
La a 93-a aniversare
Asociatia de Ajutor Reciproc Decese "Centru" Sibiu a fost infiintata in anul 1918, functionand pe langa
Biserica Romano-Catolica, dar in urma hotararii Departamentului Cultelor de pe langa Consiliul de
Ministri nr. 22011/1966 devine de-sine-statatoare, cu un buget propriu. 
  
  Din data de 20 iunie 1967 devine persoana juridica, fiind inregistrata la Tribunalul Sibiu cu nr. 8/1967,
functionand in spatiul din Sibiu, str. 9 Mai nr. 20, spatiu repartizat de catre Consiliul Local al
municipiului Sibiu. 
  
  Asociatia este non-profit si are un caracter caritabil si umanitar, functioneaza dupa un Statut bine
conceput, iar organele de conducere sunt Adunarea generala si Consiliul Director. Activitatea de incasari
si plati a asociatiei este verificata de Comisia de Cenzori. 
  
  AARD "Centru" Sibiu, str. 9 Mai nr. 20 va ofera posibilitatea de a va inscrie ca membri ai asociatiei.
Pentru inceput se percepe o taxa de inscriere, care este in functie de varsta pe care o aveti, la care se
adauga costul carnetului si cotizatia aferenta unui trimestru, semestru sau cotizatia pentru intregul an.
Avem incasatori de teren care se deplaseaza la domiciliul dumneavoastra, pentru a va incasa sumele ce
trebuie platite. 
  
  Ajutorul de deces se acorda urmasilor dumneavoastra, in functie de vechimea ca membru in asociatie,
iar sumele anuale aferente ajutoarelor de deces sunt aprobate de catre Consiliul Director al asociatiei. Va
asteptam cu actul de identitate! 
  
  Cu cat veniti mai repede pentru a va inscrie, cu atat va fi mai bine pentru urmasii dumneavoastra. 
  
  Programul de functionare cu publicul este urmatorul: 
  
  Luni, joi, vineri - orele 10-13 
  
  Marti - orele 14-17 
  
  Telefon sediu 0269/22.53.02 sau mobil 0725/92.85.25. 
  
  Va asteptam si va multumim! 
  
  Conducerea AARD "Centru" Sibiu, 
  
  presedinte Zana Catana 
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