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ACTUL CONSTITUTIV  

AL 

ASOCIAȚIEI GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ VALEA IZEI-MOISEI 

 

Subsemnații: 

1. Comuna MOISEI, Judeţul Maramureș, ca autoritate administrativ-teritorială, cu personalitate 

juridică de drept public, prin autoritatea deliberativă Consiliul Local Moisei, cu sediul în Comuna 

Moisei, Judeţul Maramureş, strada Principală Nr. 1300, cod poştal 437195, reprezentată potrivit 

Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, prin Primar Ștetcu Toader, CI seria MM nr. 

463003, eliberat de SPCLEP Borşa la data de 10.07.2009, CNP 1450427244236, având domiciliul 

în Sat Moisei (comuna Moisei), nr. 323A, jud. Maramureş, 

 

2. Comuna STRÎMTURA, Judeţul Maramureş ca autoritate administrativ-teritorială, cu personalitate 

juridică de drept public, prin autoritatea deliberativă Consiliul Local Strîmtura,cu sediul în Comuna 

Strîmtura, Judeţul Maramureş, strada Principală Nr. 375, cod poştal 437310, reprezentată potrivit 

Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, prin Primar Pasere Ioan, cu CI seria MM nr. 

602521, eliberat de SPCLEP Sighetu M. la data de 23.04.2012, CNP 1590413241681, având 

domiciliul în sat Strîmtura (comuna Strîmtura), nr.366, Jud. Maramureş, 

 

3. Comuna IEUD, Judeţul Maramureş, ca autoritate administrativ-teritorială, cu personalitate juridică 

de drept public, prin autoritatea deliberativă Consiliul Local Ieud, cu sediul în Comuna Ieud, Judeţul 

Maramureş, strada Principală Nr. 116, cod poştal 437170, reprezentată potrivit Legii nr.215/2001 

privind administraţia publică locală, prin Primar David Nicolae Traian, cu CI seria MM nr. 698181, 

eliberat de SPCLEP Dragomireşti la data de 27.09.2013, CNP 1680830241634, având domiciliul în 

sat Ieud (comuna Ieud), nr. 226, jud. Maramureş, 

 

4. SC GIVAL PETROLEUM SRL, cu sediul în localitate Sighetul Marmaţiei, judeţul Maramureş, b-dul 

Independenţei, bl. 29, ap. 25, cod poştal 435500, reprezentată prin domnul Motoc Gheorghe cu CI 

seria MM nr. 219060, eliberat de SPCLEP Sighetu Marmaţiei, la data de 16.01.2004, CNP 

1470731241632, având domiciliul în localitatea Sighetu Marmaţiei, str. Bogdan Vodă, bl. 1, ap. 

127, jud. Maramureş, 

 

5. Domnul Tomoiagă Grigore cu CI seria MM nr. 256821, eliberat de SPCLEP Vişeu de Sus la data 

de 01.09.2004, CNP 1810802244044, având domiciliul în sat Moisei (comuna Moisei), nr. 320, jud. 

Maramureş, persoană fizică, 
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6. SC RĂCHITA SRL, cu sediul în localitate Vişeu de Jos, judeţul Maramureş, str. Depoului nr. 742, 

cod poştal 437390, reprezentată prin domnul Pop Vasile, cu CI seria MM nr. 330391, eliberat de 

SPCLEP Vişeu de Sus, la data de 05.05.2006 CNP 1561121244226, având domiciliul în localitate 

Vişeu de Jos, judeţul Maramureş, str. Depoului nr. 742, jud. Maramureş, 

 

7. SC SAS-VAS SRL, cu sediul în comuna Moisei, judeţul Maramureş, str. Izvorul Negru, nr. 166, cod 

poştal 437195 reprezentată prin domnul Tomoiaga Ioan Florin cu CI seria MM nr. 421059, eliberat 

de SPCLEP Borşa la data de 30.04.2008, CNP 177052244211, având domiciliul în sat Moisei 

(comuna Moisei), nr. 166, jud. Maramureş, 

 

În calitate de membrii fondatori ai Grupului de Acţiune Locală Valea Izei-Moisei, un parteneriat public-

privat, a cărei înfiinţare a fost hotărâtă prin Act constitutive conform OG 26/2000 cu toate modificările şi 

completările ulterioare, semnat de toţi membrii fondatori, declarăm că am hotărât constituirea non 

guvernamentală şi non-profit, denumită „Grupul de Acţiune Locală VALEA IZEI-MOISEI”, cu sediul în 

România, comună Moisei, str. Principală, nr. 1300, jud. Maramureş, sediul secundar sat Strâmtura, 

comună Strâmtura, Str. Principală, nr. 375, jud. Maramureş, care va funcţiona în conformitate cu 

Statutul anexat, adoptat de către membrii fondatori şi care este parte integrată în acest Act Constitutiv. 

 

CAPITOLUL I DISPOZIŢII GENERALE 

 

Art. 1 Denumirea  

1.1 Denumirea este „Grupul de Acţiune Locală Valea Izei-Moisei”, conform dovezii nr. 130755 din 

data de 12.12.2013, eliberat de Ministerul Justiţiei, denumire ce se va utiliza în toate documentele, 

publicaţiile, înscrisurile precum şi în corespondenta ce emană de la Grupul şi care va figura în 

antet. 

 

1.2 Forma prescurtată a denumirii este GAL VI-M 

 

       Art. 2 Sediul 

      2.1 Sediul este în România comuna Moisei, str. Principală, nr. 1300, jud. Maramureş, sediu secundar 

sat Strâmtura, comuna Strâmtura, str. Principală, nr. 375, jud. Maramureş. Sediul poate fi schimbat prin 

hotărârea Consiliului Director al Grupului, cu respectarea prevederilor legale. 

     2.2 Grupul poate constitui filiale, că structuri teritoriale , în ţară şi străinătate în vederea realizării 

scopului propus, cu respectarea legii, precum şi ventru a asigura condiţii de colaborare cu personae 

juridice similar sau identice. 

     2.3  Filialele legate constituite vor putea încheia, în nume propriu , acte juridice şi administrative în 

condiţiile satbilite de grup şi actul constitutive al filialei. Ele pot încheia acte juridice de dispoziţie, în numele 

şip e seama grupului, numai în baza hotărârii prealabile a consiliului director al grupului. 
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Art.3 Formă de organizare juridical a Grupului 

Grupul este persoana juridical română de drept privat, fără scop patrimonial, apolitical şi independent care 

îşi desfăşoară activitatea în interes public. Grupul îşi va desfăşura activitatea în conformitate cu legile 

romane şi potrivit prezentului Statut. 

Art.4  Durata de funcţionare 

4.1 Dutrata de funcţionare a Grupului este nedeterminată 

4.2 Durata de funcţionare poate fi modificată în baza Hotărârii Adunării Generale a Asociaţilor. 

 

CAPITOLUL II PATRIMONIUL GRUPULUI 

 

Art.5. Patrimoniul iniţial al Asociaţiei este de 1.000,00 Ron, alcătuit din aportul în bani al asociaţilor 

5.1 Membrii fondatori ai Asociaţiei GAL Valea Izei-Moisei vor depune la înfiinţarea GAL-ului următoarele 

sume care constituie patrimonial altfel: 

1. Primăriile: 3 x 200,00 Ron = 600,00 Ron 

2. Firmele: 3 x 100,00 Ron = 300,00 Ron 

3. Persoane fizice: 1 x 100,00 Ron = 100,00 Ron 

5.2 Sumele necesare implementării proiectelor, vor fi repartizate în  funcţie de numărul de locuitori cotizanţi 

din fiecare localitate. 

Art. 6 Resursele patrimoniale ale Grupului cuprind: 

a) Sume provenite din cotizaţiile membrilor, stabilite prin hotărârea Adunării Generale; 

b) Donaţii, sponsorizări sau legate; 

c) Resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale; 

d) Dobânzile şi dividentele rezultate din plasarea sumelor disponibile în condiţii legale; 

e) Dividentele societăţilor comerciale înfiinţate de Grup; 

f) Veniturile realizate din activităţi economice directe desfăşurate de Grup; 

g) Alte venituri prevăzute de lege sau de prezentul stătut; 

6.1 Membrii fondatori ai Asociaţiei GAL Valea Izei-Moisei vor depune la infiinatrea Grupului sus numit 

următoarele sume: 

1. Primăriile: 4.000,00 Ron 

2. Firmele: 2.000,00 Ron 

3. Persoane fizice: 1.000,00 Ron 

6.2 Aceste sume se vor depune în contul Asociației și de către viitorii membri care vor accede la GAL 

Valea Izei-Moisei. 

 

Art.7 Contabilitatea este organizată conform dispozițiilor legale. 
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CAPITOLUL III MODUL DE ORGANIZARE 

 

Art.8 Organele Grupului sunt următoarele: 

a) Adunarea Generală 

b) Consiliul Director 

c) Cenzorul 

 

Art.9 Adunarea Generală 

1) Adunarea Generală este organul de conducere al Grupului, alcătuit din totalitatea membrilor mai 

puţin cei onorifici. 

9.1 Adunarea Generală are următoarele atribuţii: 

a) stabilirea strategiei şi obiectivelor generale ale Grupului; 

b) stabilirea programului de activităţi şi acţiuni; 

c) aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil; 

d) modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului; 

e) înfiinţarea de filiale, sucursale, puncta de lucru în ţară şi străinătate; 

f) dizolvarea şi lichidarea Grupului, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după 

lichidare; 

g) stabilirea cotizaţiei membrilor anuale; 

h) alegerea şi revocarea Preşedintelui Grupului; 

i) alegerea şi revocarea mombrilor Consiliului Director; 

j) alegerea şi revocarea Cenzorului sau, după caz, a membrilor comisiei de cenzori; 

k) dezbaterea raportului de activitate a Consiliului Director; 

l) decide asupra acordării calităţii de membru onorific unei/ unor personae, organizaţii sau 

instituţii în condiţiile prezentului statut; 

m) orice alte atribuţii prevăzute de lege sau de prezentul stătut. 

9.2 Adunarea Generală se întruneşte în sesiuni ordinare şi extraordinare, după cum urmează: 

a) în sesiune ordinară, anuală; 

b) în sesiune extraordinară, ori de câte ori trebuie rezolvate problem importante de competența Adunării 

Generale şi care nu suferă amânare. 

9.3 Adunarea Generală are drept de control permanent asupra Consiliului Director, în scris, prin mijloace 

clasice (scrisore, fax) sau electronice (e-mail), cu cel puţin 10 zile calendaristice înainte de data 

desfăşurării adunării. 

În convocare se vor preciza ziua, oră şi locul unde se desfăşoară şedinţa Adunării generale, precum şi 

ordinea de zi. 

Convocarea se va transmite tuturor membrilor Grupului, mai puţin membrilor onorifici. 

9.4 Convocarea Adunării Generale în sesiune extraordinară se face la iniţiative Consiliului Director, a 

Preşedintelui, sau la propunerea unei treimi din membrii Grupului, ori de câte ori este necesar. În cazul în 

care, deşi i s-a solicitat în condiţiile de mai sus arătate, Consiliul Director refuza convocarea Adunării 

Generale, Adunarea Generală se va putea întruni în şedinţă extraordinară în baza convocării realizate de  
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către Preşedintele, sau de către grupul de membri care a solicitat întrunirea, iar Consiliul Director poate fi 

demis pentru nerespectarea prevederilor prezentului Statut. 

9.5 Adunarea Generală a Grupului poate delibera legal şi fără convocare, în prezenţa unanimităţii 

membrilor cu drept de vot. 

9.6 Adunarea Generală este statutar constituită în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu dintre membri cu 

drept de vot, la prima convocare iar hotărârile se adopta cu votul a jumătate plus unu. 

Convocarea a doua se face cu cel mult 5 zile de la data primei convocări. La a doua convocare a Adunării 

Generale, hotărârile se adopta cu votul a jumătate plus unu. 

Adunarea Generală este legal constituită în prezenţa majorităţii membrilor săi şi ia decizii cu majoritatea 

celor prezenţi, cu excepţia modificării Statutului, şi a demiterii Consiliului Director în condiţiile arătate la art. 

19.7, cazuri în care se cere o majoritate de cel puţin 2/3 din numărul total al membrilor cu drept de vot. 

9.7 Fiecare membru are drept la un singur vot. În caz de egalitate, Preşedintele decide. 

9.8 Dezbaterile şi hotărârile adoptate se consemnează într-un registru special de către un secretar 

desemnat de Consiliul Director. 

9.9 Preşedintele Adunării Generale aparţine preşedintelui Grupului său, în lipsa acestuia de un 

vicepreşedinte iar în caz de indisponibilitate a preşedintelui şi a ambilor vicepreşedinţi de un membru al 

Consiliului Director. 

9.10 La şedinţele Adunării Generale pot participa şi personae care nu sunt membri ai grupului, dacă au fost 

invitate, dar fără drept de vot. 

9.11 Hotărârile luate de Adunarea Generală, în limitele legii, ale Actului Constitutiv şi/sau ale Statutului sunt 

obligatorii chiar şi pentru asociaţii care au luat pare la Adunarea Generală sau au votat impotrivă. 

9.12 (1) Asociatul care, într-o  anumită problemă supusă hotărârii Adunării Generale, este interest personal 

sau prin soţul său, ascendenţii sau descendenţii săi, rudele în linie colaterala sau afinii săi până la gradul al 

patrulea inclusiv, nu va putea lua parte la deliberare şi nici la vot. 

(2) Asociatul care încalcă dispoziţiile alin. (1) este răspunzător de daunele cauzate asociaţiei dacă fără 

votul sau nu s-ar fi putut obţine majoritatea cerută. 

9.13 Hotărârile Adunării Generale, contrare legii, Actului Constitutiv sau dispoziţiilor cuprinse în Statut, pot 

fi atacate în justiţie de către oricare dintre asociaţii care nu au putut lua parte la Adunarea Generală sau 

care au votat împotriva şi au cerut să se insereze aceasta în procesul–verbal de şedinţă, în termen de 15 

zile de la dată când au luat la cunoştinţă despre hotărâre sau de la dată când a avut loc şedinţa, după caz. 

 

Art.10 Consiliul Director 

10.1 Consiliul Director este organul de conducere care asigură punerea în executare a hotărârilor 

Adunării Generale. Membrii consiliului director sunt aleşi din rândul reprezentanţilor membrilor în cadrul 

Adunării Generale. 

10.2 Consiliul Director exercită conducerea Grupului în prerioada dintre sesiunile Adunării Generale şi 

hotărăşte în toate problemele care intră în competenţa sa.  

10.3 Consiliul Director este răspunzător pentru întreaga activitate în faţa Adunării Generale. 

10.4 Fiecare membru al Consiliului director este responsabil pentru actele şi faptele sale în cazul încălcării 

legislaţiei sau dispoziţiilor primate. 
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10.5 Consiliul director este alcătuit din 3 persoane, după cum urmează: 

1. Presedinte Ing. Motoc Gheorghe şi reprezentant al GAL VI-M; 

2. Vicepresedinti Stetcu Florin-Sergiu şi Pasere Mariana Alina; 

 

Cei 2 vor avea rol de coordonare şi control în activităţi executive, pe câte una din următoarele componente: 

a) comunicare interinstituțională: comunicare cu instituţiile responsabile la nivel teritorial şi naţional de 

management şi monitorizare GAL, precum şi relaţiile de cooperare şi parteneriate la nivel naţional 

şi European în cadrul Reţelei Naţionale de Dezvoltare Rurală şi a celei europene, cu partenerii în 

cadrul proiectelor de cooperare care vor fi derulate. 

b) Membri Consiliului director primesc o indemnizaţie de şedinţa şi au dreptul la decontarea 

cheltuielilor ocazionate de îndeplinirea mandatului primit. 

10.6 Primul Consiliu director este desemnat de către membri fondatori prin însăşi actul de constituire. 

10.7 În caz de vacanţă, Consiliul director procedează imediat înlocuirea cu membri interimari. Înlocuirea 

definitive este decisă în proxima Adunare Generală ordinară. 

10.8 Nu poate fi membru al Consiliului director, iar dacă era, pierde această calitate orice persoană care 

ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei instituţii publice, dacă Grupul are ca scop sprijinirea activităţii 

acelei instituţii publice. 

10.9 În exercitarea competențelor sale, Consiliul Director: 

a) elaborarează, modifică şi implementează strategia integrată de dezvoltare locală; 

b) prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioadă anterioară, executarea bugetului de 

venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul 

programelor Grupului; 

c) încheie acte juridice în numele şi pe seama Grupului; 

d) decide schimbarea sediului Grupului; 

e) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în Statut sau stabilite de Adunarea Generală; 

f) primeşte şi exclude membri Grupului; 

10.10 Consiliul Director se întruneste trimestrial, la convocarea Directorului Executiv, precum şi de fiecare 

dată când interesul o necesită, la solicitarea adresată acestuia de către Preşedinte. 

10.11 Şedinţele Consiliului director sunt legal constituite în prezenţa a 2/3 din numărul membrilor săi. 

Şedinţele se pot desfăşura şi prin videoconferinţă sau teleconferinţă. 

10.12 Hotărârile Consiliului director se iau cu majoritate calificată din totalul membrilor săi. 

10.13 Toate hotărârile Consiliului director sunt consemnate într-un registru şi sunt semnate de preşedinte şi 

de secretarul de şedinţă. 

10.14 Preşedintele Grupului are următoarele atribuţii: 

a) prezidează şedinţele Adunării generale; 

b) face parte din Consiliul director; 

c) reprezintă grupul de justiţie; 

d) reprezintă Grupul în relaţiile cu terţii; 

e) încheie acte juridice în numele şi pe seama Grupului; 

În caz de paritate de voturi, votul său este hotărâtor, atât în şedinţele Adunării Generale cât şi în şedinţele 

Consiliului Director. 
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10.15 Pentru că alte persoane decât Directorul executiv să poată reprezenta Grupul în justiţie, în relaţiile cu 

terţii şi/ sau pentru a încheia acte juridice în numele şi pe seama Grupului este nevoie de hotărârea  

Consiliului Director, luată în condiţiile legii şi ale prezentului Statut. Pot primi o astfel de împuternicire atât 

personale care reprezintă membrii Grupului, cât şi persoane care sunt străine de grup. 

 

Art.12 Cenzorul 

12.1 Doamna Micle Paula Dana având CI seria MM nr. 424649, CNP 2760904244218, cu domiciliul în sat 

Ieud (comuna Ieud), nr 113, jud. Maramures desemnat de către Adunarea Generală cu rolul de a 

supraveghea şi controla gestiunea financiară. 

12.2 Cenzorul asigură controlul financiar al Grupului şi poate participa la şedinţele Consiliului Director, fără 

drept de vot. 

12.3 Cenzorul are următoarele atribuţii: 

a) verifică modul în care este administrat patrimoniul Grupului; 

b) întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării Generale; 

c) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală sau de prezentul Statut; 

12.4 Până la numirea unui censor, oricare dintre reprezentanţii membrilor Grupului de Adunare generală, 

care nu este membru al Consiliului Director poate exercita dreptul de control. 

12.5 Dacă numărul asociaţilor este mai mare de 15, Consiliul Director va hotărâ numirea unui censor. 

Acesta poate fi o persoană din afara Grupului. 

12.6 Dacă numărul asociatior depăşeşte 100 de membri, controlul financiar intern se va exercita de către o 

comisie de cenzori, compusă din trei membri, şi numită prin hotărârea Adunării Generale a grupului. Din 

comisia de cenzori trebuie să facă parte cel puţin un membru al Grupului şi un contabil autorizat sau un 

expert contabil. 

12.7 Regulile generale de organizare şi funcţionare a comisiei de cenzori se aprobă de Adunarea 

Generală. Comisia de cenzori poate elabora un regulament intern de funcţionare. 

 

CAPITOLUL IV DESTINAŢIA BUNURILOR ÎN CAZUL DIZOLVĂRII GRUPULUI 

 

Art.14 Destinaţia bunurilor în cazul dizolvării Asociaţiei 

14.1 Dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei se pot face în situaţiile şi cu îndeplinirea procedurilor prevăzute de 

lege. Bunurile rămase în urma lichidării Asociaţiei pot fi transmise către personane juridice de drept privat 

său public cu scop asemănător, desemnate prin decizia Adunării Generale 

14.2 În cazul dizolvării Asociaţiilor, dacă nu se prevede altfel în lege sau în statut, bunurile rămase în urma 

lichidării se transmit, în cote egale, către membrii asociaţiei. 

 

CAPITOLUL V DISPOZIŢII FINALE 

 

Art. 15 Prezentul Statut este valabil pe toată durata de funcţionare a Asociaţiei, modificarea acestuia 

urmând a se face numai în formă scrisă şi cu respectarea prezentului satut şi a reglementărilor legale. 

Modificările aduse prezentului statut necesită o majoritate de 2/3 din voturile Adunării Generale. 
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Art. 16 Prevederile prezentului statut se completează cu celelalte dispoziţii legale în vigoare şi cu 

dispoziţiile regulamentelor de funcţionare ale Asociaţiei. 


