ROMÂNIA
JUDETUL GALATI
MUNICIPIUL TECUCI
CONSILIUL LOCAL
HOT Ă RÂR
EANr.
Din V.
. o/

/6

Privind : Aprobarea cotizatiei anuale a U.A.T. Municipiul Tecuci, mernbru fondator al
Grupului de Actiune Locala Anton Cincu Tecuci, pentru functionarea asociatiei in
conformitate cu Actul Constitutiv si Statutul Asociatiei, in conforrnitate cu Hotararea
Judecatoreasca din 16.1 1.2016
Iniţiator: Cătălin Constantin HURDUBAE, Primarul Municipiului Tecuci, jud. Galaţi;
Număr de înregistrare şi data depunerii proiectului: 43241 / 03.08.2017
Consiliul Local al Municipiului Tecuci, judeţul Galaţi, întrunit în şedinţă
4?d7. ...în
data de
.2017;

Având în vedere:
- expunerea de motive a ini ţiatorului, înregistrat ă sub nr. 43242 /03 . 08.20 1 7;
- raportul de specialitate întocmit de Biroul Fonduri Europene înregistrat sub nr. 43243
/03.08.2017;
- raportul/rapoartele de avizare al/ale comisiei /comisiilor de specialitate nr............
- prevederile programelor operationale pentru finantare europeana: Programul Operational
Capital Uman (P.O.C.U.) 2014-2020, Axa prioritara 5. Dezvoltare locala plasata sub
responsabilitatea comunitatii; Programul Operational Regional (P. O.R) 20 1 4-2020, Axa
prioritara 9. Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din
mediul urban cu peste 20.000 de locuitori.

În baza prevederilor:
- art. 35, alin. 3 si alin. 6 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modific ările
-

si

completările ulterioare;
- art.1, alin.1 si alin. 2, art.2, art.8, art.20, art.27, pc.2 din O.G. nr.26/2000 cu privire la asociatii si
fundatii, cu modific ările si completările ulterioare;
- art. 36 alin.2 lit. e), alin.7 lit.c), art.37 din Legea nr. 215/2001 republicat ă în 2007, privind
administratia publica locala, cu modific ările si completările ulterioare;
- HCL nr. 81/15.09.2016 privind acordul de principiu aI Consiliului Local al Municipiului Tecuci la
constituirea Grupului de Actiune Locala Anton Cincu Tecuci , in vederea accesarii fondurilor
europene in cadrul programelor de dezvoltare zonala si regionala;
- Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei Grupului de Actiune Locala Anton Cincu Tecuci;
- Hotararii Judecatoresti din 1 6. 1 1 .20 1 6 in dosarul nr. 545 8/324/20 1 6, care dispune inregistrarea
asociatiei Grupului de Actiune Locala Anton Cincu Tecuci in Registrul Special af[at Ia Grefa
Judecatoriei Tecuci;
- Certificatului de Inscriere in Registrul Asociatiilor nr.9/20 1 6 din 24.11.2016,
- Certificatului de inregistrare Fiscala;
In baza art.45, alin 2 lit. f) si art.115 din Legea 215/2001 privind administra ţia publică locală,
republicată, cu rnodific ările şi compietările ulterioare;

HOT Ă R ĂŞ TE:
Art.1. Consiliul Local al Municipiului Tecuci aproba cuanturnul cotizatiei datorat de U.A.T.
Municipiul Tecuci catre asociatia G.A.L. Anton Cincu Tecuci in valoare de 3 lei/locuitor;
Art. 2. Anual, valoarea cotizatiei se va stabili prin raportare la numarul efectiv de locuitori existenti
in Municipiul Tecuci in conformitate cu evidentele actualizate de la Serviciul Public Comunitar
Local de Evidenta a Persoanelor Tecuci;
Art.3. Prezenta hot ărâre va fi dus ă la îndeplinire prin grija Prirnarului Municipiului Tecuci;
Art.4. Prezenta hot ărâre va fi comunicata celor interesa ţi prin grij a Secretarului U.A.T. Municipiul
Tecuci.

PRE ŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

a

\
\

SECRETAR.
Jr. FOTA9HLERICA

ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL TECUCI
CONSILIUL LOCAL
Nr. 43242 din 03.08.2017

EXPUNERE DE MOTIVE
Privind : Aprobarea cotizatiei anuale a U.A.T. Municipiul Tecuci, membru fondator al Grupului de
Actiune Locala Anton Cincu Tecuci, pentru functionarea asociatiei in conformitate cu Actul
Constitutiv si Statutul Asociatiei, in conformitate cu Hotararea Judecatoreasca din 16.11.2016.

In conformitate cu prevederile art. 35, alin.3 si alin.6 din Legea Finantelor Publice nr.273 din
2006, cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatile locale deliberative pot hotari asupra
participarii cu capital sau bunuri in numele si interesul colectivitatii locale pe care o reprezinta, la
constituirea de asociatii de dezvoltare comunitara, in limitele si conditiile legii, pentru realizarea in
comun cu organizatii neguvernamentale, cu asociatii culturale, cu societati comerciale si cu alte
componente ale societatii civile, a unor proiecte de dezvoltare de interes local, regional sau zonal si
furnizarea in comun a unor servicii publice.
Obligatiile flnanciare rezultate din hotararile de infiintare, functionare si cooperare a Unitatilor
Administrativ Teritoriale la asociatii interne organizate la nivel national, sau la organizatii
internationale cu personalitate juridica, hotarate de autoritatile deliberative, in conditiile legii si
certificate prin hotarari judecatoresti definitive si irevocabile, se suporta din bugetele locale ale
acestora.
Avand in vedere prevederile programelor operationale pentru finantare europeana, respectiv:
- Programul Operational Capital Uman (P.O.C.U.) 2014-2020, Axa prioritara 5. Dezvoltare
locala plasata sub responsabilitatea comunitatii;
- Programul Operational Regional (P.O.R) 2014-2020, Axa prioritara 9. Sprijinirea regenerarii
economice si sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban,
s-a constituit Grupul de Actiune Locala Anton Cincu Tecuci in vederea accesarii fondurilor
europene in cadrul programelor de dezvoltare locala, regionala si zonala, precum si desfasurarea
programelor de actiuni sociale, culturale si civice privind dezvoltarea comunitatii.
Oportunitatea promovarii unui proiect de hotarare de stabilire a cotizatiei anuale a U.A.T.
Municipiul Tecuci ca membru fondator al Grupului de Actiune Locala Anton Cincu Tecuci, este
data de urmatoarele considerente:
- Acoperirea cheituielilor de functionare ale Grupului de Actiune Locala Anton Cincu
Tecuci;
- Cofinantarea unor proiecte de accesare de fonduri europene;
- Desfasurarea actiunilor sociale, culturale, civice si sportive stabilite in planurile de actiuni
specifice;
- Realizarea unor studii, prognoze si strategii de urmat pentru dezvoltarea comunitatii
Municipiului Tecuci;
- Stabilirea prin anaiize funciamentate a prioritatilor privind accesarea de fonduri europene
pentru intreaga comunitate, inclusiv primarie si consiliu local, suplimentarea celor existente
la dispozitia autoritatilor locale, acestea putandu-se derula numai prin intermediul acestui
instrurnent nou creat, pe care-1 reprezinta Grupul de Actiune Locala Anton Cincu Tecuci,

ce implica cooptarea comunitatii si societatii civile in dezvoltarea sociala, economica si
culturala.
Cuantumul cotizatiei anuale de participare a U.A.T. Municipiul Tecuci catre Grupului de
Actiune Locala Anton Cincu Tecuci care sa permita buna desfasurare a programelor si proiectelor
si pentru functionarea asociatiei este de 3 lei/locuitor. Acest cuantum este in concordanta cu nivelul
cotizatiilor stabilite de catre mai multe consilii locale in situatii similare si coincide inclusiv cu
nivelul cuantumului stabilit in Actul Constitutiv si Statutul Asociatiei, in baza caruia instanta a
hotarat, prin decizie definitiva si irevocabila, infiintarea si functionarea acestui G.A.L.
Având în vedere cele mentionate propun initierea, analiza si adoptarea in plenul Consiliului
Local al Municipiului Tecuci a unui proiect de hotarare referitor la aprobarea cotizatiei de
participare a U.A.T. Municipiul Tecuci in calitate de membru fondator al Grupului de Actiune
Locala Anton Cincu Tecuci, in vederea bunei functionari a acestei organizatii, in vederea atingerii
scopurilor pentru care a fost infiintata, respectiv realizarea de proiecte cu finantari nerambursabile
europene de dezvoltare urbana din punct de vedere social, economic, cultural in cadrul programelor
operationale din fonduri europene.

PRIMAR,
CATALIN CONSTANTIN HURDUBAE
N

MUNICIPIUL TECUCI
BIROU FONDURI EUROPENE
Nr. 43243 din 03.08.2017

RAPORT DE SPECIALITATE
Privind : Aprobarea cotizatiei anuale a U.A.T. Municipiul Tecuci, membru fondator al Grurului de
Actiune Locala Anton Cincu Tecuci, pentru functionarea asociatiei in conformitate cu Actul
Constitutiv si Statutul Asociatiei, in conformitate cu Hotararea Judecatoreasca din 16.11.2016.

._-

In conformitate cu Legea nr. 215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul Local
Tecuci este cel care hotaraste asupra cuantumului cotizatiei anuale de participare a U.A.T.
Municipiul Tecuci catre Grupul de Actiune Locala Anton Cincu Tecuci, care sa permita buna
desfasurare a programelor si proiectelor stabilite pentru functionarea asociatiei, aceasta fiind de
3 lei/locuitor.
In conformitate cu prevederile art. 35, alin. 3 si alin.6, din Legea Finantelor Publice nr. 273 din
2006, cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatile deliberative pot hotari asupra
participarii cu capital sau bunuri in numele si interesul comunitatii locale pe care le reprezinta, la
constituirea de asociatii de dezvoltare comunitara, in limitele si conditiile legii, pentru realizarea in
comun a unor proiecte de dezvoltare locala, regionala sau zonala si furnizarea in comun a unor
servicii publice.
Având în vedere Expunerea de motive a initiatorului de proiect, consider ăm că proiectul de
hotărâre îndepline şte condiţiile de legalitate pentru a putea fi adoptat.

BIROU FONDURI EUROPENE
RODICA CONSTANTN

ROMÂNIA
JUDE Ţ UL GALA Ţ I
MUNICIPIUL TECUCI
8 0 5 3 0 O TECUCI, str. 1 Decernbrie 1918 nr.66;
Tel. Central ă: 0236-820561; 0236- 820562

e-mail: jrimtecuci.yahoo.com .
WEB: www.jrimariatecuci.com
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TeL SECRETARIA T: 0236820446; Fax: 0236.816054
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16 . 09 . 2016
APROBAT,
Primar,
Cătă lin Constantin Hurdubae
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CĂTRE,
BĂLĂNICĂ TRAIAN
STR.MIHAI EM1NESCU, NR. 37
Privînd: comunicare H.C.L. de la sedinta de îndat ă din 15.09.2016
Document emis cle Aparatul Permanent de lucru al Consiliului Local Tec•uci
Prin prezenta vă înaintărn alăturat hotărârea adoptată de către Consiliul Local Tecuci
în cadrul sedintei de îndat ă din data de 15.09.2016, astfel v ă comunicăm următoarea
hotărâre:
*Hotărârea Consiliului local al municipiului Tecuci rir. 81 11 5 .09.2016 privind
acordul de principiu al Consiliului Local al Municipiului Tecuci la constituirea Grupului
de Acţiune Locală în Muriicipiul Tecuci, în vederea acces ării fondurilor europene în
cadrul programelor de dezvoltare zonal ă si regională
Cu stimă,
S ecretar,

Staicti Iuliana Geta
/••

ROMÂNIA
JUDEŢUIJ GALAŢI
MUNICIPIUL TECUCI
HOTĂRÂREA NR
DI5.O9.Z1&

Privind: acordul de Irincipiu al Consiliului Local al Municipiului Tecuci Ia
constituirea Grupului de Actiune Local ă în nunicipiu1 Tecuci în vederea acces ării
fondurilor europene în cadrul prorame1or de dezvoltare zonal ă ş i reiona1 ă .
Iniţiator: C ătălin Constantin Hurdubae, primarul Municipiului Tecuci jud.Gala ţi
Nr.de înregistrare şi data depunerii proiectului:9079/PJ/ din 14.09.2016
Consiliul Local aI municipiului Tecuci, jud.Galaţi, întrunit în ş edinţă de îndat ă în data
de 15.09.2016,,
Avand în vedere expunerea de motive a ini ţiatorului, înregistrat ă sub nr
9077/PJ/14.09.2016;
Având în vedere raportul de specialitate întocmit de Serviciul Fonduri Europene,
înregistrat sub nr 9078/PJ/14.()9.2016
Având în vedere raportul de avizare întocmit de comisia pentru activit ăţi
juridice şi a comisiei dc buget, fînanţe şi activitate economic ă;
Având în vedere preve(lerile programelor opera ţionale pentru finanţate
european ă : Programul Opera ţ ona1 Capital Uman (P.O.C.U.) 2014-2020; Axa prioritar ă
5. Dezvoltare local ă plasată sub responsabilitatea comunit ăţii; -Programul Opera ţional
Regional (P.O.R.)2014-2020; Axa prioritar ă 9. Sprijinirea regener ării economice şi
sociale a comunităţilor defavorizate din mediul urban cu peste 20.000 de locuitori.
Având în vedere prevcderile art.35, alin.3 şi alin.6 din Legea 273/2006 a
Finanţelor Publice Locale cu rnodif. şi completările ulterioare;
Având în vedere art.1, .alin 1 şi alin 2, art. .2, art. .8, art..20, art.27, pc.2 din O.G.
nr.26/2000 cu privire Ia asocia ţii şi fundaţii cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere art. 36 alin.{2) lit.e, alin.{7) lit.c, art 37 din Legea nr.215!2001
privind administraţia publică i.ocal ă, republicat ă (rl), cu modific ările ş i completăriie
ulterioare;
In baza art.45(2) lit. f, şi art 115 din Legea nr.215/2001, privind administra ţia
publică locală, republicat ă (rI), cu modific ările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Consiliul Local aI Municipiului Tecuci este de acord cu participarea
Municipiului Tecuci la constituirea Grupului de Ac ţiune Local ă în municipiul Tecuci în
vederea acces ării fondurilor europene în cadrul programelor de dezvoltare zonal ă ş i
regional ă.
Art.2. Consiliul Local al Municipiului Tecuci declar ă că nu a mai adoptat şi nici
nu va mai adopta o altă hotărâre de aderare c ătre un alt G.A.L. înfiinţat ori în curs de
constituire, astfel încât s ă nu existe suprapunere teritorial ă între două parteneriate de
acelaşi tip, ceea ce ar duce la neeligibilitatea proiectului.
Art.3. Se desemneaz ă domnul Cătălin Constantin Hurdubae - primarul
Municipiului Tecuci să angajeze prin semn ătură Municipiul Tecuci la constituirea
Grupului de Ac ţiune Local ă, să semneze Actul
Constitutiv şi Statutul Asociaiei, precum şi reprezentarea în fa ţa oricărei instituţii sau

autorităţi prin asumarea oric ărui document necesar pentru:
v
seirnarea acordului de parteneriat;
semnarea contractului şi înfiinţareajuridic ă a Asociaţiei;
vt
întocmirea dosarului de candidatur ă în vederea autoriz ării G.A.L.
v
reprezentarea în Adunarea General ă a Asociaţiior şi participarea la întâlnirile
organizate pentru implementarea proiectului.
Art.4. Se aprob ă plata sumei de 3.000 lei din bugetul local aI Municipiului Tecuci
pentru sus ţinerea cheltuielil()r de înfiinţare juridică a Grupului de Ac ţiune Locală:
capital social, taxe şi onorarii juridice.
Art.5. Cheltuielile de mentenanţă pentru sediu social (utilit ăţi, chirie şi dotări )vor fi
suportate de Municipiul Tecuci.
Art.6. Prezenta hot ărâre va fi adus ă la îndeplinire prin grija Primarului municipiului
Tecuci.
Art.7. Prezenta hot ărâre va fi comunicat ă celor interesaţi prin grija secretarului
municipiului Tecuci.
PRE ŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
DumitrijiiaQeorgeta
CONTRASEMNEAZĂ ,
SECRETAR,
Staicu Iuliana Geta

ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL TECUCI
PRIMAR
EXPUNERE DE MOTIVE NR.9077
Din 14.09.2016
Privind: acordul de principiu al Consiliului Local ai Municipiului Tecuci Ia
constituirea Grupului de Actiunc Local ă în municipiul Tecuci în vederea acces ării
fondurilor europene în cadrul proraine1or de dezvoltare zonal ă ş i reiona1ă .
In conformitate cu prevederile art.35, alin. 3 şi alin. 6 din Legea Finanţelor Publice
Locale nr.273/2006, cu modif şi completările ulterioare, autorit ăţile deliberative pot
hotărî asupra particip ării cu capital sau cu bunuri în numele şi în interesul colectivit ăţii
Iocale pe care Ie reprezint ă., la constituirea de asociaţii de dezvoltare comunitară, în
limitele şi condiţiile legii, pentru realizarea în comun cu organiza ţii neguvernamentale, cu
asociaţii culturale, cu societ ăţi comerciale şi cu alte componente ale societ ăţii civile a
unor proiecte de dezvoltare de interes regional sau zonal şi furnizarea în comun a unor
servicii publice.
Obligaţiile financiare rezultate din acordul de cooperare a Unit ăţilor Administrativ
Teritoriale la asocia ţii interne organizate la nivel na ţional sau la organiza ţii internaţionale
cu personalitate juridic ă hotărâte de autorit ăţile deliberative, în condi ţiile Iegii, se suport ă
din bugetcie iocale ale acestoa.
Având în vedere prevedri1e prograrnelor opera ţionale pentru finan ţare european ă,
respectiv:
-Program Opera ţional Capital Uman (P.O.C.U.) 2014-2020
Axa prioritară 5. Dezvoltare local ă plasată sub responsabilitatea comunit ăţii,
-Program Opera ţional Regional (P.O.R.) 2014-2020
Axa prioritară 9. Sprijinirea regener ării economice şi sociale a comunit ăţilor
defavorizate din mediul urbari;
este necesar ă constituirea unui Grup de Ac ţiune locală în Municipiul Tecuci în
vederea acces ării fondurilor europene în cadrul programelor de dezvoltare regional ă şi
zonală.
Oportunitatea promovării unui proiect de hot ărâre de participare la înfiin ţarea unui
Grup de Acţiune locală în Municipiul Tecuci este dat ă de următoarele considerente:
-municipiul Tecuci va beueficia de revitalizarea teritoriului prin realizarea de investi ţii
cu fonduri europene;
-va contribui la dezvoltarea echilibrat ă a tuturor cartierelor municipiului Tecuci;
-va permite comunit ăţii, inclusiv Primăriei şi Consiliului local Tecuci, accesarea unor
axe de finanţare cu fonduri europene, suplimentare celor existente la dispozi ţia
autorităţilor locale, aceasta putându-se derula numai prin intermediul acestui instrument
Grup de Acţiune Iocal ă, ce irnplic ă atragerea comunit ăţii şi societăţii civile în dezvoltarea
socială, economică şi cultural ă a municipiului.
Participarea UAT Tecuci la constituirea Grupului de Ac ţiune locală va permite
acordarea unor şanse şi condiţii egale de dezvoltare personal ă şi comunitară a unui număr
de 19.524 de tecuceni ce- şi au domiciliul în cartiere precum: Cernicari, Crivi ţeni,
Tineretului, Nicolae B ălcescu, Satu Nou şi Cartierul CFR, care au un grad investi ţional şi
de dezvoltare mai redus decât ceilal ţi cetăţeni ai municipiului Tecuci.
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Având în vedere cele menţionate, propun iniţierea, analiza şi adoptarea în plenul
Consiliului local al municipiului Tecuci a unui proiect de hot ărâre referitor la aprobarea
aderării Municipiului Tecuci, în calitate de asociat, ca membru fondator în vederea
constituirii Grupului de Ac ţiune local ă, persoană juridică de drept privat
neguvernamental ă, autonomă, non-profit, apolitic ă şi fără scop lucrativ în vederea
obţinerii de finanţări nerambursabile în cadrul programelor opera ţionale din fonduri
europene.
PRIM AR

-,

ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL TECUCI
SERVI[CIUL FONDURI EUROPENE
RAPORT DE SPECIALITATE NR9078
DIN 14.09.2016

Privind: acordul de principiu al Consiliului Local al Municipiului
Tecuci la constituirea Grupului de Actiune Local ă în municipiul Tecuci
învederea acces ării fondurilor europene în cadrul rorame1or de
dezvoltare zonal ă şi reiona1ă .
În conformitate cu Legea nr.2 1 5/200 1 cu modif şi completările ulterioare,
Consiliul Local este cel care hotărăşte asupra particip ării la constjtuirea
asociaţiilor de dezvoltare comunitară pentru realizarea de proiecte de interes
regional sau zonal.
În conformitate cu prevederile art.35, alin.3 şi alin.6 din Legea Finanţelor
Publice nr.273/2006 cu modi£ şi completările ulterioare, autorit ăţile deliberative
pot hotărî asupra particip ării cu capital sau bunuri în numele şi interesul
comunităţii locale pe care le reprezint ă la constituirea de asociaţii de dezvoltare
comunitară, în limitele şi condiţiile legii, pentru realizarea în comun a unor
proiecte de dezvoltare regional sau zonal şi furnizarea în comun a unor servicii
publice.
Având în vedere Expunerea de motive a ini ţiatorului de proiect şi baza
legală prezentată, considerăm că proiectul de hotărâre îndepline şte condiţiile de
legalitate pentru a putea fi adoptat.

Serviciul Fonduri Europene

AI

STATUTUL ASOCIAŢIEI

ARCELINA
GNRAN

GRUP DE AC ŢIUNE LOCALĂ ANTON CINCU TEC

de Avocat

CAPITOLUL I.
]MSPOZIŢII GENERALE. DENUMIRE, FORMA JURIDIC Ă, SEDIU.

1. Se constituie ASOCIAŢIA GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ ANTON CNCU
TECUCI în conformitate cu Art. 1 din Actul Constitutiv subscris şi semnat de
membrii fondatori.
2. ASOCIAŢIA GRUPUL DE AC ŢIUNE LOCALĂ ANTON CNCU TECUCI este o
structură de cooperare cu personalitate juridic ă, de drept privat, non-profit, înfiin ţat în
temeiul dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 26 din 2000 cu privire la asocia ţii şi
fundaţii, aprobată prin lege, cu mofidic ările ulterioare.
3. La Asociaţie pot adera to ţi cei interesaţi, respectiv: institu ţii ale administraţiei publice,
organizaţii neguvernamentale, societ ăţi comerciale şi alte asociaţii civice din cadrul
comunităţii tecucene, asociaţia având ca obiect rezo]varea problemelor comunit ăţii
urbane a Municipiului Tecuci.
4. Sediul actual al Asociaţiei este în Municipiul Tecuci, strada Mihail Eminescu nr.37,
judeţul Galaţi.

CAPITOLUL 11.
SCOPUL ŞI OBIECTIVELE ASOCIAŢIEI
A. SCOPUL ASOCIAŢIEI
1. Asociaţia are ca scop realizarea de proiecte de dezvoltare urban ă atât în zona
administraţiei publice locale cât şi în domeniul piivat prin intermediul agen ţilor
economici şi a societăţii civile, având ca obiectiv prioritar dezvoltarea cartierelor
mărginaşe ale Municipiului Tecuci diri punct de vedere economic, social şi de
infrastructur ă pentru egalizarea şanselor tuturor cet ăţenilor Municipiului Tecuci.
Pentru realizarea acestor obiective, asocia ţia în colaborare cu partenerii sociali va
promova proiecte ce vor fi realizate cu prec ădere cu finanţări din fonduri europene
dar şi din resurse proprii.
B. OBIECTIVELE ASOCIAŢIEI
1

1

Ay
o

/

Consolidarea parteneriatului public-privat, pnn promovarea abord ării integrate şi
multisectoriale a dezvolt ării comunităţii urbane a Municipiului Tecuci atât în
sectorul public, în sectorul privat şi a societăţii civile ca principali factori interesa ţi
în realizarea unor obiective comune de dezvoltare local ă;
2. Identificarea nevoilor locale în scopul întăririi capacităţii de dezvoltare a
comunităţii;
3. Identificarea şi promovarea utiliză rii eficiente a resurselor locale ale eomunit ăţii
urbane(fizice, umane şi financiare);
4. Susţinerea iniţiativelor locale prin stimularea particip ării active a populaţiei locale
la planificarea, luarea deciziilor şi implementarea strategiei de dezvoltare local ă;
5. Elaborarea unei strategii de dezvoltare local ă integrată, prezentarea punctelor tari
ş i punctelor slabe ale acesteia în cadrul unei SWOT, prezentarea unui plan local de
acţiune cu stabilirea obiectivelor pe termen lung, mediu şi scurt, cu accent pe
obiectivele prioritare în dezvoltarea municipiului;
6. Promovarea colaborării cu alte entităţi administrative sau organizatorice care pe
viitor pot contribui prin proiecte concrete la dezvoltarea unei zone metropolitane a
Municipiului Tecuci;
7. Participarea în programe de dezvoltare şi elaborarea proiectelor necesare acces ării
fondurilor europene pe diferitele axe de finan ţare ee se vor deschide succesiv,
Asociaţia asigurând ,cu ajutorul speciali ştilor în doineniu, consultan ţa şi sprijinul
în promovarea, derularea şi susţinerea proiectelor;
8. Efeetuarea demersurilor necesare ob ţinerii finanţării proiectelor ce vizeaz ă
conservarea şi dezvoltarea patrimoniului urban din punct de vedere cultural,
economic, social, instruirea actorilor sociali pentru îmbun ătăţirea abilităţilor
organizatorice în administrarea şi dezvoltarea comunit ăţii urbane.
9. Reprezentarea unitar ă a intereselor comune cornunit ăţii locale în raport cu
administraţia publică central ă , organizaţii neguvernamentale şi terţi, pe plan intern
şi internaţional şi realizarea unor proiecte comune pentru a sprij ini dezvoltarea
viitoare a comunit ăţii;
10. Participarea activ ă şi eficientă la procesul de modernizare şi descentralizare a
administraţiei publice din România şi pentru ridicarea permanent ă a capacit ăţii şi
abilităţii adrninistrative a cornunit ăţii urbane.

CAPITOLUL 111.
DURATA DE FUNCŢIONARE

1. Asociaţia se constituie pe durat ă nedeterminată, cu începere de la data înscrierii în
Registrul persoanelor juridice al Judec ătoriei competente teritoriaL
2
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CAPITOLUL Iv.
PATRIMONIUL INIŢIAL
1. Patrimoniul iniţial al Asociaţiei este format din activul patrimonial în valoare de 1000
de lei, constituit din contribu ţiile integral în bani ale membrilor fondatori.
2. Întregul patrimoniu ini ţial va fi evindenţiat şi păstrat în conformitate cu legisla ţia
română în materie, pe numele Asociaţiei şi va fi folosit exclusiv pentru realizarea
obiectivelor ei.

CAPITOLUL V.
CATEGORIILE DE RESURSE PATRIMONIALE ALE ASOCIA ŢIEI

1. Asociaţia se finanţează prin contribuţii ale membrilor, precum şi din alte surse, în
condiţiile legii. Concret, veniturile Asociaţiei provin din:
a). Contribuţiile membrilor;
b). Cotizaţiile anuale ale membrilor;
c). Donaţii, sponsorizări sau legate;
d). Resurse provenite din bugetul de stat şi din bugetele iocale;
e). Dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condi ţii
legale;
f. Dividendele societ ăţilor comerciale înfiinţate de Asociaţie;
g). Alte venituri prev ăzute de lege;
Asociaţia are dreptul s ă refuze orice donaţie sau alte venituri în cazul în care acestea ar
fi oferite în condiţii care contrazic scopul şi obiectivele Asociaţiei.
Patrimoniul Asociaţiei nu poate fi utilizat în alte scopuri decât cele prev ăzute la
Capitolul 11 din prezentul statut.
Asociaţia poate îninţa societăţi comerciale ale c ăror dividende, dac ă nu se reinvestesc
în aceste societ ăţi, se vor folosi pentru realizarea scopului ei.
Asociaţia poate înfiinţa societăţi comerciale de economie social ă în condiţiile legii
pentru integrarea persoanelor defavorizate şi valorificarea unor oportunit ăţi în vederea
integrării sociale a membrilor comumt ăţii
:
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2. Principalele cheltuieli ale Asociaţiei sunt:
a). Drepturile băneşti ale personalului angajat, cenzorului şi colaboratorilor
oc1aţiei.
b). Procurarea de rechizite şi imprimate de birou, echipamente şi apaiatură, necesare
bunei funcţionări a activităţii.
c). Achiziţionarea bazei materiale necesare bunei func ţionări.
d). Chirii, dobânzi, taxe, comisioane bancare.
e). Cazare, mas ă, transport necesare în cazul deplas ăr:ilor persoanelor desemnate în
activităţile desfăşurate în interesul Asociaţiei în afara Municipiului Tecuci.
f). Utilităţile necesare bunei desf ăşurări ale activităţii: energie electrie ă, energie
termieă, gaze naturale, canal, salubritate, telefonie, internet, ş .a.
g). Consultanţă în elaborarea şi implementarea proiectelor, elaborarea de strategii de
dezvoltare comunitar ă, asistenţă juridică.
h). Realizarea de acţiuni sociale, culturale şi de promovare a eomunităţii urbane pe
care o reprezint ă.
i). Aeordarea de ajutoare cet ăţenilor Municipiului Tecuci aflaţi în situaţii deosebite.
j). Acordarea de sprijin [înanciar sau material unor elevi sau studen ţ ai Municipiului
Tecuci, pentru eontinuarea studiilor sau pentru rezultate deosebite ob ţinute în eadrul unor
competiţii interne sau internaţionale.
k). Alte cheltuieli.
Cheltuielilţ se efectuează potrivit prevederilor bugetului de venituri şi cheltuieli şi se
aprobă de către onsi1iu1 Director.
Salariile şi alte drepturi b ărieşti se stabilesc în limitele statului de func ţii şi ale bugetului
de venituri şi cheltuieli.
Consiliul Director poate dispune plata de premii, gratifica ţii şi alte asemenea din
disponibilităţile existente.
3. Exerciţiul economico-financiar îneepe la data de 1 ianuarie şi se încheie la data de 31
decembrie ale fiec ărui an, cu excep ţia primului an, în care exerci ţiul eeonomico-f1nanciar
îneepe la data constituirii Asocia ţiei conform legii şi se închei e la data de 31 decembrie al
aceluiaşi an.
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CAPITOLUL VL
COMPONENŢA ASOCIAŢIEI.

1. Dobândirea calit ătij de membru al Asociatiei.
Unitatea Administrativ Teritorial ă Tecuci şi reprezentanţii sectorului privat(ONG-uri,
firme private, asociaţii de proprietari) care se înscriu în Asocia ţie, înainte ca aceasta s ă fie
înregistrat ă în Registrul Special al Asocia ţiilor şi Fundaţ i1or de la grefa Judec ătoriei
competente territorial, sunt considera ţi membrii fondatori.
Membrii fondatori, desemna ţi prin mandat în acest scop desemna ţi de Unitatea
Administrativ Teritorială Tecuci şi prin persoanele ce reprezint ă sectorul privat, desemnate de
către acestea, semneaz ă Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei.
După înregistrarea Asociaţiei în Registrul Special al A.sociaţiilor şi Fundaţiilor, alte
unităţi administrativ teritoriale limitrofe, alte institu ţii aparţinând administraţiei publice,
respectiv alţi reprezentanţi ai sectorului privat(ONG-uri, societ ăţi comerciale, asociaţii de
locatari) pot dobândi calitatea de membru asociat prin hot ărârea Consiliului Director.
Procedural, solicitantul trebuie s ă-şi manifeste în scris op ţiunea de înscriere, semnat ă şi
parafată, cererea sa urmând a se aproba dac ă se întrune şte votul a jumătate plus unu al
membrilor Consiliului Director. Cererile vor fi înso ţite de o recomandare a unuia dintre
membrii Asociaţiei.
2. Pierderea calit ătii de meinbru al Asocia ţ iei are Ioc prin:
a). Încetarea existenţei persoanei juridice.
b). Renunţarea la calitatea de membru (cu exceptia membrilor fondatori). Orice membru
al Asociaţiei se poate retrage cu condi ţia să comunice decizia sa în scris Consiliului Director,
fără a solicita s ă i se returneze contribu ţiile sau alte pretenţii materiale sau b ăneşti.
c). Excluderea din Asoeiaţie. Consiliul Director poate hot ărî cu votul a dou ă treimi din
numărul membrilor săi, excluderea unui membru din Asociaţie în următoarele situaţii:
- prin comportament sau atitudine ee aduce atingere moral ă a Asociaţiei.
- foloseşte prerogativele statutare în interes personal.
- acţionează în scopul defăimării în orice fel a Asociaţiei, a membrilor s ăi şi a activităţii
acestei Asociaţii.
- aduce prejudicii materiale şi financiare Asociaţiei.
- angajează acţiuni ce contravin legii şi ordinii de drept.
Persoana exclus ă nu va putea pretinde restituirea taxei de înscriere sau a dona ţiilor făcute
anterior Asociaţiei.

CAPITOLUL VII.
DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ASOCIAŢIL()R.

1. În virtutea drepturilor conferite de dispozi ţiile legale şi de prezentul statut, asociaţii au
următoarele drepturi:
a). Să aleagă şi să fie aleşi în funcţiile de conducere ale Asocia ţiei, prin reprezentan ţi.
b). S ă-şi exprime, prin reprezentanţi, votul în ceea ce prive şte activitatea Consiliului
Director.
c). Să folosească şi să participe la acţiunile organizate de Asociaţie şi să propună
organizarea diverselor manifest ări.
d). Să beneficieze de îndrumarea şi sprijinul Asociaţiei în derularea proiectelor proprii şi în
implementarea acestora.
2. Membrii Asociaţiei au următoarele obligaţii:
a). Să răspundă solicitărilor Asociaţiei şi să participle la toate ac ţiunile întreprinse de
Asociaţie.
b). Să-şi achite obligaţiile materiale şi financiare potrivit angajamentelor pe care şi le-au
asumat. Cotizaţia anual ă a membrilor este de: 1). ONG-uri, Asocia ţii şi Societăţi Comercia1e
de 100 lei pe an. 2). Autoritatea Administrativ Teritorial ă Tecuci, cotizaţia este de 3 lei pe cap
de locuitor, pe an.
c). Să susţină activitatea Asociaţiei şi interesele ei.
d). S ă-şi folosească priceperea şi să acorde tot sprijinul în realizarea obiectivelor
Asociaţiei.

3. Reprezentantul asociatului care, într-o anumit ă problemă supusă Adunării Generale, este
interesat personal prin so ţul său, ascendenţii sau descendenţii săi, rudele în linie colateral ă sau
afnii săi până la gradul al patrulea inclusiv, nu poate lua parte la vot.
Reprezentantul asociatului care încalc ă dispoziţiile alin. 1 este răspunzător de daunele
cauzate Asociaţiei dacă fră votul său nu s-ar fi putut ob ţine majoritatea cerut ă.

CAPITOLUL VIII.
ORGANELE DE CONDUCERE, ADMINISTRARE ŞI CONTROL.
ATRIBU ŢII.

Structura Asociaţiei cuprinde: Adunarea General ă, Consiliul Director şi Cenzorul.

A. ADUNARA GENERALĂ.
1. Este organul de conducere alc ătuit din totalitatea membrilor Asocia ţiei. Adunarea
Generală a Asociaţiei asigură realizarea scopului şi obiectivelor acesteia, exercitând
următoarele atribuţii:
a). Stabilirea strategiei generale, a obiectivelor şi a programelor Asocia ţiei.
b). Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a bilanţului contabil.
c). Alegerea şi revocarea membrilor Consiliului Director, în condi ţiile legii şi ale
prezentului Statut.
d). Alegerea şi revocarea Cenzoruiui.
e). Modificarea Actului Constitutiv şi al Statutului Asociaţiei în condiţiile Iegii.
f). Dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei.
g). Stabilirea bunurilor rămase după lichidare.
h). Orice alte atribuţii prevăzute în lege.

Adunarea General ă se întruneşte cel puţin o dată pe an, la convocarea Consiliului Director şi
are drept de control permanent asupra celorlalte organe ale Asocia ţiei, respectiv Consiliul
Director şi Cenzor.
2. Hotărârile luate de Adunarea General ă, în limitele legii, ale Actului Constitutiv sau ale
Statutului sunt obligatorii chiar şi pentru asociaţii care nu au luat parte la şedinţa Adunării
Generale sau au votat împotriv ă.
Adunarea General ă este legal constituit ă în prezenţa a jumătate plus unu din membrii
săi, Hotărârile Adunării Generale 1undu-se deasemenea cu votu1 majorit ăţii membrilor
prezenţi, cu excep ţiile prevăzute de prezentul Statut.
În Adunarea General ă, sectorul public reprezint ă 49% din membrii asociaţi, votul
acestora fiind dat de reprezentan ţii desemnaţi de către aceste instituţii, desemnaţi în acest scop
de către autoritatea deliberativ ă a fiecărui membru din sectorul public.
3. Hotărârile Adunării Generale, contrare legii, Actului Constitutiv sau dispozi ţiilor
cuprinse în Statut, pot fi atacate în justi ţie, de către oricare din membrii asocia ţi care nu au
luat parte la Adunarea General ă sau care au votat împotriv ă şi au cerut s ă se insereze aceasta
în procesul verbal de şedinţă, în termen de 1 5 zile de la data votului.
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B.ONSILIUL DIRECTOR.
Este compus din reprezentan ţi ai membrilor fondatori şi este ales pe o perioad ă de 4 ani.
)

2. Consiliul Director asigură punerea în aplicare a hot ărârilor Adunării Generale,
reprezentarea ş i administrarea patrimoniului în raport cu ter ţii, hotărând asupra c ăilor de
realizare a scopului propus de Asocia ţie.
3. Consiliul Director asigur ă legăturile şi cooperarea cu alte organiza ţii, instituţii şi
organisme de stat, guvernamentale sau neguvernamentale, na ţionale şi internaţionale, în
vederea obţinerii de fonduri sau alte mijloace(bunuri sau servicii) pentru realizarea scopului
propus.
4. Consiliul Director poate accepta, în numele Asocia ţie, orice donaţie sau legat, cu
respectarea dispozi ţiilor legii şi a Statului.
5. Consiliul Director are şi următoarele atribuţii:
a). Prezintă Adunării Genera1e raportul de activitate pe perioada anterioar ă, executarea
bugetului de venituri şi cheltuieli, bilariţul contabil, proiectul de bugetului de venituri şi
cheltuieli şi proiectul programelor Asociaţiei.
b). Încheie acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei.
c). Aprobă organigrama şi statul de funcţii al Asociaţiei.
d). Îndepline şte orice a1te atribu ţii prevăzute în Statut sau stabilite de Adunarea
Generală.
6. Consiliul Director se întrune şte trimestrial, preeum şi ori de câte ori este nevoie, în
întruniri periodice şi specia1e. Întrunirile Consiliu1ui Director pot fi convocate de c ătre
Preşedintele Consiliului, care este şi preşedintele Asociaţiei, sau de c ătre o jumătate din
membrii Consiliului Director, prin trimiterea unei în ştiinţări în care se vor men ţiona data, ora,
locul şi scopul întrunirii c ătre toţi membrii Consiliului Directoi• cu cel puţin cinci zile înaintea
unei asemenea întruniri.
7. Consiliu1 Director delibereaz ă în mod va1abil, în prezen•ţa majorităţii membrilor săi şi
poate lua hotărâri numai cu votul majorit ăţii membrilor prezenţi. În caz de paritate de voturi,
votul Pre şedintelui este hotărâtor. Deciziile contrare legii, Actului Constitutiv sau Statutului
Asociaţiei, pot fi atacate în Justi ţie, în condiţiile prevăzute de lege.
Membrii Consiliu1ui Director nu vor primi salarii pentru serviciile aduse de ei în aceast ă
Asociaţie.
8. Un loc vacarit în Consiliul Director, ap ărut din cauză de deces, demisie sau din alte
motive, va fi completat în condi ţiile legii şi ale prezentului Statut.
9. Consiliul Director este condus de un Pre şedinte ales cu votul majorit ăţii membrilor săi. În
cazul în care Pre şedintele este indisponibil, pentru motive întenieiate comunicate în scris, va. fi

înlocuit de unul dir vicepre şedinţi, ales de către Consiliul Director cu votul majorit ăţii
me brilor săi până la încetarea indisponibilităţii Preşedintelui ales.

ONTROLUL ASOCIAŢIEI.

1. Asociaţia va ţine Ia sediul său principal registre şi rapoarte corecte şi complete ale
conturilor, proceselor verbale, ale dezbaterilor Consiliului Director, precum şi un registru
cuprinzând numele şi adresele membrilor organelor de conducere ale Asocia ţiei şi al
persoanelor fizice sau juridice care aduc fonduri în Asocia ţie.
2. Evidenţele şi registrele Asociaţiei vor fi verificate şi controlate anual de un cenzor-expert
contabil, remunerat pentru activitatea sa din resursele financiare ale Asocia ţiei.
În realizarea competen ţelor sale, Cenzorul:
a). Verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociaţiei.
b). Întocme şte rapoarte şi Ie prezintă Adunării Genera1e.
c). Poate participa la şedinţele Consiliului Director, fră drept de vot.
d). Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în Statut sau stabilite de Adunarea
Generală.

CAPITOLUL IX.
DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA.
1. Asociaţia se dizolvă:
a). de drept;
b). prin hotărâre judecătorească;
c). prin hotărârea Adunării Genera1e;
d). în alte situaţii prevăzute de lege;

a). Asociajia se dizolv ă de drept.•
-prin rea1izarea sau, dup ă caz, imposibilitatea realiză rii scopului pentru care a fost
constituită, dacă în termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce
schimbarea acestui scop.

!-

- imposibilitatea constituirii Adun ării Generale sau a constituirii Consiliului Director în
corirmitate cu statutul Asociaţiei, dacă această situaţie durează mai mult de un an de la data
1are, potrivit statutului, Adunarea General ă sau Consiliul Director trebuia constituit.
-reducerea num ărului de asociaţi sub limita fixată de lege dacă acesta nu a fost
completat timp de trei luni.
b). Prin liotărârejudecătorească, la cererea oric ărei persoane interesate, atunci când:
- Scopul sau activitatea Asociaţiei au devenit ilicite sau contrare ordinii publice.
- Realizarea scopului este urm ărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice.
- Urmăreşte alt scop decât cel pentru care s-a constituit.
- A devenit insolvabil ă.
c). Prin hotărârea Adunării Generale, în termen de 15 zile de la data şedinţei de dizolvare,
Hotărârea Adunării Generale se depune la Judecătoria din aria teritorială competentă pentru
aji înscrisă în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor.

2. În cazul dizolvării Asociaţiei, lichidatorii se numesc de instan ţa judecătoreasc ă. Odată cu
numirea lichidatorilor, mandatul Consiliului Director înceteaz ă.
Lichidatorii, la intrarea în func ţie, efectueaz ă inventarul şi încheie un bilanţ care s ă
constate situaţia actuală a activului şi al pasivului. Ei sunt obligaţi să primească şi să păstreze
registrele şi orice alte acte ale Asocia ţiei şi să ţină un registru cu toate opera ţiunile lichidării,
în ordinea datei acestora.
Lichidatorii î şi îndeplinesc mandatul sub controlul Cenzorulni.
3. Lichidatorii au obligaţia de a continua operaţiunile juridice în curs, de a încasa creanţele, de
a plătii creditorii, iar dac ă numerarul nu este suficient, de a transforma şi restul activului în
bani, procedând la vânzarea prin licitaţie publică a bunurilor mobile şi imobile.
Lichidatorii pot realiza numai acele opera ţiuni noi care sunt necesare finaliz ării celor
afate în curs de derulare.
4. Bunurile rămase în patrimoniul Asocia ţiei vor fi transmise c ătre persoane juridice de drept
privat sau de drept public cu scop identic sau asem ănător. Data transmiterii bunurilor este cea
a întocmirii procesu1ui verba1 de predare primire, dac ă prin acesta nu s-a stabilit o dat ă
ulterioară.
5. Lichidatorii încheie operaţiunile ş i remit celor în drept contul gestiunii numai dup ă
expirarea unui termen de 6 luni de la publicarea dizolv ării Asociaţiei în Registru.
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6. După încheierea lichidării, lichidatorii sunt obligaţi ca în termen de 2 Iuni s ă depună
bilanţul, registrul jurnal şi un memorandum, s ă declare operaţ uni1e de lichidare la registrul
Aş Jciaţii1or şi Fundaţiilor al Judecătoriei în aria de competen ţă teritorială în care îşi are sediul
ociaţia şi să îndeplineasc ă toate procedurile de publicare şi de radiere în acest Registru.
7. Dacă în termen de 30 de zile de la depunerea bilan ţului nu se îuregistreaz ă nici o
contestaţie, bilanţul se consideră definitiv aprobat, iar lichidatorii, cu autorizarea Judec ătoriei,
vor remite celor în drept bunurile şi sumele rămase de la lichidare, împreun ă cu toate
registrele şi actele Asociaţiei şi ale Iichidării, după aceasta fiind considera ţi descărcaţi de orice
obligaţie.
S. Asociaţia încetează să existe la data radierii din Registrul Asocia ţiilor şi Fundaţiilor.
Radierea se face în baza actului constatator eliberat lichidatorilor, prin care se atest ă
descărcarea acestora de obliga ţiile asumate.

CAPITOLUL X.
MODIFICAREA STATUTULUI ASOCIAŢIEI.

1. Modificarea statutului Asociaţiei se face prin înscrierea modific ării în Registru1 Asociaţiilor
şi Fundaţiilor aflat la grefa Judec ătoriei din aria de competenţă teritorial ă în care Asociaţia îşi
are sediul.
2. Cererea de înscriere a modific ării va fi însoţită de hotărrea Adunării Genera1e.

CAPITOLUL XI.
DISPOZIŢ II FINALE.
1. Reprezentarea Asociaţiei în raport cu terţii, persoane fizice sau juridice, se face de c ătre
Preşedintele Asociaţiei.
2. În realizarea scopurilor propuse, Asocia ţia intră în relaţii cu organizaţii, organisme,
instituţii, societăţi comerciale, organiza ţii civice sau organizaţii neguvemamentale, din ţară şi
străinătate, stabilind raporturi de colaborare şi parteneriat cu acestea.
3. Asociaţia se supune legislaţiei romne în vigoare, iar orice rnodificare a prezentului statut
urmează a fi comunicată orgarielor în drept.
4. Prevederile prezentului statut se completeaz ă cu dispoziţiile legale în materie.

11

Prezentul Act Constitutiv precum şi Statutul au fost redactate în original în patru exemplare
de cI mnul/doamna avocat Gherman Marcelina ,Baroul Bucuresti.

Membrii fondatori:
l). Municipiul Tecuci prin primar C ătălin Constantin Hurdubae.
2). Asociaţia Gospodarilor Ora şului Tecuci, prin persoană desemnată B ălănică Traian.
3). A.A.R.D-C.A.R UNIREA TECUCI, reprezentat ă de Dodu C ătălin.
4). S.C. CONINSTALL FXF S.R.L, reprezentat ă de Istrate Dan.
5). ASOCIAŢIA CRESCĂTORILOR DE ANIMALE TECUCI, reprezentat ă de Mandea
Ionel.

6). S.0 POP VANGHELIS S.R.L TECUCI, reprezentat ă de Popovici Cristian.
7). ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI NR. 9B TECUCI, reprezentat ă de Manole IsabellaMonica.

8). s.0 CORAL COM SERV PROD IMPEX S.R.L TECUCI, reprezentat ă de Vasilache
Marin.

9). S.C. BIOCENTER S.R.L TECUCI, reprezentat ă de Armeanu Daniel-Vasile.
10).S.0 OCAUA LUI CUZA S.R.L TECUCI, reprezentată de Rarinca Mitic ă.
11). S.0 GENSPOR S.R.L TECUCI, reprezentat de Marin Ionel.
12). S.C. VERTICAL CONSTRUCT SERV S.R.L, reprezentat ă de Crăciun George.
13).S.0 ALLDEST BRUTĂRIE S.R.L, reprezentată de Pintilie Cristina.
âi GHERl1i
.onormitate cu disz
aln.(1)it. C)dln Legea nr

icolului 3

atestdata,
identitatea părţllor şi copiu1 AptuSul act.
11:.95

1..6
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DOSAR NR. 5458/324/2016
ROMÂNIA
JUDECĂTORIA TECUCI JUDE ŢUL GALAŢI
ÎNCHEIERE
Şedinţa publică de la 16.11.2016

Instanţa constituită din:
PREŞEDINTE - BIRO NICOLETA
GREFIER - CHIRILĂ FLORENTINA
La ordine se afl ă soluţionarea cererii formulat ă de petentul B ălănică Traian, având ca obiect
- înregistrarea ASOCIA ŢIEI GRUPUL DE AC ŢIUNE LOCALA ANTON CINCU TECUCI, cu
sediul în Tecuci str. Mihai Eminescu nr. 37 judeţul Galaţi în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor af1at
la grefa Judec ătoriei Tecuci.
La apelul nominal efectuat în şedinţă publică a răspuns Bălănică Traian - persoan ă
împuternicită prin actul constitutiv s ă desfaşoare procedura de dobândire a personalit ăţii juridice
Procedura de citare este legal îndeplinit ă
S-a facut referatul cauzei de c ătre grefierul de şedinţă, care invedereaz ă instanţei stadiul
procesual , cum şi faptul că nu s-au depus la dosar certificatele de cazier fiscal pentru membrii
fondatori, după care:
Reprezentantul asociaţiei depune la dosar cazierele fiscale pentru membrii fondatori.
Precizează că nu are alte cereri de formulat.
Nefiind cereri de formulat, instan ţa constată cauza în stare de judecat ă şi acordă cuvântul
pentru dezbateri în fond.
Reprezentantul asocia ţiei solicită admiterea cererii şi a se dispune înregistrarea acesteia
în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor af1at la grefa Judec ătoriei Tecuci.
lnstanţa reţine cauza în pronunţare.
INSTAN Ţ A:

Deliberând asupra cauzei civile de fa ţă:
Prin cererea înregistrat ă la Judecătoria Tecuci sub nr.de înregistrare 5458/324/2016 din
25.10.2016, petentul B ălănică Traian a solicitat înregistrarea Asocia ţiei GRUPUL DE ACŢIUNE
LOCALA ,, ANTON CINCU TECUCI în registrul special af1a la grefa Judec ătoriei Tecuci.
A depus la dosar următoarele înscrisuri: actul constitutiv şi statutul asociaţiei atestate de
avocat, dovada disponibilit ăţii denumirii, contractul de comodat din 01 .10.2016, certificatele de
cazier fiscal ale membrilor fondatori, dovada patrimoniului, extras de carte funciar ă, contractul de
vânzare-cumpărare nr.2659/02. 1 0. 1 998.
Analizând actele şi lucrările dosarului , instanţa a reţinul următoarele:
Potrivit art.4 din OG nr.26/2000, asocia ţia este subieetul de drept constituit de trei sau mai
multe persoane care, pe baza unei în ţelegeri, pun în comun şi fără drept de restituire contribuţia
materială, cunoştinţele sau aportul lor în munc ă pentru realizarea unor activit ăţi în interes general, al
unor colectivit ăţi sau, după caz, în interesul lor personal nepatrimonial.
Potrivit art.6 din acelaşi act normativ, în vederea dobândirii personalit ăţii juridice, membrii
asociaţi încheie actul constitutiv şi statutul asociaţiei, în formă autentică sau atestată de avocat.
Din conţinutul statutului asoeiaţiei a rezultat că asociaţia are ca scop realizarea de proiecte
de dezvoltare urban ă atât în zona administra ţiei publice locale, cât şi în domeniul privat prin
intermediul agenţilor economici şi a societăţii civile, având ca obiectiv prioritar dezvoltarea
Vă atragem atenţia că dateIe menţionate în prezentul document se înscriu în cele pev ăzute de Legea nr. 67712001, fapt ce conferă
obligativitatea protejării, conseivării şi folosirii acestora doar în scopui prevăzut de lege.

ACTUL CONSTTUTV AL ASOCIAŢIEI

r

ÈA1ARCEL1N
E
\*

GRUPUL DE ACŢ IUNE LOCALÂ ANTON CINCU TECUC1

Art. I Subscri şii:
1. Muuicipiui! Tecuci, persoană juridică dle drept public, cu sediul în Municipiul•
Tecuci, strada 1 Decernbrie 1918, nr. 66,jude ţul Galaţi, cod flLscal: C.11:4269312,
reprezentat prin prirnar C ătălin Constantin Hurdubae,cu domiciliul în Municipiul
Tecuci, strada 1 Decembrie 1918, nr.1 19, bl. A2, sc. 1, et. J[, ap 7, jude ţul Galaţi,
identificat cu C.I, seria GL 980380, CNP 1690916372250, emis de SPCLEP
Tecuci,eliberat în data de 1 l . 1 1 .20 1 4, desemnat de Consiliul Local al Municipiului
Tecuci prin Hotărârea Consiliului Local nr. 81/15.09.2016;
2, Asoeia ţ ja Gospotarior Ora şullui Tecuci.,
organizaţie neguvernamental ă
constituită potrivit O.G nr. 26/2000, cu sediul în Municipiul Tecuci, strada Mihail
Erninescu nr. 37, C.I.F: 32556196, reprezentat ă prin persoan ă deseinnată B ălănică
Traian, cu domiciliul în Municipiul Tecuci, strada Mihail Eminescu nr. 37, jude ţul
Galaţi, identificat cu C.I, seria GL 580606, CNP 1640919154207, emis cle
SPCLEP Tecuci, eliberat în data cle 15.09.2008;
3. A.A.R.i-C.A,R UNREA TECUC]JJ, persoană juridică de drept privat, cu sediul în
Tecuci, judeţul Galaţi,strada 1 Decembrie ][ 911 8,nr. 37, C.I.F: 4184313, reprezentat ă
de Dodu C ătălin,cu dominiciul în Municipiul Tecuci, strada G-ral Ion Dragalina,
nr. 2A, identificat cu C.I, seria GL 682347, CNP 1681110173189, emis de SPCLEP
Tecuci, eliberat în data de 29.06.2010.;
4. s.c CONNSTALL FXF SOROL,, cu sediul în Municipiul Tecuci, strada Ştefan
Octavian Iosif, nr. 73, judeţul Galaţi, C.U.I :26204004, reprezentat ă de Istrate Dan,
cu domiciliul în Municipiul Tecuci, judeţul Galaţi, strada Mihail Iogă1[niceanu nr.
51, identificat cu C.I, serial G1 563938, CNP 11680405173208, emis de SPCLEP
Tecuci, eliberat în data de 28.05.2008.
5. ASOC[ATIA CRESCĂTOR][LOR DE ANMALE TEC][JCL organizaţic
neguvernamental ă constituită potrivit O.G nr. 26/2000, cu sediul în Municipiul
Tecuci, strada Aleea Plopilor, nr.5, bl. H11, ap. 4, C.i.F: 32197513, reprezentat ă de
Mandea Ionel, cu domiciliu în Municipiul Tecuci, strada Gh. Laz ăr, nr. 12b, judeţul
Galaţi, legitimat cu C.I, seria GL 855800, CNP 1580301 1731611, emis SPCLEP
Tecuci, eliberat în data de 26.02.2013;
6. S.0 POP VANGHELS S.R.L TECUC][, cu sediul în Municipiul Tecuci, jude ţul
Galaţi, strada Victoriei, nr. 17, C.U.I: 6983007, reprezentat ă de Popovici Cristian,
cu domiciliul în Municipiul Tecuci, jude ţul Galaţi, strada 1 Decembrie 1918 nr. 1 3 5,

ţ

I1

bI. T1A, sc. 1, ap. 6, legitimat cu C.I, serial GL 855151, CNP 1690213173261,
emis de SPCLEP Tecuci, eliberat în data de 21.03.2013.
7. ASOC][ATI[A DE PROPRJ[ETARJ[ NR. 9B TECUC][, cu sediul în Municipiul
Tecuci, judeţul Galaţi, strada 1 Decembrie 1918 nr. FN, bl. 127, sc. 2, autoriza ţie:
Legea 1 114/1996 3/3524, reprezentat ă de Manole Isabella-Monica,C.LF: 12124282
cu domiciliul în Municipiul Tecuci, jude ţul Galaţi, strada Vasile Alecsandri, nr. 4,
bl. T3, sc. 2, et. 3, ap. 49, identificată cu C.I, seria GL 744398, CNP
2680706173211 emis de SPCLEP Tecuci, eliberat în data de 28.06.2011.
8. S.0 CORAL COM SERV PRO]L) ][MPEX S,R.L TECUCI, cu sediul în
Municipiul Tecuci,judeţul Galaţi, strada Tecuciul Nou, nr. 127, C.U.I: 3552395
reprezentat ă de Vasilache Marin, cu domiciliul în Municipiul Tecuci, jude ţu]
Galaţi, strada Costache Racoviţă nr 6, identificat cu C I, seria GL 689283, emis de
SPCLEP Tecuci, eliberat în data de 05.08.2010,
9. S.C. BIOCENTER S.R.J[J TECUC][, sediul în Municipiul Tecuci, judeţul Galaţi,
strada Mureş, nr.20, corp 1, camera 2, C.U.I 17749460, reprezentat ă de Armeanu
Daniel-Vasile, cu domiciliul în Municipiul Tecuci, judeţul Galaţi, strada 1
Decembrie 1918, iir. 119, bl. A2, sc. 1, et. 1, ap. 6, identificat cu C.I, seria ZL
0604116, CNP 1810720374544, emis de SPCLEP, eliberat în data de 16.02.2016.
J[O. S,C OCAUA LUI CUZA S.R.L. TECUCI 9 cu sediul în Municipiul Tecuci,
judeţul Galaţi, strada 1 Decembrie 1918 nr. 2, C.U.I 1639836, reprezentat ă cle
Rarinca Mitic ă, cu domiciliul în Municipiul Tecuci, strada Lt. Dragomir nr. ]t,
identificat cu C.I, serial GL 711666, CNP 1760201 173162, emis de SPCLEP
Tecuci, eliberat în data de 07 12 2010
1[1[. S,C GENSPOR S.R.L TECUC]{, cu sediul în Municipiutt Tecuci,strada Piugului,
nr. 39, judeţul Galaţi, C.U.I 17341070, reprezentat de Marin Ionel, cu domiciliul în
Mtinicipiul Tecuci, judeţul Galaţi, strada Plugului nr. 39, identificat cu C 1[, seria
GL 998324, CNP 1581210173151, emis de SPCLEP Tecuci, eliberat în data de
05.03.2015.
12. S.C. VERTICAL CONSTR]LJCT SERV S.R.Lsediu1 în Municipiul Tecuci,
judeţutt Galaţi, strada Mureş , nr. 20, corp. 1, camera 3, C.U.I: 19038227,
reprezentat ă de Crăciun George, cu domiciliul în Municipiul Tecuci, jude ţul
Galaţi, strada 1 Decembrie 1918 nr.127, bl. A4B, sc. 3, ap. 49, identificat cu C.1[,
seria GL 985316, CNP 15911130173157, emis de SPCLEP, eliberat în data de
09.12.2014.

13. S,C ALLDEST BRUTĂRJ[E S.R.L, cu sediul în Municipiul Tecuci, jude ţul
Galaţi, strada Ro şiori, nr. 21, camera 1, C U 1[ 32455663, reprezentat ă de Pintilie
fit Cristina, cu domiciliul în jude ţul Galaţi, sat Munteni, comuna Munteni, identificat ă cu
C.]{, seria G1 8487411, CNP 28104261171715, emis de SPCLEP Tecuci, eliberat în data
de 17.01.2013.

hotărăsc înfiinţarea unei asociaţii în baza Ordonanţ ei Guvernului Nr. 26/2000, în calitate de
membri fondatori
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Ajrt. Il. ASOC]{AŢ ][A GRUPUL DE ACŢ IUNE LOCALĂ ,,ANTON CNCU TECUCF,
este o structur ă de cooperare cu personalitate juridic ă, de drept privat, non-profit, înfîin ţată în
temeiul dispoziţiilor Ordonanţei Guvei-nului rir. 26/2000, cu privire la asociaţii şi fundaţii,
aprobată prin lege, cu modifîc ările ulterioare.

Art IIL DENUMIREA ASOC][AŢIE]{ GRUPUL DE ACŢ ][UNE LOCALĂ ,,ANTON
C]{NCU TECUC]{ a fost rezervat ă la Ministerul Justiţ iei, potrivit dovezii privind
disponibilitatea denumirii rrr.154981/05.08.20]{6, denumită în continuare Asocia ţie, se
înfiinţează în scopul realiz ării în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes comunitar
prin implicarea agenţilor economici, a societăţii civile, a organizaţiilor neguvernamentale şi a
administraţ iei publice locale membre, în ac ţiuni care să permită valorificarea resui-selor zonei
prin atragerea de finan ţări prin programe de dezvoltare ale Uniunii Europene.
Art, IV. Sediul Asociaţiei se af]{ă în Municipiul Tecuci, strada Mihail Eminescu nr. 37,
judeţul Galaţi, conform contractului de comodat.
Art. V. Asociaţia este constituit ă pe durată neliinitată de timp.
Art. VI. Patriinoniul este format dintr-un activ patrimonial ini ţial în valoare de 1 000 lei (o
mie lei), fiind constituit prin contribu ţia integrală a membrilor fondatori.
Întregul[ patrimoniu va fî eviden ţiat şi păstrat în conformitate cu legisla ţia română în
materie pe numele Asociaţiei şi va fi folosită exclusiv pentru realizarea scopului ei.
Art, VIL Asocia ţia se organizeaz ă şi luncţionează în conformitate cu prevederiie
Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asocia ţii şi fundaţii, aprobate prin lege, Cu
rnodificările ulterioare, precum şi în conformitate cu prevederile Statutului propriu, al ăturat
prezentului Act constitutiv.
Art. VIIL Asocia ţia are următoarele organe de conducere, de administrare şi de control:
Organele Asociaţiei sunt Adunarea General ă, Consiliul director şi cenzorul.
1. Adunarea General ă este organul de conducere şi este formată din totalitatea
membrilor.
2. Administrarea asociaţiei se efectueaz ă de un Consiliu director, aies pe o
perioadă de 4 ani(patru ani), care va fî compus din:
-dl. Bălănică Traian, cu domiciliul în Municipiul Tecuci, strada Mihail
Eminescu nr. 37, judeţul Galaţi, identifîcat cu C.][ seria GL nr. 580606, CNP
1640919154207, emis de SPCLEP în data de ]{5.09.2008, în calitate de

preşedinte;
-dl. Cătălin Constantin Hurdubae, cu domiciliul în Municipiul Tecuci,
strada 1 Decembrie 1918 nr.1 19, bl. A2, sc. I[, et. i, ap.7, judeţul Gaiaţi,
identifîcat cu C.I, seria GL 980380, CNP 11690916372250, emis de SPCLEP
Tecuci,eliberat îri data de 111.11.2014, desernnat de Consiliul Local a1
Municipiului Tecuci pi-in Hot ărârea Consiliului Local nr. 81/115.09.2016, în
calitate de vicepreş edinte;
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-dl. Dodu C ătă in, cu domiciliul în Municipiul Tecuci, strada G-ral ]{on
Dragalina, nr. 2A, identificat cu C.]{, seria GL 682347, CNP 1680173189,
emis de SPCLEP Tecuci, eliberat în data de 29 06 2010, în ca]{itate de
vicepreşedînte;
-dl .strate Dan, cu domiciliul în Municipiul Tecuci, jude ţul Galaţi, strada
Mihail Kogălniceanu nr. 51, identificat cu C.I, serial G1 563938, CNP
1680405173208, emis de SPCLEP Tecuci, e]{iberat în data de 28.05.2008, în
calitate de nembrui
dl. Popovici Cristian, cu domiciliul în Muaicipiu]{ Tecuci, strada 1
Decembrie 1918, nr.]{35, bl. T1A, sc. 1, ap. 6, legitimat cu C.I, serial GL 855151,
CNP 1690213173261, emis de SPCLBP Tecuci, eliberat în data de 2]{.03.2013,în
calitate de nenabru;
d.na Manoe Isabella Monica, cu domici]{iui în Municipiul Tecuci, judeţul
Ga]{aţi, strada Vasile Alecsandri, nr. 4, bl. T3, sc. 2, et. 3, ap. 49, identificat ă
cu C.]{, seria GL 744398, CNP 2680706173211, emis cle SPCLEP Tecuci,
eliberat în data de 28.06.201, în calitate de menibru;
dl Mandea Ionel, cu domiciliul îa Murncipiul Tecuci, strada Gh Laz ăr, nr.
12b, udeţul Galaţi, legitimat cu C I, seria GL 855800, CNP 1580301 173]{6,
emis SPCLEP Tecuci, eliberat în data de 26 02 20]{3, în calitate de membru,
-dl Armeanu Dan, cu domiciliul în Municipiul Tecuci, strada]{ Decernbrie
1918, nr. 1 ]{9, bl A2, sc 1, et 1, ap 6, idcntificat cu C. 1, scria ZL 060416,
CNP 1810720374544, emis de SPCLEP, eliberat în data de 16.02.2016 în
calitate de menibru;
dl. Crăciun George, cu dorniciliul în Municipiul Tecuci, jude ţul Galaţi,
strada 1 Decembrie 1918, nr.127, b1. A4B, sc. 3, ap. 49, identificat cu C.l,
seria GL 985316, CNP 159Jt1{30173157, emis de SPCLEP, eliberat în data de
09.]{2.2014, în calitate de membru.
-

-

:.
lâc

-

.

-

3 Controlu]{ activit ăţii economico-financiare va fi efectual de un Cenzor, ales de
Adunarea General ă. Cenzorul asociaţiei a fost desemnat în persoana domnul[ui
expert-contabil autorizat Birzu Sorin, domiciliat in Tecuci, str. E. Teodoroiu
ar. 3, bl. M1, sc. 3, et. 4, ap. 48, judet Galati, iegimitatie CECAR 50271/2016.
Art,I X. Procedura de constituire:
Noi, membrii fondatori împuternicim pe d1. B ălănică Traian, cetăţean român, c ăsătorit,
domiciliat în Tecuci, str. Mihail Eminescu nr.37, jud.Ga]{a ţi, identificat cu C]{ seria GL
nr.580606, eliberat de SPCLEP Tecuci ]{a data 15 sept 2008, CNP 1640919154207 s ă
îndeplineasc ă toate forma]{it ăţile de dobândire a personalităţii juridice a Asociaţiei, precum şi
să semneze orice acte modificatoare ale Statutului şi Actului Constitutiv, impuse de iastana
judecătorease ă competentă semnătura sa fiindu-ne pe deplin opozabil ă.
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De asemenea d]hB ălănică Traian va putea angaja un avocat în vederea desi şurării tuturor
formalităţflor de înscriere ale Asocia ţiei.
Prezentul act constitutiv face parte integrant ă din Statutul Asocia ţiei şi a fost redactat
într-un num ăr de patru exemplare în original de c ătre avocat Gherman Marceifina-Barouif
Bucuresti, la data de mai jos.
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Denunire/Nume si prenume:
ASOCIAŢIA GRUPUL DE ACTIUE LOCALĂ ANTON CINCU TECUCI

:

Domiciliul fiscal

JUD GALATI MUN TE(UCI,
STR MIHAIL EMTNESCU Nr 37

36778489

irii (C0JF):
000000000000000000000106540383
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JUDECĂTORIA TECUCI JUDEŢUL GALAŢI

CERTIFICAT DE ÎNSC1UERE
Nr. 9/2016 din data de 24.11.2016

1. Denumirea - ASOCIAŢIA GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ ,,ANTON CINCU
TECUCIII

Modificare
Judecător,

Ştampila

2. sediul - Tecuci str. Mihai Eminescu nr. 37 judeţul Galaţi
ModificareJudecător,

Ştampila

3. Durata de funcţionare - nedeterminat ă
Modificare
-

Judecător,

Ştampila

4. Nurnărul şi data înscrierii în registrul special: 9/20 1 6 din 24. 1 1 .20 1 6
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