
ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI BLOC _______
Ilfov, Comuna Dobroesti, Str. _______________________________ nr. ___
Încheiere Judecătorească                                   
CIF                                                               

                              
ÎN ATENTIA PROPRIETARILOR 

Avand  în  vedere  prevederile  Legii  nr.196/2018  privind  înfiinţarea,  organizarea  şi
funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor, Comitetul Executiv
reprezentat  prin  Presedintele  Asociatiei  de  proprietari,  vă  solicită  ca  până  la  data  de
______________  să  completați  și  să  predați  la  sediul  asociației  formularele/declarațiile
transmise in cutiile de scrisori, cu  datele din actele de proprietate precum si adresa de
domiciliu unde  conform  legii  vi  se  va  transmite  prin  posta  scrisoare  recomandata  cu
confirmare de primire si valoare declarata care va contine convocatorul si reconvocatorul
Adunarilor Generale la care veti fi instiintati sa participati, în cazul în care nu veți fi prezent
la  adresa  proprietații  pentru  a  semna tabelul  convocator  al  acestor  ședinte  anuale  ale
Adunarilor Generale.

Conform Legii 196/2018: 

“ Art. 47. - (1) După constituirea asociaţiei de proprietari, va avea loc cel puţin o dată
pe  an,  în  primul  trimestru,  o  întrunire  a adunării  generale a  asociaţiei  de
proprietari. Responsabilitatea  cu  privire  la  convocarea  anuală  a  cel  puţin  unei adunări
generale a  asociaţiei  de  proprietari  aparţine  preşedintelui  asociaţiei  de  proprietari  şi
membrilor comitetului executiv. 

(4)  Proprietarii  sunt  anunţaţi, prin  afişare  la  avizier şi  pe  bază  de  tabel  nominal
convocator sau, în cazul proprietarilor care nu au fost anunţaţi pe baza tabelului nominal
convocator, prin poştă cu scrisoare recomandată, cu conţinut declarat şi confirmare de
primire, asupra oricărei adunări  generale a asociaţiei  de proprietari,  cu cel  puţin  10 zile
înainte  de  data  stabilită,  inclusiv  cu  privire  la  ordinea  de  zi  a adunării  generale,  cu
excepţia adunărilor generale extraordinare sau a adunărilor generale reconvocate care se
pot convoca, în condiţiile prevăzute la alin. (3), cu cel puţin 3 zile înainte de data stabilită.”

Datele  si  documentele  pe care  aveti  obligatia  prin lege sa le  puneti  la  dispozitia
conducerii  asociației vor face și obiectul actualizării Acordului de Asociere care trebuie
depus la Judecatorie în vederea actualizarii conform Legii 196/2018; a cărtii  de imobil a
Asociatiei;  a verificării  si  actuălizarii  daca va fi  cazul a cotelor părți  indivize folosite in
contabilitatea asociatiei.
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