Propuneri modificari Statut ACh Napoca
1. In loc de:
Art. 9. Persoanele care au suferit sancţiuni ce au condus la excluderea sau suspendarea din partea oricǎror Asociaţii
teritoriale similare, A.Ch.R. sau F.C.I., precum şi persoanele ce au suferit condamnǎri definitive sau se aflǎ în urmǎrire
penalǎ pe delicte derivate din legislaţia de protecţie a animalelor, nu pot deveni Membrii Asociaţi ai A.Ch.Napoca.

Se propune:
Art. 9. Persoanele care au suferit sancţiuni ce au condus la excluderea sau suspendarea din partea oricǎror structuri
membre A.Ch.R. , A.Ch.R. sau F.C.I., precum şi persoanele ce au suferit condamnǎri definitive sau se aflǎ în urmǎrire
penalǎ pe delicte derivate din legislaţia de protecţie a animalelor, nu pot deveni Membrii Asoc iaţi ai
A.Ch.Napoca,exceptie facand persoanele care au obtinut dispensa speciala din partea Consiliului Director orector Ach
Napoca.
2. Eliminarea aliniatului (2) Art.10 (Horatiu Stan)
(2) Calitatea de Membru Asociat este asimilatǎ şi recunoscutǎ ca atare membrilor cu cotizaţia plǎtitǎ la zi
3.

In loc de:

Art. 29 - Alcătuire
(1) Consiliul Director este alcatuit, din 9 Membri la care se adaugă 1 Membru Supleant. Membrii Consiliului Director
sunt propuşi în cadrul Adunării Generale, dintre Membrii Asociaţi, Membrii de Onoare sau Membrii Fondatori, fiind
votaţi prin vot secret de catre Adunarea Generala.
(2) În componenţa Consiliului Director intră Membrii aleşi în ordinea voturilor obţinute, locul al 10-lea revenind
membrului supleant.

Se propune:
Art. 29 - Alcătuire
(1) Consiliul Director este alcatuit, din 5 Membri la care se adaugă 1 Membru Supleant. Membrii Consiliului Director
sunt propuşi în cadrul Adunării Generale, dintre Membrii Asociaţi, Membrii de Onoare sau Membrii Fondatori, fiind
votaţi prin vot secret de catre Adunarea Generala.
(2) În componenţa Consiliului Director intră Membrii aleşi în ordinea voturilor obţinute, locul al 6-lea revenind
membrului supleant.
4. In loc de:
Art. 33 (4) În caz de suspendare, revocare, demisie sau orice situaţie de incapacitare suferită de Preşedinte, decanul de
varsta al vicepresedintilor substituie temporar preşedintele şi convoacă în cel mult 30 de zile Consiliul Director pentru a
alege un nou preşedinte. Suspendarea, revocarea sau restrângerea unor drepturi statutare sau delegate anterior

Preşedintelui se poate face doar în baza unei justificări temeinice, ce transpune prevederi statutare, prin votul unanim
al Membrilor Consiliului Director.

Se propune :
Art. 33 (4) În caz de suspendare, revocare, demisie sau orice situaţie de incapacitare suferită de Preşedinte, decanul de
varsta al vicepresedintilor substituie temporar preşedintele şi convoacă în cel mult 30 de zile Consiliul Director pentru a
alege un nou preşedinte. Suspendarea, revocarea sau restrângerea unor drepturi statutare sau delegate anterior
Preşedintelui se poate face doar în baza unei justificări temeinice, ce transpune prevederi statutare, prin votul a
minimum 3 membri ai Consiliului Director.
5. In loc de:
Art. 14. Membrii de Onoare
(1) Dobândirea statutului de Membru de Onoare, o poate căpăta acel Membru Asociat ce va întruni următoarele
condiţii:

Se propune :
Art. 14. Membrii de Onoare
(1) Dobândirea statutului de Membru de Onoare, o poate căpăta acel Membru Asociat sau Fondator ce va întruni
următoarele condiţii:
6. In loc de:
Art. 30 - Reuniunea şi deliberarile Consiliului Director
(1) Consiliul Director funcţionează ca organ deliberativ şi ia hotărâri cu majoritate simplă de voturi, în prezenţa a minim
doua treimi din membrii săi. Fiecare Membru prezent are dreptul la un vot. Membrii absenţi nu pot delega exercitarea
votului.
(2) Consiliul Director este convocat lunar în şedinta de lucru ordinară, sau în sedintă extraordinară ori de cate ori este
necesar, la cererea Preşedintelui sau a 2/3 din numarul Membrilor Consiliului Director.

Se propune:
Art. 30 - Reuniunea şi deliberarile Consiliului Director
(1) Consiliul Director funcţionează
ca organ deliberativ şi ia hotărâri cu majoritate simplă de voturi, în prezenţa a minim 3 din membrii săi. Fiecare
Membru prezent are dreptul la un vot. Membrii absenţi nu pot delega exercitarea votului.
(2) Consiliul Director este convocat lunar în şedinta de lucru ordinară, sau în sedintă extraordinară ori de cate ori este
necesar, la cererea Preşedintelui sau a minim 3 din numarul Membrilor Consiliului Director.
7. In loc de:

Art. 25 - Convocare, ordine de zi, vot
(1) Adunarea Generală este convocată de Consiliul Director sau la cererea a 2/3 din membrii asociaţi ai A.Ch.Napoca,
ce îndeplinesc condiţiile prevǎzute de art. 24 alin.1. În cazul convocării unei sedinţe extraordinare ordinea de zi trebuie
să conţina problemele mentionate de solicitanţi, lăsând posibilitatea completării acesteia de catre Adunarea Generală.

Se propune (Horatiu Stan):
Art. 25 - Convocare, ordine de zi, vot
(1) Adunarea Generală este convocată de Consiliul Director sau la cererea a 2/3 din membrii asociaţi ai A.Ch.Napoca,
ce îndeplinesc condiţiile prevǎzute de art. 24 alin.1. Adunarea Generala va fi convocata in termen de treizeci de zile in
cazul ramanerii in Consiliul Director a mai putin de 3 membri. În cazul convocării unei sedinţe extraordinare ordinea de
zi trebuie să conţina problemele mentionate de solicitanţi, lăsând posibilitatea completării acesteia de catre Adunarea
Generală.

