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UN1C1P1UL TECUC1 

CONSILIUL LOCAL 

HOT Ă RÂREANr._____ 

Din 	 2018 

Privind: aprobarea statutului si a unor obli2atii ce revin /Consiliului Local Tecuci in 
le2atura cu Asociatia SMURD Galati 

Iniţiator: Cătălin Constantin Hurdubae , Primarul Municipiului Tecuci, jud.Galaţi; 
Număr de înregistrare şi data depunerii proiectului : 26117 /23.02.2018 
Consiliul Local al Municipiului Tecuci, judeţul Galaţi, întrunit în şedinţă  O 
îndatade 
Având în vedere: 

expunerea de motive a ini ţiatorului, înregistrată  sub nr.26118 / 23.02.2018; 

- raportul de specialitate întocmit de Directia General Economic ă  - Serviciul Buget 
Contabilitate, înregistrat sub nr.26119 / 23.02.2018; 

- raportul/rapoartele de avizare al/ale comisiei 
nr.//  

- art.1 1-14, art.36 alin.7 litc) din Legea nr.215/2001 
locala; 

- art. 13 din Legea cadru nr. 1 95/2006 a descentralizarii. 

/comisiilor de specialitate 

privind administratia publica 

În baza prevederilor: 
-art.45, alin. 2 lit.f şi art. 1 15 alinl, lit.b) din Legea 2 1 5/200 1 privind administra ţia publică  
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

HOT Ă R ĂŞ TE: 

Art.1. Se aproba Statutul Asociatiei ,,SMURD Galati in forma anexata la prezenta 
hotarare. 

Art.2. Se imputerniceste dl. Mircea Iulian, administrator public in cadrul U.A.T 
Tecuci sa reprezinte institutia in cadrul Adunarii Generale a Asociatiei,, SMURD Galati 
si sa realizeze toate demersurile necesare pentru indeplinirea obligatiilor ce revin 
Consiliului Local Tecuci in calitate de membru. 

Art.3 Se stabileste cuantumul cotizatiei anuale, in suma de 36.000 lei, respectiv 
3.000 lei/luna, reprezentand contribuatia Consiliului Local. Pentru perioada 01.02.2018 - 
31.12.2018 contributia Consiliului Local va fi 33.000 Iei. 

Art.4. Prezenta hot ărâre va fi adus ă  Ia îndeplinire prin grija Prirnarului rnunicipiului 
Tecuci. 

Art.5. Prezenta botâr^ 0»4i 	icatâ celor interesa ţi, prin grija secretarului 
rnunicipiuluiTecuci. 	 • 	 - 	- - 
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R O Â X I Â 
JEL GALA Ţ  

MUICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

NR. a?//O/ 2  32.2018 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Privind: aprobarea statutului si a unor ob1iatii ce revin /Consiliului Local Tecuci in 
1eatura cu Asociatia SMURD Galati 

Asociaţia SMURD Galaţi a fost înfiinţată  în anul 2006, în scopul sus ţinerii 

serviciului mobil de urgenţă , reanirnare si descarcerare. A contribuit la înfiin ţarea 

punctelor de operare SMURD Gala ţi, SMURD Tecuci, SMURD Tîrgu Bujor, Centrul de 

Formare si Pregătire în Descarcerare si Asistenţă  Medicală  de Urgenţă, dispeceratul 

Integrat 112, demararea Programului de Acces Public la Defibrilatoare, la dotarea 

Punctului de Operare Aeromedical ă  SMURD Galaţi, pentru asigurarea condi ţiilor optime 

de func ţionare a elicopterului intrat în dotare în luna iunie 2014, la îmbun ătăţirea 

condiţiilor de func ţionare de la Unitatea de Primiri Urgen ţe SMURD din cadrul Spitalului 

Clinic Judeţean de Urgenţă  Sf. Apostol Andrei Gala ţi, prin dotarea cu banchete, perdele 

de aer cald, cărucioare pentru transport pacien ţi, echipamente individuale de protec ţie, în 

scopul utilizării de către personalul care încadreaz ă  autospecialele SMURD, care 

deservesc întreg Municipiile Tecuci si Gala ţi, orae1e Tîrgu Bujor si Bereti,precum si 

celelalte localit ăţi din Jude ţul Galaţi. 

Prin Raportul de activitate pe anul 2017, al Asocia ţiei SMURD Galaţi, sunt 

prezentate serviciile circumscrise obiectului de activitate, care aduc plusvaloare 

comunitaţilor locale, după  cum urmeaza: 

- Activităţi de instruire în domeniul tehnicilor de acordare a primului ajutor în situa ţii 

de urgenţă ; 

- Promovare vizual ă  în domeniul situa ţiilor de urgenţă  privind prevenirea si stingerea 

incendiilor; 

- Legisiaţie în dorneniul situaţii]or de urgenţă ; 

Mentenanţă autospecialeSMURD; 



- JcJpamente 	ş i 	materiae 	entru 	perso 	caJicat 	care 	deserveste 

autoambuianteje SiLRD, respectiv autospeciaia medic de urgen ţă ; 

- Asigurarea condiţiilor optime de func ţionare a elicopterului intrat în dotarea 

SMURD Galaţi în luna iunie 2014. 

Cotizaţia minirnă  anuală  va fi stabilită  în sedinta Consiliului Local, pe baza 

Deciziilor Consiliului Director al Asocia ţiei SMURD Galaţi. 

Propun Consiliului Local Tecuci, aprobarea Statutului Asocia ţiei SMURD 

Galaţi, în forma anexată , si a plăţii cotizaţiei anuale c ătre Asociaţia SMURD Galaţi. 

Propun cotizaţia anuală , în calitate de rnembru fondator al Asocia ţiei SMURD Gala ţi 

în cuatum de 36.000 de lei, respectiv 3000 de lei/lună . 

Cuantumul cotizaţiei pentru anul 2018 va fi de 33.000, pentru perioada 01.02.2018 - 

Consiliul Local are competen ţa adoptării proiectului de bot ărâre prezentat. 

PRIMA R 
CĂTĂLIN CONSTANTINHURDUBAE 



IR O M Â N 1 A. 
JLDETUL GALATI 

MIJNICIIIUL TECUC 
DIRECTIA GENERAL ECONOMICĂ  

SERVICIUL BUET CONTABILITATE 
NR. 	7U / 	2018 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind: aprobarea statutului si a unor ob1iatii ce revin /Consiliului Local 
Tecuci in 1eatura cu Asociatia SMURD Galati 

Proiectul de hotărâre prezentat de c ătre ini ţiator are în vedere calitatea de 

membru fondator al Consiliului Local Tecuci la Asocia ţia SMURD Galaţi, prin 

aprobarea Statutului Asocia ţiei SMURD Galaţi, în forma anexată  si a cotizaţiei anuale, 

respectiv lunare c ătre Asociaţie. 

Proiectul de hot ărâre este întocmit cu respectarea prevederilor art. 11 - art. 14, 

art. 36 alin. 7, alin. 2, lit. c, din Legea nr. 215/2001 privind administra ţia publică  locală , 

republicată, cu modific ările si completările ulterioare. 

Având în vedere prevederile art. 13 din Legea - cadru nr. 195/2006, a 

descentralizării, unităţile administrativ-teritoriale se pot organiza în asocia ţii de dezvoltare 

intercomunitară, în condi ţiile Legii administraţiei publice locale nr. 2 1 5/200 1, cu 

modificările si completările ulterioare. 

Cotizaţia anuală, în calitate de membru fondator al Asocia ţiei SMTJRD 

Galaţi , este propusă  la cuatumul de 36.000 de lei, respectiv 3.000 de lei/lun ă . 

Cuantumul cotizaţiei pentru anul 2018 va fi de 33.000, pentru perioada 

01.02.2018 —31.12.2018. 

Consiliul Local are competen ţa de a analiza si aproba proiectul de hot ărâre 

prezentat în sedinta ordinar ă  din luna februarie 2018. 

efServiciu Buget Contabilitate 
Maria,ia Cristea 



I( >MA1A 

J UDEŢUL GALAŢI 

STATUTUL ASOCIAŢIEI SMURD CALV 

Capitolul I 

DENUMIRE, SEDIU, FORMA JURIDICĂ , DURÂ Ă  

Art. 1. (1). Asociaţia SMURD GALAŢI (denumită  în COflifl1j! 

este constituită  în baza O.G. nr. 26 din 30 ianuarie 2000, cu privirc Iti  
fiindaţii, modificată  si completată, din asociaţi fondatori, seninjtui 
Constitutiv si ai prezentului Statut, având sediul în municipiul (i tli ţ !, 	ţ 1i 
Domnească,nr. 58, cod 800008. 

(2). Sediul Asociaţiei SMURD GALAŢI, va putea fi mitt ott 
la altă  adresă, prin hotărârea Consiliului Director al Asocia ţiei. 

Art. 2. (1). Asocia ţia SMURD GALAŢI se constituie si se înregi-,tre.a,-lil ct 
persoană  juridică  română  de drept privat fără  scop patrimonial, care are un buct te l 
un patrimoniu propriu. 

(2). Asociaţia SMURD GALAŢI se înfiinţează  prin iibera exprimf 
• a voinţei de asociere a asocia ţilor fondatori, autorităţi ale administraţiei publicc 1 

inştituţii publice. 

(3). Asociaţia înfiinţată  va purta denumirea de SMUR1i. 

Art. 3. Asociaţia SMVRD GALAŢI se înfiinţează  . petiu .o durată  
nedeterminată  (nelimitată) de timp. 	 . 	 { • 

Capitolul 11 

SCOPUL ŞI OBIECTIVELE ASOCIAŢIEI 

Art. 4. (l). Scopul ASOCIAŢIEI 	SMURD GALAŢI, este nelucratIv Si 

nepatrimonial, fiind de inteiesgeneial, datont ă  semnificatiei si irnptntei sale 

\I.  
:1 - 	

;4 	
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(2). Sco•pul ASOCIAŢ1EI SURD GAZAŢ1, constă  în realizarea unei 
c . omponenté comunitare integrate Ia nivelul jude ţului, specializată  în acordarea 
priruiui ajtor de urgen ţă, resuscitarea şi descarcerarea victimelor accidentelor de 

• natură, operaţiunilor de salvare precum şi transportului victimelor la prima 
unitate medicală  cu competenţă  adecvată  situaţiei sau la punctul de întâlnire cu alte 

ie 9petente. 	• 

(Ş). Coordonarea operativă  a acţiunilor desfa şurate pentru atingerea scopului 
se va realiza de c ătre Inspectoratul pentru Situa ţii de Urgenţă  General Eremia 

( 	 l 

Grigorescu al judeţului Galaţi, în colaborare cu Consiliul Jude ţean Galaţi şi Spitalul 
Judeţen Galaţi 

•. 	 . 

(4) Scopul ASOCIATIEI SMURD GALATI, este sprijinirea activitătii 
serviciilor pntru situaţii de urgenţă, în vederea îmbunătăţirii intervenţiilor, cât nIMI 
oeiatii şipe•ntru gestionareacorect ă  si corespunzătoarea a acestora. 

(5). Scopul. Asociaţiei SMURD Galaţi este organizarea de activit ăţi pentru 
iarea profesion•a1 ă  în domeniul medical, pararnedical, situaţiilor de urgenţă  si a 

alt.o,rioiio,granie dé,pregâtire prin cursuri (ini ţiere, specializare si perfec ţionare) pentru 
u1ţi şiteri. 	 • 	. • 	; 	.• • 

: 	 . 	 • 	 • 	 • 	
. 	 : 

(6). Scopul Asociaţiei SMURD Galaţi este de poi de excelenţă  în domeniul 
inovri 4pentru sănătate si dezvoltare. tehnologică . 

(7). Scopui Asociatiei ,,SMURD Gala ţi este acela •de a asigura 
managementul Clusterului Inovativ pentru S ănătate ,,Dunarea de Jos ,, . 

Art. 5. (1). În vederea realiz ării scopului propus, Asociaţia SMURD 
GALAŢI, îi va propune urm ătoarele obiective: 

• 	Desfasoara activitati de cercetare-dezvoltare-inovare in domeniile 
relevante si conexe pentru scopul asociatiei. 

Creterea competitivit ăţii întreprinderilor cuprinse în structuri de tip 
cluster din sectoarele cu relevan ţă  economică, cu precădere din domeniile de 
specializare inteligent ă, prin concentrarea resurselor si clezvoltarea produc ţiei de 
bunuri inovatoare (tehnologii, produse, servicii) rezultate din activit ăţile de cercetare 
dezvoitare si inovare planificate si realizate în cooperare în cadrul clusterului 

Reprezentareaintereselor şi drepturilor asociaţiei în ţară  ş i în străinătate; 	. 

4 - , 

.. 	. 

•: 	 : 
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În colaborare cu Federatia Romn ă  de Radioamatori - Reteaua Na ţionaia de 

Urgenţă  Radio, realizează  activităţi de specializare pentru etcientizarea transmiterii 

informaţiilor prin radio în timp real asupra situa ţiilor de urgenţă. Serviciul stabilit 
menţine un contact permanent cu ttServiciului de Apel Unic de Urgen ţă  - 1 12 , a 
Inspectoratului pentru Situa ţii de Urgenţă  despre situaţiile concrete din teren. Crearea 

ş i dezvoltarea forma ţiuniior şi centreior proprii (fixe şi mobile) de radiocomunicaţii 
de urgenţă  folosind întregul spectru de frecven ţe alocat serviciului de radioamatori, 

care se vor pune la dispozi ţia Inspectoratelor pentru Situa ţii de Urgenţă, ca surse de 

informaţii de urgenţă  sau sisteme alternative de radiocomunicaţii naţionale; 

Colaborează  şi sprijină  Crucea Ro şie Română, Ministerul Tineretului şi 

Sportului, etc., în ac ţiunile lor specifice (atât în prevenirea şi în limitarea urmărilor 

unor situaţii de urgenţă, cât şi la realizarea de antrenamente în comun); 

În colaborare cu Asociaţia Profesională  a Alpini ştilor Utilitari din România se 

realizează  instruirea, examinarea, atestarea şi intervenţia salvatorilor voluntari în 

domeniul salvărilor de la înălţime sau subacvatice, transportului cci t ţic, &; 

	

• 	: 

	

În colaborare cu Federa ţia Română  de Psihoterapie,. Centre11 	işi 
instituţiile de învăţărnânt superior de psihiatrie (de . stat sau partit.ai, 

grupe operative mixte specializate în acordarea suportului 

urgenţă  victirnelor, rudelor acestora şi/sau salvatorilor; 	. 	. . . 

• 	În colaborare cu Centrele de Educare Canin ă  se vor realiza 
t 	 t 

specializaţi şi instruirea însoţitonkr lor, in vederea sprijinirii ac ţiuniIor de salvare cu 

	

. 	. 	... 
caini de cautare salvare, sau caini de paza şi companie (ce pot imbunata ţii suportul 

psihologic general în situa ţii de urgenţă); 	.. 	 . 	 . 	 .. .. . 	

.. .. .....; 

. 	 : t 	
••• 

• 	Colaborează  cu cultele religioase, indiferent de credmţă  şi zonă  gografîcă, 

familiarizând enoriaşii cu problematica situa ţiilor de urgenţă, pregătiiid din rândul lor 

grupe de voluntari pentru astfel de situa ţii; 	. 	. . 	: • . 	Ft : 	e 

. . 	 . 	. 	 ... 	 . 	. 	. ..... 	 ............. 	 • fl 
• 	Sprijina activitatea altor formaţiuni şi asociaţii, cat şi a persoanelor particulare,

Cir ( 
organizate in scopuri similare, prin elaborarea şi dezvoltarea bazei kigistice, 

procurarea de staţii de emisie-recep ţie şi întreţinerea lor, procurarea..d:;at 
materiale sanitare, ustensile . necesare. acord ării primului ajutor, orgp. 

de adunare răniţi şi tabere de sinistraţi, transportul :răniţiior, .et.; . . 

• 	Sprijină  material şi profesional perfecţionarea continu ă  a salvatorilor voluntari 

ş i piivaţi în concordantă  cu ultimele tehnici de sa1vae orgamzeaz ă  tabe şi eurii 

pentru schimburi de experienţă  şi antrenanent (inclusiv pentru 
\rJ 

. 	 . 

\ 



urmă oare de vo1utan - aspnan ţu cu vârste întie 15 -18 ani), expedi ţii de 

antrenament cu participaiea voluntariloi cât şi pentru atrageiea de noi voluntari, 

particpă  la diveise acţiuni şi concuisuri legate de scopul asociaţiei, 

Colaborează  cu organizaţii similare din străinătate în vederea cunoa şterii, 

îirii i diseminării tehnicilor curente de salvare la nivel interna ţional; 

• 	Organ!zează  schimburi de experien ţă , simpozioane, mese rotunde, conferin ţe, 

aii&burse, concursuri, legate de scopul asocia ţiei; 

Organizează  în câdrul asociaţiei (în funcţie de solicitări) secţii tehnico- 

ordnate de antrenori de specialitate în domeniile: radioamatorism, 

a1van, ,  alpinism-escalada, turisrn sportiv, speologie, orientare turistica, prim 

ajutor,prtecţia mediului, parapantă, ciclism montan, role, etc, 

rij ă  organizarea de puncte de prim ajutor, competi ţii cultural-sportive, 

fonnarea de instructori. şi antrenori sportivi, şcoli de turism, şcoli de şoferi, etc., cât şi 

activit ţi rcreative pe întreg teritoriul ţării cât şi în străinătate, prin acordarea de 

asisten ă tehriică  . şi logistică, instruire de prim ajutor de urgen ţă, transport accidentaţi 
şi îmbunătăţirea comunicaţiilor radio, audio şi video, gratuit sau contra cost, la 

.. 	 , 
cţiuni1e iniţiate de al

i
te structuri, utilizând baza material ă  şi tehnica specific ă  din 

dotare um•embrii forînaţiunilor asociaţiel; 
f:aliora C C 	:. 	 • 	 : 

• 	Qrganizează  concursuri tehnico-aplicative în domeniul obiectului de activitate 
.. 	. 	.. 	.. 	. 	. 	, 

• al asociaţir;  

• 	Organizează  şi aplică  programe, proiecte şi activităţi de conservare a naturii, 

protecţia mediului înconjurător şi ecologie; 

•.. 	Organizează  programe şi campanii de educaţie ecologică  şi sensibilizare a 

opiniei publice faţă  de problemele mediului înconjurător, în spiritul respectului pentru 

om şi natură, desfăşoară  programe de conservare a naturii şi monitorizare ecologică; 

• 	Oferă  consultanţă  şi se implică  activ în domeniul protec ţiei mediului; 

. •, 	Promovează  şi aplică  programe de dezvoltare durabil ă  locală  şi regională ; 

:• 	Organizeaz ă  activităţi educative în rândul tinerilor neinstitu ţionalizaţi (a 

copiilor străzii, găştilor de cartier şi a tinerilor dependenţi de droguri, etc.) în 

colaborare cu organismele abilitate; 

• 	Atragerea fonduriior nerambursabile pentru punerea în aplicare a scopului 

aso&iaţiei 

- 	 r 	 - 



Jniierea si susinerea de rnăsuri legislative specfice acestei activit ăţi la nivelul 
autorităţii de stat centrale şi locale; 

Asigurarea reprezent ării asociaţiei la nivelul societ ăţii civile şi în relaţia cu 
autorităţile statului; 

Oferirea de servicii de informare si publicitate la nivel local, regional si 
national - inclusiv organizarea de caravane de informare; 

Realizarea de materiale documentare şi publicitare prin care s ă  se prezinte 
activitatea asocia ţiei şi importanţa acestei activităţi; 

Organizarea de manifest ări culturale, artistice şi sportive; 

• 	Atragerea de sponsoriz ări, fonduri băneşti sau materiale prin realizarea de 
proiecte în cadrul programelor cu finan ţare naţională, intracomunitară  sau 
internaţională ; 

là 
• 	Achiziţionarea de utilaje, masini, echipamei te, instrumente şi unelte necesare 
echipelor de salvare şi prim-ajutor; 

• 	Asocierea sau colaborarea cu persoane juridice române sau str ăine, cu iinităţi 
administrativ teritoriale, consilii locale, spitale cu sec ţii de unităţi primire urgenţă, cu 
organizaţii neguvernamentale şi cu alţi parteneri •în vederea finanţării sa!u  Jzări în 
comun a unor acţiuni, proiecte, reparaţii curente . şi dotări pentru buna desfăşurare a 
activităţii la sediile SMURD, UPU (unit ăţi primire urgenţă) ale spitalelor, etc.; ,. 

. 	 • 	 . 	 . 	 : 

• 	Cooperarea sau asocierea cu autorit ăţi ale administraţiei publice centrale sau 
locale din ţară  sau străinătate; 

• 	Aderarea la organizaţii naţionale sau internaţionale; 
• 	 . 	 • . 	 • 	 • 	 i! 	 .H: 

• 	Înfiin ţarea unei publicaţii a asociaţiei pentru ; sus ţinerea şiu rinovarea 
activităţii de salvare a vieţilor afiate în pericol; 

• 	Asigură  consultanţă  şi sprijin pentru dotarea serviciilor de urgnţă d fondurie 
proprii sau atrase şi/sau în colaborare cu institu ţiile guvernamentale din ţară  şi 
străinătate; 

. 	.• 	• • 	•...• 	. :aHc. 
•° 	Asigură  consultanţă  si sprijin la elaborarea documenţe1oi..de: organzaie, 
desfăşurare şi conducere a activit ăţii serviciilor pentru .situaţii dé urgnţă 1d nieJii 
•structurilor administrativ .- teritoriale, stabile şte împrună  •cu aceste.a 10 ş i o1u1 
forţelor de interven ţie proprii în cooperare cu celela]te for ţe cae intervin la 

• 	 •- 	•-••..•.•-••.••••.•--•-• 	 •- 

.. 	 ... 



prevenirea şî în ă turarea urmăriior situaţiiior dc urgenţă , pentru restabilire.a st ării de 

normalitate. 

• :: 	Coiab.orează  şi sprijină  Prefectura ş i Primăriile, Ministerul Afacerilor Interne, 

Inspeetortu1. pentru Situaţii de Urgenţă, Jandarmeria Român ă, Poliţia Rutieră, Poliţia 

Comunitră, toate Ministerele care au structuri speciale pentru situa ţii de urgenţă , 

etc.,înactiviţatea de ,selectare, instruire şi evidenţă  a voluntarilor, în domeniile: 

- ativitatea !  de prevenire, informare şi instruire privind cunoaşterea şi respectarea 

régufli formăsuri1or de ap ărare împotriva incendiilor şi a situaţiilor de urgenţă ; 

1rc 	•.: 	, 	. 	 .. 
- intervenţia pentru stingerea incendiilor şi limitarea efectelor acestora, salvare, 
deb1o a.vacuare  sau alte rnăsuri de protecţie a persoanelor şi bunurilor; 

: 	• 	• 	 ,... 
-. Jimitara şi înlăturarea urmărilor situaţiilor de urgenţă  la toate tipurile de riscuri, î 

. 	l 
coabqrare cu alte servicii de urgen ţă  sau cu servicii profesioniste; 

- puneea îr aplicare a m ăsurilor dispuse de pre şedinţii Comitetelor Locale pentru 
.l! 	:r 	.. • 	 . 	 .. 

Stuaţii de irgenţă  pentru asigurarea condi ţiilor, minime de supravieţuire a populaţiei, 

d]e c•u toate structurile locale, zonale sau na ţionale din domeniul situaţiilor 

del 	ţă pntru asigurarea. unui nivel de operativitate crescut şi desfaşurarea unor 

jneiiiiţii.erative şi.eficiente; 	. 	. 	. 
. 	, 

- a1inism ui1itar - transport accidenta ţii, 

- salvare de la înec şi intervenţii pentru salvarea persoanelor în caz de inunda ţii; 

- căutare copii şi persoane dispărute. 

Realizează  activităţi de supraveghere, prevenire şi alarmare, cooperare şi 

intervenţie, în cazul situaţiilor de urgenţă, colaborând cu elementele componente ale 

• Sistemului Naţional de Management pentru Situa ţii de Urgenţă  în conformitate cu 

prevederile legale, pe baza de acorduri încheiate cu organele abilitate; 

• 	În colaborare şi cu sprijinul Ministerului S ănătăţii, Ministerului Educaţiei 

N ţiona1e, Ministerul Afacerilor Interne, ONG-uri de specia1itate, etc., elaboreaz ă  şi 

• 	 c1esfaşoară  programe de instruire a cet ăţenilor, pentru acordarea de prim ajutor 

• . 	caificat medical în urgen ţe, cât şi pentru instruirea societ ăţii civile în acordarea 

primului ajutor şi supravieţuirea în cazuri de urgent ă, la nivelul instituţiilor de 

învăţământ preuniversitar şi universitar, societ ăţi comerciale, organiza ţii cetăţeneşti 
• 	 de cartier, etc.: 



J ) Iioira activitati de cerc.etare-de.zvolarc-riovare in dorneniile relevante si 
n1ru scopul asociatiei. 

(r1crci cornpetitivităţii întreprinderilor cuprinse în structuri de tip cluster din 
cii i-clevanţă  economică, cu prec ădere din domeniile de specializare 

p1.i n concentrarea resurselor si dezvoltarea produc ţiei de bunuri 
: ot re. (tehnologii, produse, servicii) rezultate din activit ăţile de cercetare-
vltre. ş i inovare planificate si realizate în cooperare în cadrul clusterului. 

(.>t.ie.ctul de activitate aI asocia ţiei va putea fi modificat de c ătre Adunarea 
évi itita Asociaţiei, cu respectarea strict ă  a dispoziţiilor legale în materie. 

A ri.. 5 (2). În vederea realizării obiectivelor sale, Asociaţia SMURD Galaţi 
po illo 1cstura activit ăţi accesorii: 

ccp1i finanţări nerambursabile, donaţii, sponsorizări, subvenţii de la 
fîtice, juridice şi diverse instituţii din ţară  sau străinătate care sunt de acord 

u opil aociaţiei şi doresc să  contribuie la realizarea acestuia, 

iicc curoscută  existenţa scopurilor şi activitatea sa utilizând niij1oace1e ma- 
1) 	j4 

i ji ţ  ţ j 

ngijează  personalul necesar realiz ării scopurilor sale; :. 	• 	d 

potu înfiinţa societăţi comerciale şi cluburi sportive proprii în eg ătura 2cu 
t.il piihicipal al asociaţiei, în condiţiile legii; 	 , 

jloaw deslăşura orice alte activit ăţi economice directe dacă  acest"eli  au caracter 
4i sunt în strânsă  legătură  cu scopul principal al asocia ţiei. 	- 

2J 

• 	tcordă  Diplome de Onoare, Certificate de Curaj,Diplome de Vo1untar1, 
Igul KI- pIic.hete omagiale persoanelor fizice sau juridice care se remarc ă  în acţiunile 
i ti.tir, sprijinire, preveniresau salvare, protec ţia mediului înconji.ătortc;; . 

Capitolul 111 	• 	: 

MEMBRII ASOCIATIEI 

i, 6. (.1). Asociaţia SMURD GALATL este constitu.it ă  prin voinţa 
ili ociati fondatori 

4 ţ 	
l 

\.: 

- 



l. 	CONSIL1UL JUDLŢLAN GALAŢI cu sediul în rnunicipiul Gala ţi, 
16, jude ţul Galaţ i 

2.
. 	

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GALAI1, cu sediul în 
municipiu1 Galaţi, •strada Domnească, nr. 38, jude ţul Galaţi, 

3. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TECUCI, cu sediul în 
nuipiu]iJFecuci,strada 1 Decembrie 1918, nr. 109, jude ţul Gala ţ i, 

• 	 • 

4. CONSILIUL LOCAL TARGU BUJOR, cu sediuj în orau1 Târgu Bujor, 
st.rada erra1Erernia Grigorescu, nr. 1 05, judeţul Galaţi, 

: 

INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DF U1.G1iN l A GENERAL 
REMIA GRIGORESCU al Judetului Galati, cu sediul în rnuniipiul Galati, strada 

Mihai Bravu ri.r. 36, jude ţul Galaţi, 	 • 
. 	 . 

6 DIRECTIA DE SANATATE PUBLCA (îALA j I. cu sediul în 
municipiul 	strada prin SPITALUL CLINIC DE JUI)fiŢfiAN t)ii URGENŢĂ  
SFÂNI1[f APOSTOL ANDREI cu sediul în municipiul Gah ţi, strada Brăilei nr. 
7iueţ Ga1aţi, • 	. • 

. 	 .. 	• 	 . 	 • 

(2) Asociatia SMURD GALATI, cuprinde u ătoate1c ctegorii de 
n 

a) nieibriifondatori - sunt asocia ţu fondatori ai asocia ţ i<i, i cpieeiitând comitetul 
de initiativă  si s

.
emnatari ai Actului Constitutiv si Statutului Aia ţii, 

. 	 . 	 , 

b). membrii asociaţi - această  calitate se poate dobândi dc ciic iii.mbiii care aderă  la 
prevederile prezentului statut ulterior fond ării Asociaţiei, cu drcpt de vot în cadri.• 
Adunării Generale, si obligaţia de plată  a cotizaţiei anuale, prir otric fi Consiliului 
Director, luată  cu votul majorităţii membrilor Consiliului Di:tr 

c). membrii ăderenţi - sunt persoane fizice, sau juridicc, cre vor tidère la prezentul 
Statut, după  înfiinţarea Asociaţiei; 	 . 	. 

d). membrii de onoare - aceast ă  distincţie se poatc ac 	 1or fizice, sau 
juridice, care au contribuit, în mod esen ţial, la re1ir 	CJ1i JOPUS de 
Asociaţie. Membrii de onoarc nu fac parte din Adunare 	 v(ijid doar statut 

• 	onorific. 

(3) Calitatea de membru adererl i respvoiv illOffil)m aîociat al 
Asociatiei, poate fi ibndit ă  de cătie orice pevoani 1ii t iiti 	1t u 	il aderarea 
la prezentul Sta 

, . 



> 	i1irei ca]itătii de rnernbru aderent, si respectiv de inciihru isociat, 
fice în conforrnitate cu Regulamentul de ordine intcrn ă  aI 

ii unci cereri de înscriere. 

(iJiliIei de rnernbru al Asocia ţiei, se pierde în urrn ătoarele cazuri: 

• 	Jutiu ţ irc scri.să ; 

Jxclucicrc din Asociaţie; 
i)i3oJvLirca pei-soaneijuridice; 
1 )cces, în cazul persoanei fizice. 

?J. Mernbrul Asociaţiei, care pierde aceast ă  calitate, nu are niciun drept 
t 	itrtiitoni tilui Asociaţiei. 
Ai ?. Mcrnhrii Asociaţiei au următoarele drepturi: 

• 	i isi iil cic i alqe ş i de a fi. ales în toate organele de conducere ale Asocia ţiei; 
1i 1ljU1 dc :i participa în toate cazurile în care se discut ă  si urmează  a se lua o 

cu j)rîvlre ia activitatea sa; 	 •, 

ilir ţ i1 ik 	t exprima Iiber punctul de vedere, 
dc Lt ocupa funcţii, în conducerea Asocia ţiei; 

div-pul de vot în Adunarea General ă . 
Â.r 1 . Mernbrii Asociaţiei au următoarele obligaţii: 	. 
e> ţ 	jci ţ  activ Ia atingerea scopului si realizarea obiectivelor Asocia ţiei;• 

 tlîvipe la şedinţele Adunării Generale si la toate activit ăţile iniţiate de 
i ţ  

ail fiiliite cotizaţiile lunare si alte taxe stabilite de• c ătre Consiliul Director al 

re perrnanent prestigiul Asociaţiei, .să  sesizeze de îndat 
• 	AJ 	u privire la orice situaţii de natură  să  aducă  atingerea i/sau s ă  producă  

directe sau indirecte Asocia ţiei; • 
rpcte hot ărârile Adunării Generaie, • ale Consiliului 	ale 

Ţ ii ţ dite1ti Asociaţiei; 	 • -- 

$là .ititOL1C ă  ş i să  respecte prevederile prezentului Statut, ale Regu1amentu1ui , de 
d!ti iitcrit ă , ş i ale actelor normative, care reglementeaz ă  organizarea si exercitara 

ji 	(iv1i.1i. 
Capitolul IV 

ORGANIZAREA ŞI.  FUNCŢIONAREA ASOCIAŢIEI . 
. 	 . 

()gane1e de conducere ale Asocia ţiei, sunt: 

-- 	lu ţ  itici General ă 	 r 

- 

oh 



b) Ccsi1iui Director 

c) Predinte1e Asociaţiei 

d Viepiciintele 

e)Directorul executiv 

f) Cenzorul 

g) Trezp1ieru1 

Ad enera1ă  
(1). Aunarea General ă  este organul suprem c decizie aI Asociaţiei şi 

îpune, iniţial, din membrii fondatori, enumer ţ i în Actul Constitutiv, 
şi, în prezentul Statut. 

	

(2) Din rândul acestora la piima înttunue 	denunită  Adunare 
donstltutivă  a persoanei juridice Asocia ţia ,,SMURD (a1a ţi. unt ulese organele de 

t ie:Asciaţiei, pentru ui mandat de 4 ani. 
(3).rane1e de conducere, astfet aiese, pot t reaiee în acelea şi 

ft.ncţiiau alte funcţii de conducere de c ătre Adunarea Getieralâ.  (4). 
Alegerea organelor de conducere ale aO iaţiei se face prin vot 

deschis. 	. 

. 	(5). . Adunarea Generală  este .formt din tc ţ 	thrii Asociaţiei. 
Fiecar& mmbru âsocat, va împuternici un reprezentait În A naVea Jciera1ă . 

Art. 13. Adunarea Generală  are următoarele ciie1n ţ  

a). stabileste măsuri pentru desaurarea activit ţ i lor. e.i 	 prevederi1 
prezentului Statut, a Regulamentului de ordine intermet, 11, t royle.victitâri lor legale în 
vigoare; 

b). alege si revocă  Preedinte1e, Vicepre şedin tel e, meinibril C.,  oii.-iilitiltil Director si 
cenzorul; 

c). aprobă  htiuetul dc vcnii.uri si chcllLlicli al Asocitffici, aittljil ie l e fi.tio iici:trc arivalc si 
dă  desc ărcarc Coni]iii1ui Dircclor, cu pri irc l.i activilil 	i I;i 	itin 

(1 . aproh ă  RcuIametul de odinc inlcrr aI \ui ţ i: 

• 	moiiIicac .\cILllLii ( oniiiui 	ş i i 	li(i ţ 1il iI 

1). indcp1iiesic orice alte atributii prevâzute îii Suivio-il A i ţ  ti 

/ 

..) 

. l 



(I). Adunarea General ă  se întrunee în sedin ţă  ordinară, anual, în 
jrnncstru, Ia convocarea Preedinte1ui. 

(2). Adunarea General ă  se poate întruni şi în şedinţe extraordinare, la 
Prccdinte1ui, Consiliului Director sau a cel pu ţin 1/3 din membrii asociaţiei. 

(3). Convocarea Adunării Generale se face în scris, prin afi şaje la 
Inil isociaţiei, precum şi prin publicare într-un ziar jude ţean, cu cel puţin 5 zile 

imc edin ţe1or ordinare sau cu cel pu ţin 3 zile înainte de şedinţele extraordinare. 
t vici ica, care va cuprinde şi ordinea de zi, se face prin intermediul 

î ţ ccdinte1ui asociaţiei. 

(4). În caz de forţă  majoră  sau de maximă  urgenţă  pentru rezolvarea 
elor asocia ţiei, convocarea Adunării Generale se poate face de îndat ă, fără  a 

• 	nin i 1 i iiccesară  publicarea în ziar. 

(5). În toate cazurile, convocarea se consemneaz ă  în procesul-verbai 

Art. 1 5. (1). Şedinţele Aduiiării Generale sunt legal constituie dac ă  este 
ţ tcinti majoritatea membrilor asocla ţiei.  

(2). În cazul în care rnajoritatea nu este întrunit ă, prezidiul A.du ăiii 
Getierale tabi1e şte a doua Adunare General ă  în termen de cel mult 1 5 ÎÈ1& f ă  a mii 
jiik pl,ni piocedura convocării Adunarea Generală  convocată  în aceste coiïdll,-1 est 

1 ntituită  cu participarea membrilor prezen ţi 

16. Şedinţele Adunării Generale sunt conduse de c ătre Pre şedinte, 
tnijiună  eu 2 membrii ale şi prin vot deschis de cei prezen ţi, formând prezidiul 

Adtrii Generale. 
. 	 . . . 	 . 	 . 	 • 

	 Jl 

Ă r. 17. (1). Dezbaterile din şedinţele Adunării Generale se consemneaz ă  într- 

i.it prccs verbal, semnat de membrii prezidiului. 
.. 	. 

(2). Procesul verbal şi documentele care au fost dezb ătute în şedinţă  se 
dtci -) tiii 	dosar special al şedinţei respective, care va fi numerotat, emrat 5i 

d pre şedinte. 	 . 

Ă ri. l 8. ()rdinea de 7j  se aprobâ tle Adunarea (.icnr ă  Ia propune.rca cciui ca.re 

1 cçrut îtriinirei AdLm ării Gencralc. MOditcaRi :i c m!1ci1rct orainii,,,,ae 7i SC 

riUl) ii i lcn!il.l pobl1e urgent 	i numai CLi votul 1i1jC1ii [ fltIfllb!1Cl 

. 	
ţ  



Art. 19. (l). În exerciivci iiribn ţ ii Jur cc i i rcvin, Adunrci (iciicrnl ă  adoptă  
hotărâri cu votul majorităţ ii rnenibrilor prczen ţi, în afară  de cnzul îii cnre Iegea sau 

Reguianentul de ordine intern ă  cere o altă  majoritat.e; 

(2). Adunarea General ă  poate stabiIi ca un 	lii. ele 	riri x hc luate prin 
vit spert. 
:..,. 	 . 

Art 20 Hotărârile Adunării Generale se semncazi  de PrpLdink In cazul în 
care Pr intele lipse şte sau refuză  să  semneze, hotărârcn Adun ării Generale se 
semnează  de Vicepre şedinte sau 3 membri. 

21 (1) Hotărânle cu caracter normativ dcvin ob1iitori i ş i produc efecte 
de la data aducerii lor la cuno ştinţa membrilor, iar ccle individuale, de la data 
comuncă.ii • 

• :.. (2). Hotărârile luate de c ătre Adunarea (icncri1 ă. sunt obligatorii i 
pentru mmbrii care nu au luat.parte la Adunarea General ă  sau au vota.t îinpotrivă . 

r. 	• 	. 	• 
(3). Aducerea la cuno ştinţă  membrilor a hot ă rt.ri1or cu caracter 

normativ se face•în rtermen  de 5 zile de la adoptarea accstora. 

Art. 22. (1). În cazul în care se discut ă  alegerea sau rcvocara Pre şedintelui, 
Vicepr şed1te1ui ori a membrilor Consiliului Director, nici unul dinlrc aee ştia nu va 
face din. prezidiul Adunării Generale. În acest caz, şedin ţti va fi eondusă  de cel 
mai în yârs. membri prezent. 	 . 

(2). Mandatul Consiliului Director, Pic şediiitIui i Vicepre şedintelui 
asociaţiei curge de la data semn ării în Adunarea General ( oi .t.itutivL a. asocia ţiei 
prezentului statut. 

Consiliul Director 

	

Art. 23. (1). Consiliul Director al asocia ţ iei esie frna.t din 	cmbri aleşi 
pentru un mandat de 4 ani. Ace ştia pot fi revocn ţ i orcni 1e 	itutii1 care i-au 
desemnat. Pre şedintele şi vicepre şedintele se inclucl în aces( ni 

(2). Din Consiliul Director pot face parte i aajt ţi a iocaţiei. 

. 	A.rt. 24. Consiliul Director asigur ă  punere în cXii(ae tt 1 t:.v(ri1ot Adunării 
Generale. E1 poate fi alc ătuit şi din persoane cliii ti1iri 	litililit ti c.el mult o 

	

pătrime din componenţa sa. 	 . . 	. 

Art 25 C, j1Director aie urm ătoarek 

..If 	. 

77 



. 

. 

ş i pune în apiicare programele de ac ţiune, organizarc ş i adminisirarc 
h i. l;lii îii acord cu hotărârile Adunării Generale; 

1ht1 	Rculamentu1 de ordine intern ă  aplicabil tuturor mernbrilor 
R 

	

. 	dopt?i inisuri pentru aplicarea şi respectarea de c ătre toţi membrii a 
ji cvcck Jr prczcntuiui Statut, a Regulamentului de ordine intern ă  şi a actelor 

carc rc!cmenteaz ă  organizarea şi exercitarea acestei activit ăţi; 

	

L1) 	încIici acte uridice în numele şi pe seama asociaţiei, având dreptul de a 
putriiici în acest scop una sau mai multe persoane cu func ţii executive inc1usiv 

onc care nu au ealitatea de asociat sau sunt str ăine de asociaţie, de asemenea, 
ittc niputernici una sau mai multe persoane cu func ţii executive, inclusiv persoane 

cilic nu au caJitatca de asociat sau sunt str ăine de asociaţie pentru a îndeplini orice 
aIic rbu ţii prevzutc în statut sau stabilite de Adunarea General ă; 

VriIcă  i aprobă  cererile de înscriere în asociaţie; 

	

F) 	ibik şte periodic, taxele de înscriere şi contribuţiile lunare sau de orice g.Itâ 
i urmăreşte încasarea acestora; 	 . 

	

). 	Avizea.ză  editarea publicaţiilor asociaţiei; 

	

i . 	Cnstată  nerespectarea prevederilor statutului sau ale 	 de 
o.tiiic internâ ş i aplică  sancţiunile prevăzute în acesta; 

	

i)e 	Acccptâ donaţiile ş i legatele IEăcute asociaţiei; 	. 

i) 	Aprobrî organigrama şi statutul de func ţii şi angajează  personalul aşociaţiei, 

	

1 ) 	Stal kte proiectul de buget şi administrează  patrimoniu1: asoci ţi 	2 
- 

	

1 ). 	Prezfiltâ, anual Adunării Generale, spre aprobare, raportul s ău de activitate şi de 
tItll1 

	

n>, 	lJiiiie ştc Trezorierul asociaţiei; 

	

iîÈ 	îndepline şte orice alte aţribuţii prevăzute în Statut sau stabil 	Ădirea 
jet 

At L 26 (1) Consiliul Director se întruneste oii de câte ori este nevoie, la 
ii a Pi csedintelui 

- 

: 



(2). Ş cdiii ţcle 	iii liului 	)iclr, sui 	Icii coititui1e dac ă  este 

prezentă  rnaj oritatea rnembri l or. 

(3). În exercitarea atribu ţiiior ce îi revin, Consiliul Director emite 

decizii cu votul majorit ăţii rnernbrilor. Acestea se semneaz ă  de către Pre şedinte. 

(4) Prevederile art 21 se aplic ă  în mod corespunzătoi 

1Peedinte1e 

Art. 27. Preedinte1e Asociaţieiare mmătoarele competen ţe: 

a). rpreZintă  asociaţia, în relaţiile cu persoanele fizice şi juridice române ş i 
t ăine cu instituţiile şi autorităţile publice şi alte organizaţii profesionale, precum şi 

în justiţie 	
• 

b). convoacă  şiprezidează  şedinţele Consiliului Director 

c) exercită  căile de atac împotriva deciziilor Consiliulw Dii ctoi 

d) ia măsuri pentru conducerea asocia ţiei care nu sunt dc cornpeten ţa Adunării 
Generale sau a Consiliului Director pentru atingerea scopului oii ţiei 

ndeIine şte funcţia de ordonator al bugetului 

Art. 28. (1). Pre şedintele asociaţiei este ales dintre reprezentan ţ ii membrilor 
asociaţiei pentru un mandat de 4 ani, putând fi reales în accastà 1iiic ţ ie. 

• (2). Pre şedintele asociăţiei are specimen de semnt:uri în bancă . 

Art. 29. (1). În exercitarea atribu ţiilor ce îi revin, Pre şediutk asociaţiei emit 
• dispoziţii. 

(2). Prevederile art. 24 se aplic ă  în mod corpiit1:or. 

Vicepreedinte1e 

Art. 30. (1). Vicepre şedintele este înlocuitor de drci il Prdirte1ui. 

(2). Dacă  Preşedintele şi Viceprqe-divitele itiit îri iinposibilitate 
temporară  de a- şi exercita atribuţiile, AdunareaGeir foiti d ţ  tenporar un 
membru din cadrul său pentru a îndeplini pir ţ iuJ sw îll lotoliliale atribuţiile 
Pre şedintelui. 

(3)ee şedinte1e asocia ţici cic 	! 	d1it 	ieprezentanţii 
rnembrilor asoc1i penfnii mandat de - 4 arii; piiiiJ 1 	îi 	$t: ittnc ţie. 

- 



(4). Vicepre şedintele asociaţiei asigură  supravegherea ş i îndrumarea 
personalului angajat aI asocia ţiei şi efectuează  toate actele şi operaţiunile 

iiicic iicccsirc desfăşurării în bune condi ţii a activităţii asociaţiei. 

(5). Vicepre şedintele are specimen de semn ătură  în bancă . 

reZOrierU l 

Art. 31. Trezorierul asigură  evidenţa curentă  şi zilnică  a încasărilor taxelor şi 
&.i ţ iilor prozsiona1e ale membrilor asociaţiei, efectueaz ă  toate opera ţiunile 
IMAticilar hîicare de încas ări şi plăţi în numele şi în contul asociaţiei şi va f ales 
d(illàcut ,tuirea asocia ţiei. Acesta are specimen de semn ătură  la bancă . 

(enzorii l 

• 	Arl. 32. (1). Controlul financiar intern al asocia ţiei este asigurat de un cenzor 
l 	de Adunarea General ă  şi are obligaţia verificării trimestriale a activit ăţilor 

ccoomico 	financiare ale asocia ţiei şi dispunerii rnăsurilor nepesare... bunei 
a patrimoniului asociaţiei 

(2). Durata mandatului este de 2 (doi) ani, mandatul putând fi 
. 	.. 

Art, 33. (1). Cenzorul î şi desfăşoară  activitatea în ba.za prevederilor 
ntuIui Statut, a Regulamentului de ordine intern ă, şi a reglementărilor legale în 

(2). Membrii Consiliului Director nu pot fi cenzorD asemenea 
tio jtc 11 cenzor: 

Persoana care sub orice form ă  prime şte, pentru alte func ţii, un salariu sau 
reitI:rcra ţie de la un membru al Consiliului Director sau de la un membru al 

1 	i 

Persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau. •au fostorda imat. 
j;ir.nttu plos fi une frauduloasă, abuz de încredere, fals, în şelăciune, delapidare, mărturie 

dare sau luare de rnit ă .  
. 	 . 	 . 	 . 	

• 

Art.34. (i). În func ţie de volumul de activitate al asocia ţiei, Consiliul 
ioate proceda la numirea unui Du ectoi Executiv, având atributu stabilite 

• 	 :;. 

,. 

, 	. 	..\ 
- 	 - 	

- 



piin Statut, piin liotârâffle Aduniii Geiierale si ale Consiliuiui Director, prin 
Deciziile P resedirite1ui si însciise în contractul de rnandat încheiat cu Asocia ţia 

(2). Directorul Asocia ţiei este nurnit pe perioada determinat ă . 

(3). Eliberarea din func ţie se face în condi ţiile contractului de 
ïna'ndà.:.s'aul pentru neîndeplinirea indicatorilor de performan ţă  precizaţi în respectivul 

iA
;. 	

,.. 	 • 	 . 	 .. 	 ..., 	 . 	 , 

ri 	.;.; 	..... . . 	. 	. 	Capitolul V 

• : PATRIMONIUL ASOCIAŢIEI 
ii 

AiEt. 35. Asociaţia SMURD Galaţi, are un patrimoniu si un buget propriu. La 
fiinţare patrirnoniul Asocia ţiei este de 1 000 de lei. 	

• 
Ărt. 36. Patrimoniul asocia ţiei se va întregi cu sume provenite din dona ţii, 

sponsorizări, legate, cotizaţiile membrilor, dobânzile şi dividendele rezultate din 
plasarea sumelor disponibile în condi ţii legale, resurse obţinute de la un buget de stat 
şi/sau de la bugetele locale, etc. şi respectiv bunuri de la asocia ţi sau alte persoane 
jurid ă i. fizicedin ţară  sau din străinătate. 

Art. 37. (1). Sursele financiare ale asocia ţiei vor fi folosite exclusiv pentru 
îndeplinirea scopului şi realizării obiectivelor asocia ţiei, pentru cheltuielile de 
funcţionare, chirii, acoperirea cheltuielilor pentru realizarea bazei tehnico-material ă  
de specialitate, achizi ţionarea de echipamente, pentru cheltuieli cu abonamente la 
publicaţii de specialitate, pentru editarea şi tipărirea pubiicaţiilor de specialitate, 
pentru salarizarea personalului administrativ angajat cât ş i alte cbeituieli ce decur 
din funcţionarea asociaţiei. 

(2). Partea de contribu ţie a fiecărui asociat va fi stabiiit ă, de comun 
acord, prin hotărârea Adunării Generale. 

Capitolul V1 

DIZOLVAREA, LICHIDAREA ŞI DISTR.BUI RA PATRJMONIULUI 
ASOCIAŢIE1 	 • . . 

G lei  

..\ 

.. 	- 



Art. 38. Asociatia se dizov ă : 

• De drept; 

• Pri n hotărâre j udecătorească ; 
Prin hotărârea Adunării Generae a Asociici. 

Art. 39. (1). Dizolvarea Asocia ţiei de drcpt *1 rcspectiv prin hotărâre 
judccă iorească  poate avea loc în cazurile prev ăzute de Iegisla ţ ia îri vigoare. 

(2). Dizolvarea Asocia ţiei prin hotărârea Adun ării Generale se poate 
produce cid hot ărârea este luat ă  cu acordul a 2/3 din nurn ărul rnembrilor asociaţiei. 

Arl. 40. (1). În cazurile de dizolvare de drept sau prin hot ărâre judecătorească, 
lichidatorii vor fi numiţi prin însăşi hotărârea judec ătorească . În cazul dizolvării prin 

• 

	

	liot ă rrea Adunării Generale, lichidatorii vor fi numiţi de către Adunarea General ă , 
ub sancţiunea lipsirii de efecte juridice a hot ărârii de dizolvare. 

(2). În toate cazurile, mandatul Consiliului Director înceteaz ă  odată  cu 
iumirea lichidatorilor, urmându-se procedura prev ăzută  de legislaţia în vigoare. 

(3). În cazul dizolvării asociaţiei, bunurile rămase în urma lichidării nu se 
ot transrnite c ătre persoanele fizice. Acete bunuri pot fi transmise c ătre persoane 

juriciice de drept privat sau de drept public, cu scop identic sau asm ănă or, potriyit 
reglcmentarilor legale in vigoare. 

11 

Capitolul VII 

DISPOZIŢII FINALE. 

Art. 41. (1). În litigiile în care este parte asocia ţia, acesta vafi reprentată d 
cătrc Pre şedintele asociaţiei sau persoana desemnată  de către Co1i 	iioi 1, 
!\oei ţ iei. 	 . 

(2). Regulamentul de ordine internă  va conţine dispoziţii pentru 
puriere în aplicare a prevederilor prezentului Statut •  

(3). Prevederile prezentului statut se 
(i donn ţet Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asocia ţii şi fundaţii, cu modificănle 
ş i eompletările ulterioare. 	 . 	:..... 

11 	t 
(4) Pi ezentul Statut a fost aprobat în Adunarea General ă  a melnbrllQr 

idatori din data de 04.05.2017. 	 • 	 .5... 	. • 

Presedinţe 
i 	 ,\ 	•7 

921  
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ROMÂNIA 
JUDECĂTORIA GALAŢ I 

SECŢIE C1VILĂ  
Dosar nr. 18705/23 3/2017 
Operator de date cu carater personal 8637 

	

tNCHFIERENR.678/P 	 : 

	

Şe 4inţa :în Camera d.e C.onsiliu. din 04. i 0.2017 	. .. .• 	,... 

	

completulcornpusdin: 	: 
• 	Preşedinte :ChanaNQrina.Viorica 	• 	•• . . 

: Grefier—.StaicuMargareta •• 	 . . 	•. ... 

Pe rol fiind judecarea cauzei civile ce are ca obiect de judecat ă  ,,modificare acte 
constitutive personalitate juridice formulat ă  de petenta Asociaţia SMURD Galati 

La apelul noinirial a răsptinspcntru -petent ă 	v.Tanase 	cu 
substituire la dosar. 	 .. 	 . 	. 

S 	Procedura legal îndeplinită  
S-a tăcut referatul cauzei de c ătre grefierul de şedinţă  cae învedeieaz ă  fatu1 că  

este prirnul termen de judecat ă  cererea este legal timbrat ă  s-au depus la cIosa a1e 
prevăzute de dispozi ţiile arl 33-34 OG 26/2000, s-a ata şat dosarul nr 3993/233/2016 al 
Judecătoriei Galaţi, dnpă  care, 

Petenta prin -apărător solicită  proba cu înscrisurile depuse la dosar.  
În baza dispozi ţiilor art 237 alin 2 pct 7, art 255 şi art 258 NCPC adrnite proba 

cu înscrisunle depuse la dosar de către petentă  în dovediiea cererii ca fîrnd pertinentă., 
concludentă  şi utilă  cauzei 

Instanţa acordă  cuvântul pe fond 
Petenta prin apărător solicită  adiniterea acţiunii aşa curn a fost formulată  
În temeiul art 244 alin 1 şi 4 NCPC, nemaitîind cereri de formulat şi probe de 

administrat, instanţa cleclară  încheiată  cercetarea procesutui în terneiul dispozi ţulor art 
394 NCPC şi reţine cauza în pronunţare 

INSŢANTA 

Deberând asupra cauze de fa ţă , constată  urinătoarele, 

• 	Prin cererea înregistat ă  pe rolul acestei instarrţe ta data de 19 09 2017 sub 
rrr l 8705233/201 7, petenta 4socia ţia SM1J1D -GaJati pr 	îpu-nic1 VCo.stica. 
solicitat modifîcarea statutului asocia ţiei, modiIîcaea componen ţei consiliului director, 
conform Hotărârii Nr 5 a Adunării Generale 	a asociaţiei dirr data ue 04 05 2017 şi a 
Actului Adiţional rir 5/04 05 20 1 7 la Statutul asocia ţiei 

In dovedirea cererii petenta a depus la dosai Hot ărâiea Ni 5 a Adwiării Genea1e 
a asociaţiei 	din 	data 	de 	04.05.2017, 	Anexa 	l 	1a Hotărârea 	Aduriă -11 	Geia1e 
nr 5/04 05 2017 	Actului Adi ţional nr 5/04 05 2017 la Statutul asocia ţlei i oul Statut al 
asociaţiei din data 04 05 201 7, 	procesul verbal al Adun ării Generale 	a asociaţiei dm 
04.05.201.7, copii de pe Actul constitutiv şi Statutul asociaţiei cazierele fiscale al noro 
rnembri, Incheierea din Camera de Consiliu din 29 09 2006 pronun ţată  de Jecă ria 
Galaţi în dosaru1 nr4527/233/2006 (1971PJ/2006) 	prin care asociaţiei i s- 	cordat 
personalitate juridic ă, copii de pe încheiei el e ultenoare de rriodrî care acte coiistr utive 

[/e atragem ateiţie ca da1eie n eniiaÎe rn prezeritu1 	riant se inscrii rn cele p €VaZL.& de 	n 
lapt ce confere_ob!iga1wfa1ea oitejării 	osern si fo1or acesora doar iri scopu preiii ce Ă g& 



	

ona1itate juridică  copia certificatuhii de 	modiriéat-c sediu nr. 1 6 m.s. ciiii 
28.201 Certifcatu1 de.înregistarefiscilă . 	 . 

Cer.erea a fost timbra ă  ou sunra de 100 lci. 	 . 
Analizând. şi coroborând inateriihi p hitr existcnt la dosaiui carizei, 

lastan ţa eonstat ă  eă  ecreiea pctentei cte întenieiată  pentru arniâtoarele 
onsidererite: . • • . :.. . 2 • 

Prin Hotărârea Adunării Generale a asociaţiei Nr.5 din data de .O4.O5.2Ol7 	•, • 

1 la Hoiărârea Adunării Generale nr.5/04.03.2017, Actului Adi ţiona1 nr.5l04.05.2017 1a 
Statutul asociaţiei, s-a •stabikit niodificarea •statiatului asociaţiei, rauanirea n: . 
vieepre şedinte - Gigel Istu.d.or, pentru o .perioada de 4 . aaai, alegerea unui uou 
membru - Toma Ion, pentru o . perioada • de 4 . :ni prelungirea rnadatu.iui.: 
pre şedintelui Consiliului director —Vofera.Costic ă, pentru o perioad ă  de 4 aaai. 

Potrivit art. 33 din OG 26/2000 modificarea actului constitutjv sau a statutuiu,i 
asociaţiei se face prin. înscri•erea..modific ării: în Registrul .asociaţiiior §i .fi.tndaţiilr, aflat la. 	• 
grefa j udeeătoner în la cărei crrcumsenpţie teritoria1ă  îşi are sediul asociaţia cu 
corespunzătoare a prevede 	-artS. ••;i 2- iar...ce 	 . . 
însoţită  de hotărârea adunării genera1e. 	 • 	• 	. : 	: 	• 

lnstanţa reţine c•ă  deşi textul normativ nu indic ă  în mod expies, este •evident c ă  
modifrcările actelor constitutive: ale persoânei juridice se vor• face în c.ondiţii statutare ale • 
adunării generale. 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	 • 	• • 	• 	• : 

Faţă  de toate aceste aspecte, instanţa reţine.:că •inodificarea staţntului• s-iă i• 
condiţii statutare, actele depuse la dosar• arată  că  sunt înţrunite condiţii1e prevăzute cle • 
rrt.33 00 26/2000 şi •va ad.mite .:eererea: unând a disp.une efect•uarea .cuvenitelor . 
rnenţiuni în Registrul asociaţnlor şi fundaţnlor, a±lat la grefa Judecătorrer Galaţi 

• PENTRU ACESTEMOTIVE, 	 • 
ÎN NUMELE t.EGIl 

•••• 	• •:.DIS.PUNE • 	• • • 	• 	 • 	: 

Admite cererea:formuiată  .de::Asociaţia.. SMURDQaIaţi eu• s.ediui în• Ga1 ţi 
J)omnească  rir.58, Jud. Gai..ţi.• 	 :• 	• • : 	 • 	: • 

la act de modific ăriie intervenite în actul c:onstitutiv şi în statutul asociaţiei. 
rie conform •Hotărârii Adunării .•Generaie. a asociaţiei Nr.5 din data.de 

	

t Flotărârea Adunării General.e•nr. 5104.0•52011 7. 	•. . 	• •. . 	: • 	• 

Dispune efectuarea cuvenitel•or rnenţiunî în registrul asociaţi•ilor• şi• furidaţi1 
tttit la -grcta J-u1ecătone--Galaţi. după  r âe.tea efiri-tivă  a prezent încherer 

Cu apel în terrnen de 5 zi.Ie de la comunicare. 
Pronunţată  prin •punerea soiuţîei . •ia dispoziţ a .părţilor prin mIoc:ira..gei 

instanţei, azi, 04.10.2017. 	• 	• 	• • 	 • 

Preşedinte, 	 Grefrer- •. • 
Crihana Norina Viorica 	 Staicu Margareta 

ilCNV! tehred S 
:xJ05.10.20I7 

/iî ;tragem atenţia că  date/e men ţionate în prczentu/ do.cument s& înscriu în ce/e prevăzute de Legea nr. 77/291, 

rpt ce conferă  ob/igativitatea protejării, coneervàrâ şifo/osirii acesiura doar în scopulprevăzutde lege. 
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( t, 	 dcţuhzi (a1t 	u cîi il iiititu ţ ei în rnunieipiul Ga1i ţi., .r. 

j r •  16,jucleţui Ga ţi 
2. (otisiIu! Local Galaţi - cu sediul iristitu ţiei în riuuicipiui Gala ţi,str. 

t)oineasc ă, nr. 38judeţu1 Galaţi 
3. ii1iu1 LoeaJ Tecuei- cu scdiul istitu. ţici îri ntunicipiul Tecuci,.st•r.. i 

Dccnhrie 1918, nr. 109,judeţul Gaaţi 
. Consiliui Locai Trgu Bujor — cu seciiul instituţiei.în oraşul Târgujor, •sir. 

General Ereinia Grigorescu, nr. 105 j ude ţul Galaţi 
5. 1nspeetcratuIpentru Situa ţii de, Urgeriţă  ,,Griera1 IereiniaGrigorescu aI 

jiide ţului Galaţi cu sediui institu ţiei în Galaţi, str. 1ihai Bravu, nr. 36, 
;. ţul Galaţi 

	

ţv e S ătate Pub1ic. Ga1a prii 	si 	iic d .ifl de Jrgenţ  
Yi .pstol A•n$ 	Giaţi -• c scciui institn ţiei în ia ţ s 	nr. 
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Art.3 
Dcnuniirea asocia ţ iei 
Asocia ţia îrifîin ţată  prin prezentul Act Constitutiv va purta cleniiinîrea de 

Asociaţia 	 Galaţi 	 . 

Sediul asociaţiei 
Sediul asociaţiei ,,S U R D Galaţi este situat în Roniâaza, muniçiPiul Gala ţi 

rvIiai Bravu, nr. 36,judeţul Ga!a ţ i , cod 800208 

Ai1.5 	.. 

-s r 	 E)urata de funcţionarc 
Asocîaţia ,,S Iv1 U R 13 Galaţi sc înfiintează  pe ciurată  nedeterminată  
de tirnp 

Art6 	 . 
Patrirnoaiul ina ţial al asociaţiei 
Patrimoaiu! ani ţial al asociaţiei S Ivl U R D Galati este de 1.000 

( 	 ! 	 ; 	 • 	 • 

Art.7 
Componenta nominală  a organelor de conclucere, administrare şi control al 

asociaţiei 
l.Organeie de coriducere a asociaţiei ,,S Ivl U R 13 Galaţi, aleş i pentru un 

. .. 	 • ...Adunarea.Generaiă;. 
• Consiliul Director, 
• Pre şedintele, 
. Vicepreşedintele 
• Cenzori.ai. 
• Trezorierax.I. 

2Acfunarea Generală  constatuată  Ia data înfiinţărxi din membrii fondatOrl  
menţionaţi la art 1, şi este organul suprem de cleczzae al asocia ţiei, fiecare din meU1l711  
asociaţi va împuternaci un reprezentant îri Adunarea Geaerală  

3 Consiliul Director al asociaţaei este forinat din 5 membrii aleşi,per1tffi un 
andat de 4 ani Persoanele fîzice niandatate de institutu sa reprezinte interesele acestora in zn  

asociatie , pot fi oncand revocate Preşedintele ş i Vicepreşedintele se includ în acest naimar 
La data îniîxnţărxi asociaţiei Consiliui Iirector este alc ătuit din urmă toru nien-abri 

• PR.ESEDJNTE- CURDUAN VASILE-PREFECTURA 
• VICEPRESED1NÎE -. ZAHARJA VJOREL-ISU-Galati 
e REZORJR-BOSENCO CARMEN — JSU-Ga1ati 
• Reprezentant Consiliul Judetean Galati- Critea Consta 
• Reprezentant ConsIiuI Local GaJati-Votcu Costica 



. Prcedinte1e asociatiei este aies din reprezeriariii rnernbrilor asocia ţiei penn 
dc 4 ini, putând fi males în această  furic ţie. La data înfiin ţării asociaţiei în fucţ ia 

((I1t1t( ctc nurnit: 
• CURDUAN VASILE , subprefectjud Galati :: 

5 Vipr şedinteie asociatie este îrilocuitorui de drept al pre şedjnt1ui ales 
un rn tnd .t de 4 ani, putând fi reales în aceast ă  fianctie La data înin-t ării asociatiei în 

ti k jreşedinte estc numit: • 
• ZAIIARiA VIOREI , tnspector sef, ISU GALATI 

t) Cenzorul asigură  controlui financai - iriterri a1 asocia ţiei şi are obiigaţia de i 
Mllc,ă  ctvttea economico - finarteiar ă  a aseia ţIe1, este ales de Adunarea Generq1à.,a 

its ïn fit tiri târi i aoc..iaţiti în functia dc Cenzor este nurnil 
• Va fî asigurat pin Consiiitil Ioca1 Galati 	 . 

7. Trezorierul asigră  evîdenţa curentă  ş i zilnică  a încasărilor, efectuează  fb.à.îè.  
• 	p ţ iit1e financiar - bancare, buna aclrninistrare a patriinonrului asocia ţiei, va fi ales dapă  

. titirea aocia ţiei La data înfiinţării asociaţiei este rninut 
• Bosenco Carrnen —IsU Ga1ati 

Art 	 . 

Persoanele îniputernicite să  desfăşoare procedura ce dobânciire a personalit ăţii 
,jiiidice a asoeiaţiei ,,S f U R D. Galaţi sunt 

• MUNTIANU IOAN 	Inspectoratul pentru Sittiati de Urgenta 
• VOICU COSTICA 	Consliu1 i..oca1 Galati 
• CRISTEA. CONSTANTfN Consiliul 3e1can Galati 
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ROMANIA 

JUDECATORIAGALATI 

INCHEIERE 

SEDINTA DIN CAMERA DE CONSILIU DIN DATA DE 29 092006 

PRESEDINTE IULIANA TRIHENEA 

GREFIER 	[LIE RENATA 

La ordine fiinci solutionarea cererii formulata de d-nul Munteanu. Ion • 

• 	prin care solicita acordarea personalitatii jurîdice Asociatiei 	Smurd 	: ...; 

Galati. 

La apelul nominal a raspuns reprezentantul asociatiei dl. Muntianu 

Ioan- cu imputernicire la dosar.  

Procedura completa. 	 . 	 . 	. 

S-a facut referatul cauzei, dupa care: 	 -. 	 . 

Nemaifiind cereri de formulat si probe de administrat , instanta • 

constata dosarul in stare de judecata si acorda cuvantul pe fond 

INSTANTA 

Asupra cererii de fata ; 	 . 	•; 	
• 

Prin cererea inregistrata sub nr 197/PJ/2006 pe rolul Jydecatoriei 

Galati, s-a solicitat acordarea personalitatii juridice Asociatiei 	 . 

Galati. 	 . 	 . . 	. 	. . 

In sustinerea cererii s-au depus la dosar urmatoarele acte : • . • 

cerere,taxa judiciara .de timbru in •surna d•e 18,3 lei, •timbru judiciar de.0,3 	: • 

lei, dovada disponibilitatii denumirii, dovada sedîului, dovada capitalului 

social , act consti.tutiv si . statut autentificat sub nr1705/2009.2006 de. • 

NP. Mandita Nazare. 	 . 	 •• ..• 	. 

Verificand actee si {ucrarle dosaru{ui, se constata ca sunt 

lncepinite conditte prevazute.de O,Gnr26/2000, art. 812, rnoificata S.J.. 	: • • :. 



compeata de legea 246/2005, sa fie incuviintata cererea si sa se dispun 

inregistrarea , in registrul asociatiiJor si fundatiiJor afJat Ja grefa instantei 

dupa ramanerea irevocabila a prezentei incheieri 

INSTANTA 

Admite cererea formuJata de dl Muntianu Ioan prin care a 

solicitat acordrea personalitatii juridice, Asociatiei SMURD Gaiati. 	• 

Dispune inregistrarea Asociatiei « SMURD « GaJati, cu sediul 

in str. Mihai Bravu nr. 36, in registrui de persoane juridice al Judecatoriei 

Galati 
• 	 •• 	 • 	 • 	 ••. 

Dispune comunicarea unui exempJar al prezentei incheieri ta 

Administratiei Financiare Galati, in vederea inregistrarii in evidenta fiscala 

Cu recurs intermen de 5zile dela cornunicare. 	• 	. 	• • • 	• • 

Pronuntata in sedinta pubiica azi, 29 09 2006 

. 	 efier 

Dact: 6 ex/04.09.2006 	 . 

Red: T.I./R.I 	 c:1 
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