care depune o adeziune
scrisă în acest sens. Calitatea de membru se dobândeşte prin aprobarea adeziunii de
către Consiliul Director. Noii membrii trebuie să demonstreze ataşamentul faţă de cauza
asociaţiei, prin interes, să participe la acţiunile asociaţiei în mod activ şi să plătească o
taxă de intrare în asociaţie stabilită de către consiliul director;
Calitatea de membru de onoare se atribuie de către Consiliul Director
persoanelor care şi-au adus o contribuţie importantă la desfăşurarea activităţii asociaţiei
sau care au avut o activitate deosebită în domeniile de interes ale asociaţiei. Excluderea
unui membru se face de către Consiliul Director, la propunerea a cel puţin doi membri ai
asociaţiei.
Calitatea de membru al asociaţiei se pierde prin:
1. Transfer, care se acordă la cererea organizaţiei care urmează să îl ia în evidenţă;

2. Renunţarea la calitatea de membru, care are loc în baza cerererii depuse, ca
expresie a voinţei liber exprimate;
3. Radierea sau excluderea, care se face în cazurile de deces, ori când cel în cauză se
înscrie sau face parte dintr-o organizaţie similară neafiliată asociaţiei;
4. În cazul condamnării prin sentinţă definitivă;
5. În cazul în care un membru devine incompatibil cu restul membrilor prin
comportament inadecvat; în acest caz prin voinţa a 2/3 din totalul membrilor prezenţi la
adunarea generală a asociaţiei, prin vot secret, persoana în cauză este exclusă din
asociaţie;
6. Cotizaţiile achitate pe anul în curs nu se restituie, indiferent de motivul pierderii
calităţii de membru;
7. Neplata până la sfârşitul lunii decembrie a anului în curs a cotizaţiei anuale;
8. Membrii care se retrag sau sunt excluşi nu au nici un drept asupra patrimoniului
asociaţiei. Ei vor rămâne obligaţi faţă de asociaţie cu plata cotizaţiilor pentru perioada
cât au fost membrii ai acesteia.
Art.5. Drepturi şi obligaţii ale membrilor :
a) să îşi exprime punctul de vedere şi să facă propuneri pentru îmbunătăţirea
activităţii asociaţiei;
b) să participe la activităţile organizate de Asociaţie;
c) să aleagă şi să fie aleşi în organelle de conducere;
d) să respecte prevederile Statutului şi hotărârile organelor de conducere;
e) să acţioneze pentru creştereea prestigiului Asociaţiei;
f) să nu întreprindă acţiuni care, prin natura lor, pot leza interesele Asociaţiei;
g) să cotizeze semestrial cu o anumită sumă ce va fi ulterior stabilită de Consiliul
Director;
h) să semnaleze conducerii asociaţiei, cu termen imediat, orice aspecte contrare
intereselor asociaţiei;
i) Membrii asociaţiei care s-au remarcat printr-o activitate deosebită în cadrul
asociaţiei pot beneficia de următoarele recompense: diplome, premii în bani sau obiecte,
ş.a.
Sancţiuni:
Membrilor care încalcă prevederile reglementărilor în domeniu precum şi ale
prezentului statut, ori care prin activitatea lor aduc daune de orice fel asociaţiei, se
aplică una din următoarele sancţiuni:
- Avertisment;
- Excluderea din organizaţie.
Sancţiunile care se aplică se hotărăsc de consiliul director al asociaţiei şi pot fi
contestate în termen de 30 de zile de la comunicare la organul ierarhic superior a cărei
hotărâre rămâne definitivă.
Sancţiunile se aplică independent de răspunderea civilă, penală sau
contravenţională şi nu-l exonerează pe cel suspendat de plata cotizaţiei şi de
îndeplinirea altor obligaţii faţă de asociaţie.
Sancţiunile se hotărăsc în şedinţele ordinare şi extraordinare în termen de un an
de la constatarea faptei, iar în cazul contravenţiilor şi infracţiunilor prevăzute de lege în
perioada termenului de prescripţie.
Înainte de luarea hotărârii de sancţionare cel în cauză va fi ascultat în legătură
cu fapta săvârşită. Dacă în urma convocării scrise acesta refuză să se prezinte sau să
dea relaţii privind fapta sa, sancţiunea se aplică fără îndeplinirea acestei formalităţi.
Se consideră incompatibil cu calitatea de membru şi poate fi exclus din asociaţie cel
care:
divulgă informaţii cu caracter confidenţial, referitoare la strategia de dezvoltare şi
organizare a asociaţiei;
promovează interesele sale proprii în dauna asociaţiei.
Calitatea de asociat este personală şi inalienabilă şi nu se poate transmite la
succesori.

Capitolul V
Organele de conducere, administrare şi control ale asociaţiei
Art.7. Organele de conducere şi control
1. Adunarea generală a membrilor
2. Consiliul director
3. Cenzorul
1. Adunarea generală a membrilor
Adunarea generală este organul suprem de conducere al asociaţiei, format din
totalitatea membrilor hotărând în problemele fundamentale ale asociaţiei.
Atribuţiile adunării generale:
- odată la 5 ani desemnează prin vot secret cu majoritate simplă de voturi, pe
membrii consiliului director compus din 5 persoane: preşedinte, vicepreşedinte,
secretar şi doi membri;
- aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil;
- stabilirea strategiei şi obiectivelor generale ale asociaţiei;
- revocă, după caz, preşedintele, vicepreşedintele şi cenzorul;
- alege pentru o perioadă de 5 ani sau revocă, după caz, cenzorul;
- decide asupra contestaţiilor formulate de membrii asociaţiei în cazul excluderii
lor;
- modificarea prevederilor actului constitutiv şi statutului cu majoritate simplă de
voturi;
- dizolvarea şi lichidarea asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor
rămase după lichidare;
- înfiinţarea de filiale;
- asocierea la alte organizaţii similare;
- orice alte atribuţii prevăzute de lege sau care nu sunt date în competenţa altor
organe.
Adunarea generală se întruneşte o dată pe an în şedinţă ordinară şi în şedinţe
extraordinare ori de câte ori este nevoie. Adunarea general este legal constituită în
prezenţa a jumătate plus unu din membrii asociaţiei.
Adunarea generală se întruneşte în şedinţe ordinare anuale la convocarea consiliului
director sau a cel puţin 1/3 din numărul asociaţilor. Adunarea general extraordinară se
convoacă de către Consiliul director sau de cel puţin 1/2 din numărul asociaţilor, cu cel
puţin o săptămână înaintea întrunirii prin înştiinţări scrise sau telefonice.
Adunarea generală se convoacă cu cel puţin o săptămână înaintea întrunirii, prin
înştiinţări scrise sau telefonice.
Hotărârile adunării generale se iau cu majoritatea simplă de voturi. Fiecare membru are
dreptul la un singur vot. În caz de paritate preşedintele Asociaţiei decide.
În situaţii cerute expres de majoritatea membrilor prezenţi votul poate fi secret.
2.Consiliul director
Consiliul director asigură punerea în executare a hotărârilor adunării generale.
Consiliul director este ales pentru o perioadă de 5 ani şi conduce activitatea
asociaţiei între două adunări generale.
Consiliul director este compus din 5 membri: preşedinte, vicepreşedinte, secretar
şi doi membri.
Consiliul director se întruneşte trimestrial la convocarea preşedintelui, iar la
nevoie şi în şedinţe extraordinare de asemenea la convocarea acestuia.
Modul de lucru şi luarea hotărârilor se stabilesc de consiliul director.
Componenţa consiliului director este următoarea:
COJA CORINA – preşedinte - domiciliată în municipiul Miercurea Ciuc
ILIESCU TÜNDE-MÁRIA – vicepreşedinte - domiciliată în comuna Sîncrăieni
RADU RALUCA-IRINA – secretar - domiciliată în municipiul Miercurea Ciuc
ACIOBĂNIŢEI STELA – membru - domiciliată în municipiul Miercurea Ciuc
GĂVOJDEA ADRIANA – membru - domiciliată în municipiul Miercurea Ciuc

Atribuţiile consiliului director:
a) urmăreşte îndeplinirea hotărârilor adunării generale a asociaţiei;
b) analizează şi avizează informările preşedintelui; ia act de constatările cenzorului şi
stabileşte măsurile ce se impun;
c) prezintă adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea
bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi
cheltuieli viitor şi proiectul programelor asociaţiei;
d) se pronunţă asupra activităţii desfăşurate de conducerea asociaţiei;
e) hotărăşte angajarea directorului asociaţiei;
f) hotărăşte cu privire la salarizarea directorului asociaţiei sau premierea sau
sancţionarea acestuia;
g) hotărăşte salarizarea angajaţilor;
h) convoacă adunarea generală a asociaţiei;
i) hotărăşte cu privire la înfiinţarea şi dizolvarea filialelor;
j) hotărăşte cu privire la schimbarea sediului asociaţiei;
k) acordă recompense şi premii în obiecte şi bani;
l) soluţioneză contestaţiile împotriva sancţiunilor aplicate membrilor asociaţiei;
m) aprobă primirea de noi membri şi hotărăşte ridicarea calităţii de membru, la cererea
celui în cauză sau la cererea a cel puţin doi membri ai asociaţiei;
n) propune adunării generale persoanele cărora li se poate acorda titlu de membru de
onoare;
o) hotărăşte cu privire la eventualele schimburi de experienţă cu asociaţii similare din
străinătate;
p) aprobă organigrama, statutul de funcţii şi de personal ale asociaţiei;
r) elaborează o strategie de promovare a imaginii asociaţiei;
s) hotărăşte vânzarea şi cumpărarea de bunuri mobile şi imobile cu votul a 2/3 din
membri;
t) hotărăşte contractarea de credite bancare cu votul a 2/3 din membri;
u) aprobă casarea mijloacelor fixe şi scoaterea din uz a obiectelor de inventar care
aparţin asociaţiei;
v) încheie acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei;
x) poate împuternici orice persoană, inclusive personae care nu au calitatea de membru
al asociaţiei, pentru a încheia acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei sau pentru a
îndeplini orice alte atribuţii prevăzute de statut sau stabilite de Adunarea Generală.
z) îndeplineşte orice alte atribuţii potrivit legii şi prezentului statut.
În relaţiile cu terţii, organe de stat, organizaţii sociale, culturale, economice, cu
alte asociaţii ori fundaţii, sau alte persoane juridice şi fizice din ţară şi străinătate,
asociaţia este reprezentată prin preşedintele asociaţiei care este şi preşedintele
consiliului director. În cazul în care preşedintele consiliului director nu-şi poate exercita
prerogativele sale statutare, atribuţiile sale vor fi preluate de către vicepreşedintele
consiliului director sau consiliul director va împuternici alte persoane pentru exercitarea
acestor funcţii.
După expirarea mandatului, consiliul director conduce asociaţia până la alegerea
sau numirea noilor organe de conducere.
Consiliul director se reuneşte la patru luni sau ori de câte ori este necesar.
Şedinţele consiliului director se convoacă de către preşedintele acestuia prin
convocator înainte cu 3 zile.
3. Preşedintele asociaţiei
Preşedintele consiliului director este şi preşedintele asociaţiei şi are următoarele
atribuţii:
a) prezidează şedinţele consiliului director;
b) reprezintă asociaţia în relaţiile cu membri acesteia, precum şi cu alte asociaţii
şi persoane fizice sau juridice din ţară şi străinătate;
c) coordonează activitatea compartimentelor Asociaţiei;
c) încheie, modifică şi desface contractele de muncă individuale la propunerea
consiliului director;
d) aprobă programul şi competenţa delegaţilor, care reprezintă asociaţia;

e) dă delegare de competenţă vicepreşedintelui asociaţiei;
f) decide şi ia orice alte măsuri în conformitate cu prevederile legii.
În cazurile în care funcţia de preşedinte devine vacantă din orice motive, atribuţiile
preşedintelui vor fi preluate de vicepreşedintele asociaţiei.
4. Cenzorul
Cenzorul este ales pentru un mandat de 5 ani .
Cenzorul are competenţa de a verifica documentele financiar-contabile ale
asociaţiei, executând verificarea activităţii cel puţin odată pe an, despre care va întocmi
un raport pe care îl va prezenta adunării generale.
Funcţia de cenzor este incompatibilă cu orice altă funcţie în cadrul consiliului
director, precum şi cu funcţii salarizate la asociaţie.
Salariul cenzorului se va stabili în şedinţa adunării generale.
Cenzorul este:
NEGRU MIHAELA-ANCA, domiciliată în municipiul Miercurea Ciuc
Atribuţiile organelor de conducere şi control se completează cu prevederile
legale în vigoare.
Capitolul VI
Dispoziţii finale
Art.8. Membrii fondatori vor putea face toate demersurile necesare, legale şi
statutare în vederea realizării scopului asociaţiei.
Art.9. Membrii consiliului director, precum şi alte persoane împuternicite de către
preşedintele asociaţiei prin ordin de serviciu, pot efectua oricând controale în teren.

Asociaţia se dizolvă:
 de drept;
 prin hotărâre judecătorească
 prin votul a cel puţin 2/3 din voturile Adunării generale.
După dizolvare, patrimoniul asociaţiei va fi lichidat, bunurile rămase după
lichidare urmând să fie transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept
public, cu scop identic sau asemănător, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
Întreaga procedură a dizolvării şi lichidării se va efectua conform prevederilor
legale.
Asociaţia va avea siglă proprie, ştampilă, precum şi alte elemente de identificare.
Asociaţii împuternicesc pe susnumita ILIESCU TÜNDE-MÁRIA, domiciliată în
comuna Sîncrăieni, sau pe susnumita RADU RALUCA-IRINA, domiciliată în municipiul
Miercurea Ciuc, pentru desfăşurarea procedurii de dobândire a personalităţii juridice.
Prezentul statut se completează cu prevederile actului constitutiv al asociaţiei şi
cu prevederile legislaţiei române în vigoare.
Redactat la Biroul Individual Notarial Oproiu Dragomir, cu sediul în municipiul
Miercurea Ciuc, str.Tudor Vladimirescu, nr.8, judeţul Harghita, azi data autentificării, întrun singur exemplar care s-a depus la arhiva biroului notarial şi şase duplicate din care
cinci pe seama părţilor.
Semnăturile,
COJA CORINA
ILIESCU TÜNDE-MÁRIA
RADU RALUCA-IRINA
ACIOBĂNIŢEI STELA
GĂVOJDEA ADRIANA

