Acte necesare pentru înregistrare modificări - ASOCIAŢII (valabil pentru cereri de
înregistrare modificări introduse după 05.12.2020)
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cerere;
dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de 100 lei, în original, conform
art. 12 lit. c) din O.U.G. nr. 80/2013;
hotărârea adunării generale prin care s-a modificat statutul sau componenţa
organelor de conducere şi control, iar în cazul modificării sediului, de hotărârea
consiliului director, adoptată într-o şedinţă convocată şi desfăşurată cu respectarea
prevederilor legale şi ale statutului;
hotărârile se depun în copie certificată pentru conformitate cu originalul de
persoana sau persoanele împuternicite prin hotărârea adunării generale sau, după
caz, a consiliului director să desfăşoare procedura de înregistrare a modificării;
tabelul cu semnăturile membrilor participanţi la adunarea generală/consiliul
director în care s-a hotărât modificarea;
statutul actualizat (dacă s-a hotărât modificarea acestuia), într-o singură copie
certificată pentru conformitate cu originalul de persoana împuternicită să desfăşoare
procedura de înregistrare a modificării; în situaţia în care patrimoniul asociaţiei
cuprinde aport în natură, constând în bunuri imobile, forma autentică a statutului este
obligatorie;
tabelul cu semnăturile membrilor care au fost de acord cu modificarea statutului;
actele doveditoare ale noului sediu, după cum urmează:
a) contract de comodat/închiriere;
b) titlul de proprietate al comodantului/locatorului;
c) fie avizul scris al comitetului executiv al asociaţiei de proprietari constituite în
condominiul unde urmează să fie situat sediul petentei, precum şi acordul scris
al proprietarilor direct afectaţi (nu al chiriaşilor) cu care se învecinează, pe plan
orizontal şi vertical, spaţiul supus schimbării, în conformitate cu art. 40 alin.
(1) din Legea nr. 196/2018, fie declaraţia persoanei împuternicite în sensul că
asociaţia nu va desfăşura activitate la sediul ales, conform art. 7 alin. (2) indice
3 din O.G. nr. 26/2000;
dovada disponibilităţii noii denumiri (dacă este cazul);
certificat de cazier fiscal în cazul numirii de noi reprezentanţi legali, precum şi în
cazul cooptării unor noi membri în asociaţii, atunci când aceştia dobândesc şi
calitatea de reprezentanţi legali ai persoanei juridice deja înregistrate, de către
aceştia, conform art. 8 alin. (1) lit. f) din O.G. nr. 39/2015;
certificatul de înscriere în original (dacă se modifică denumirea, sediul sau durata de
funcţionare);
copie xerox a sentinţei / încheierii prin care asociaţia a dobândit personalitate
juridică;
dacă dobândeşte calitatea de membru în asociaţie o persoană juridică, se vor depune:
a) extras oficial de la registrul autorităţii relevante la care este înregistrată, care să
ateste forma persoanei juridice şi reprezentanţii acesteia;
b) în cazul în care statutul asociaţiei este semnat de o altă persoană decât
reprezentanţii prevăzuţi în documentul de la lit. a), hotărârea organelor de
conducere ale persoanei juridice fondatoare în sensul înfiinţării asociaţiei şi
desemnării persoanei pentru a o reprezenta în cadrul asociaţiei;
c) cazier fiscal al persoanei juridice, caz în care nu este necesară depunerea unui
cazier fiscal şi de către persoana fizică reprezentant al persoanei juridice.

