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STATUTUL 

ASOCIAȚIEI GRUPUL 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, 

 

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 
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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 Acțiune Locală Valea Izei-Moisei, un parteneriat public-

privat, a cărei înființare a fost hotărâtă prin Act constitutiv conform OG 26/2000 cu toate modificările și 

completările ulterioare, semnat de toți membrii fondatori, am adoptat prezentul Statut al Asociației, care va 

funcționa în condițiile următoare: 

                                         

CAPITOLUL I DISPOZIȚII GENERALE 

 

Art.1 Denumirea Asociaţiei 

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

din 12.12.2013, eliberată de Ministerul Justiţiei, denumire ce se va utiliza în toate documentele, publicaţiile, 

înscrisurile precum şi în corespondența ce se emană de la Asociaţie şi care va figura în antet. 

1.2 Forma prescurtată a denumirii este GAL VI-M. 

 

Art.2 Sediul Asociaţiei  

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

Strâmtura, comună Strîmtura, str. Principală, nr. 375, jud. Maramureş. Sediul poate fi schimbat prin 

hotărârea Consiliului Director al Grupului, cu respectarea prevederilor legale. 

2.2 Asociaţia poate constitui filiale, că structure teritoriale, în ţară şi straintate în vederea realizării scopului 

propus, cu respectarea legii, precum şi pentru a asigura condiţii de colaborare cu personae juridice similar 

sau identice. 

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

stabilite de asociaţie prin actul constitutive al filialei. Ele pot încheia acte juridice de dispoziţie, în numele 

şip e seama asociaţiei, numai în baza hotărârii prealabile a consiliului director al asociaţiei. 

 

Art.3 Forma de organizare juridica a Asociaţiei 

Asociaţia este persoana juridical romană de drept privat, fără scop patrimonial, apolitical şi independent 

care îşi desfăşoară activitatea în interes public. Asociaţia îşi va desfăşura activitatea în conformitate cu 

legile romane şi potrivit prezentului Statut. 

 

Art.4 Durata de funcţionare 

4.1 Durata de funcţionare a Asociaţiei este nedeterminată. 

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



S T A T U T U L  A S O C I A Ț I E I  G R U P U L  D E  A C Ț I U N E  L O C A L Ă  V A L E A  I Z E I - M O I S E I  

P a g i n a  3 | 11 

CAPITOLUL II PATRIMONIUL ASOCIAŢIEI 

 

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

5.1 Membrii fondatori ai Asociaţiei GAL Valea Izei-Moisei vor depune la înfiinţarea Asociaţiei sus numite 

următoarele sume: 

1. Primăriile: 4.000,00 Ron 

2. Firmele: 2.000,00 Ron 

3. Persoanele fizice: 1.000,00 Ron 

5.2 Aceste sume se vor depune în contul asociaţiei de către viitorii membri care vor accede la GAL Valea 

Izei-Moisei. 

 

Art.6 Resursele patrimoniale ale Asociaţiei cuprind: 

a) sume provenite din cotizaţia 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 Asociaţie; 

f) venituri realizate din activităţi economice directe desfăşurate de Asociaţie; 

g) alte venituri prevăzute de lege sau de prezentul Statut; 

 

Art.7 Contabilitatea este organizată conform dispoziţiilor legale 

 

CAPITOLUL III SCOPUL ŞI OBIECTIVELE ASOCIAŢIE 

 

Art.8 Scopul Asociaţiei îl constituie dezvoltarea durabilă a Microregiunii Valea Izei-Moisei prin crearea 

şi îmbunătăţirea cadrului necesar pentru implementarea Planului de Dezvoltare Locală proprii Grupului de 

Acţiune Locală Valea Izei-Moisei. 

 

Art.9 Obiectivele Asociaţiei 

Obiectivele stabilite în vederea realizării scopului propus sunt următoarele: 

a) creşterea numărului de grupuri de producători sprijinite pentru înfiinţarea şi funcţionarea 

administrative; 

b) creşterea numărului de tineri agricultori-şefi exploataţie; 

c) promovarea investiţiilor în exploataţiile agricole din sectorul vegetal şi animal; 

d) creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere; 

e) restructurarea fermelor de semi-subzistență; 

f) îmbunătăţirea cunoştinţelor tehnice şi economice generale; 

g) crearea de micro-intreprinderi precum şi dezvoltarea celor existente în sectorul non-agricol în 

spaţial rural; 

h) dezvoltarea serviciilor turistice şi a agroturismului; 
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i) îmbunătăţirea calităţii infrastructurii pentru serviciile sociale pentru persoanele aflate în dificultate; 

j) schimb de experienţă şi bune practice; 

k) valorificarea resurselor umane şi natural locale; 

l) conservarea şi valorificarea patrimoniului material şi imaterial; 

m) susţinerea acelor iniţiative antreprenoriale care contribuie la dezvoltarea comunităţii locale; 

n) creşterea calităţii vieţii în Microregiunea Valea Izei-Moisei; 

o) utilizarea parteneriatului public-privat în definirea şi implementarea politicilor publice de dezvoltare; 

 

Art.10 Pentru atingerea şi realizarea obiectivelor, Asociaţia va realiza următoarele activităţi: 

a) elaborarea, modificarea şi implementarea strategiilor integrate de dezvoltarea locală; 

b) instruirea personalului în vederea elaborării şi implementării strategiilor integrate de dezvoltare 

locală şi informare asupra strategiilor elaborate; 

c) colectarea, analiza şi difuzarea de informaţii privind acţiunile de dezvoltare rurală; 

d) colectarea, difuzarea şi consolidarea bunelor practice de dezvoltare rurală; 

e) constituirea şi animarea unor reţele de experţi pentru a facilita schimburile de cunoştinţe şi pentru a 

susţine punerea în aplicare şi evaluarea politicii de dezvoltare rurală; 

f) organizarea de întruniri, conferinţe, dezbateri, mese rotunde şi ateliere de lucru; 

g) organizarea de sesiuni de comunicări pentru prezentarea lucrărilor, studiilor şi strategiilor 

elaborate; 

h) organizarea de schimburi de experienţă şi strategii de formare; 

i) participare la întrunirile reţelelor interne şi europene; 

j) editare de publicaţii proprii; 

k) stabilirea raporturilor cu alte personae fizice sau juridice din ţară şi din străinătate, putând participa 

la înfiinţarea unor organizaţii în acest domeniu; 

l) apel pentru proiecte; 

m) sprijinirea depunerilor de proiecte; 

n) organizarea procesului de verificare şi decizie asupra proiectelor depuse; 

o) monitorizarea proiectelor; 

p) alte forme şi mijloace stabilite de Adunarea Generală, în condiţiile legii; 

 

Art.11 

11.1 Asociaţia poate desfăşura orice alte activităţi economice directe, dacă acestea au caracter accesoriu 

şi sunt în strânsă legătură cu scopul principal al Asociaţiei. 

11.2 Asociaţia poate înfiinţa societăţi comerciale. Dividentele obţinute de către Asociaţie din activităţile 

acestor societăţi comerciale, dacă nu se reinvestesc în aceleaşi societăţi comerciale, se folosesc în mod 

obligatoriu pentru realizarea scopului Asociaţiei. 

Art.12 În condiţiile legii Asociaţia va putea stabilii şi alte mijloace de natură să conducă la realizarea 

scopului propus, fără ca aceasta să determina modificarea Statutului. 
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CAPITOLUL IV MEMBRII, MODUL DE DOBÂNDIRE ȘI PIERDERE A CALITĂȚII DE 

MEMBRU, DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE MEMBRILOR 

 

Art.13 Membri Asociaţiei 

Asociaţia „Grupul de Acţiune Locală Valea Izei-Moisei” are în componența sa la înfiinţare membri 

fondatori, iar ulterior va putea avea membri asociaţi şi membri de onoare. Membri Asociaţiei vor proveni 

din rândul administraţiilor publice locale, mediu privat sau societatea civilă. Partenerii private vor reprezenta 

cel puţin jumătate din membri Asociaţiei. 

 

Art.14 Modul de dobândire a calităţii de membru 

a) Membrii fondatori - sunt acele persoane fizice sau juridice care au hotărât constituirea şi au 

participat la înființarea Asociaţiei şi care figurează ca atare la actul de constituire a Asociaţiei. 

Aceştia dobândesc calitatea de membru în momentul constituirii Asociaţiei. 

b) Membrii asociati - sunt cei care vor dobândi această calitate în urma acceptării lor în Asociaţie, 

prin hotărâre a Consiliului Director. Cei care doresc să devină membri asociaţi vor înainta o cerere 

de adeziune motivate către Consiliul Director. Pot deveni membri asociaţi ai Asociaţiei doar acele 

persoane fizice sau juridice, care sprijină moral şi/sau material Asociaţia, care sunt de accord cu 

Statutul, care achită taxa de înscriere în Asociaţie în suma egală cu suma depusă de către fiecare 

membru fondator în vederea constituirii capitalului iniţial şi care sunt de accord să se implice 

constant în munca de realizare a scopului Asociaţiei, fără a pretinde o remuneraţie pentru această 

activitate. 

c) Membrii de onoare - sunt cei care dobândesc această calitate la propunerea unuia dintre membrii 

fondatori, cu acordul Adunării Generale. Calitatea de  membru de onoare va fi conferită unei 

personalităţi, unei organizaţii sau unei instituţii care şi-a dobândit prestigiul prin activitatea depusă 

în orice domeniu de interes pentru Asociaţie. De asemenea, calitatea de membru de onoare va 

putea fi conferită unei persoane, organizaţii sau instituţii care a depus o activitate deosebită sau a 

ajutat prin mijloace remarcabile dezvoltarea Asociaţiei, dar  care nu doreşte să se angajezxe 

constant în munca de realizare a scopului Asociaţiei. 

 

Art.15 Modul de pierdere a calităţii de membru: 

Calitatea de membru se pierde prin: 

a) Deces, în cazul persoanelor fizice; 

b) Încetarea, în condiţiile legii, a calităţii de persoană juridică; 

c) Retragerea la cerere, în acest caz hotărârea de retragere se comunica la Consiliul Director; 

d) Excluderea decisă de Adunarea Generală pentru nerespectarea prezentului statut şi/sau a 

regulamentului interior, pentru situaţii de incompatibilitate a atitudinii sau faptelor publice ale 

asociatului cu scopurile Asociaţiei, sau pentru orice alt motiv de natură a prejudicial interesele 

morale sau material ale Asociaţiei. Excluderea se face la propunerea a cel puţin 2 membri ai 

Asociaţiei. Membrul care urmează a fi exclus nu are drept de vot în ceea ce priveşte excluderea sa 

din Asociaţie; 
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e) Calitatea de membru asociat se pierde şi prin neplata cotizaţiei timp de un an; 

f) Membrii care se retrag sau sunt excluși nu au nici un drept asupra patrimoniului social și își pierd 

drepturile și obligațiile conferite de calitatea de membru; 

g) Pierderea calității de membru se constată de Consiliul Director și se reia de prima Adunare 

Generală. 

 

Art.16 Drepturile și obligațiile membrilor: 

16.1 Drepturile și obligațiile membrilor fondatori 

16.1.1 Membrii fondatori au următoarele drepturi: 

a) să ia parte cu drept de vot la şedinţele Adunării Generale, să pună în discuţie şi să participe la 

dezbaterea problemelor care interesează domeniul său bunul mers al Asociaţiei; 

b) să facă propuneri privitor la activitatea Asociaţiei şi folosirea fondurilor strânse şi activitatea 

organelor de conducere; 

c) dreptul de a participa la munca de realizare a scopului Asociaţiei, fără însă a pretinde o remunerare 

pentru aceasta; 

d) dreptul de a participa fără drept de vot la şedinţele Consiliului Director; 

e) să se retragă din Asociaţie; 

f) să aleagă organele de conducere ale Asociaţiei; 

g) să fie aleşi în organele de conducere ale Asociaţiei; 

h) să propună acordarea calităţii de membru onorific unor personae, în condiţiile prezentului Statut; 

i) să desemneze/ nominalizeze persoanele propuse pentru funcţia de Director Executiv; 

16.1.2 Membri fondatori au următoarele obligaţii: 

a) să respecte Statutul, regulamentul interior, hotărârile organelor de conducere ale Asociaţie şi să de-

a tot sprijinul pentru îndeplinirea obiectivelor Asociaţiei; 

b) să participle la Adunările Generale şi/sau la şedinţele Consiliului Director, după caz; 

c) să sprijine moral şi material Asociaţia; 

d) să participle la munca de realizare a scopului Asociaţiei, fără însă a pretinde o remunerare pentru 

aceasta; 

e) să achite cotizaţia stabilită de Adunarea Generală; 

f) să nu aducă prejudicii de ordin moral sau material Asociaţiei; 

g) să nu manifeste în public nici o atitudine şi șă nu desfăşoare nici o activitate de natură a fi 

incompatibilă cu scopurile Asociaţiei. 

 

16.2 Drepturile şi obligatiile membrilor asociaţi 

Membrii asociaţi au aceleaşi drepturi şi obligaţii ca şi membrii fondatori.  

Cotizaţia se plăteşte după cum urmează: 

a) primăriile: 1,92 ron în funcţie de numărul de locuitori; 

b) firmele: 2.000,00 Ron; 

c) persoanele fizice: 1.000,00 Ron 

Fondurile proiectelor vor fi împărţite proporţional cu numărul locuitorilor din fiecare localitate asociată GAL-

ului. 
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16.2.1 Primirea de noi membri  

Primirea Consiliului Județean Maramureș CJ MM, în calitate de membru asociat, în baza cererii de 

adeziune, Nr. 227/ 24.01.2017 

 

16.3 Drepturile şi obligaţiile membrilor de onoare: 

16.3.1 Membrii de onoare ai Asociației nu au drept de participare la şedinţele organelor Asociaţiei, afară 

numai dacă sunt invitaţi la aceste şedinţe, caz în care nu au drept de vot. 

16.3.2 Membrii de onoare ai Asociaţiei au dreptul de a prezenta în public această calitate. 

16.3.3 Membrii de onoare ai Asociaţiei au obligaţia să nu manifeste în public nici o atitudine şi să nu 

desfăşoare nici o activitate de natură a fi incompatibilă cu scopurile Asociaţiei. 

 

Art.17 Răspunderi 

Membrii Asociaţiei nu răspund personal pentru actele sau faptele acesteia. Asociaţia singură răspunde cu 

patrimonial propriu pentru prejudiciile produse terţilor prin actele sau faptele sale. 

 

CAPITOLUL V MODUL DE ORGANIZARE 

 

Art.18 Organele Asociaţiei sunt următoarele: 

a) Adunarea Generală; 

b) Consiuliul Director; 

c) Cenzorul; 

 

Art.19 Adunarea Generală 

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

puţin cei onorifici. 

19.1 Adunarea Generală are următoarele atribuţii: 

a) Stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale Asociaţiei; 

b) Satbilirea 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, puncte de lucru în ţară şi străinătate; 

f) Dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţia bunurilor rămase după lichidare; 

g) Stabilirea cotizaţiei membrilor anuale; 

h) Alegerea şi revocarea Preşedintelui Asociaţiei; 

i) Alegerea şi revocarea membrilor Consiliului Director; 

j) Alegerea şi revocarea membrilor Comitetului de selectare a proiectelor; 

k) Alegerea şi revocarea Cenzorului sau, după caz, a membrilor comisiei de cenzori; 

l) Dezbaterea raportului de activitate al Consiliului Director; 

m) Decide asupra acordării calităţii de membru onorofic unei/ unor personae, organizaţii sau instituţii 

în condiţiile prezentului Statut; 
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n) Orice alte atribuţii prevăzute de lege sau de prezentul stătut. 

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

a) în sesiune extraordinară, anual; 

b) în sesiune extraordinară, ori de câte ori trebuie rezolvate probleme importante de componența 

Adunării Generale şi care nu suferă amânare; 

19.3 Adunarea Generală are drept de control permanent asupra Consiliului Director, Comitetul de selecţie 

a proiectelor şi a Cenzorului. 

19.4 Convocarea Adunării Generale în sesiune ordinară se face de către Consiliului Director, în scris, prin 

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

desfăşurării adunării. 

În convocare se vor preciza ziua, ora şi locul unde se desfăşoară şedinţa Adunării Generale, precum şi 

ordinea de zi. 

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

19.5 Convocarea Adunării Generale în sesiune extraordinară se face la iniţiativa Consiliului Director, a 

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

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

Generale, Adunarea Generală se va putea întruni în şedinţă extraordinară în baza convocării realizate de 

către Preşedinte, sau de către grupul de membri care a solicitat întrunirea, iar Consiliul Director poate fi 

demis pentru nerespectarea prevederilor prezentului Statut. 

19.6 Adunarea Generală a Asociaţiei poate delibera legal şi fără convocare, în prezenţa unanimităţii 

membrilor cu drept de vot. 

19.7 Adunarea Generală este statutar constituită în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu dintre membrii 

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

Convocarea a doua se face în cel mult cinci zile de la data primei convocări. La a doua convocare iar 

hotărârile se adoptă 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. 

19.8 Fiecare membru are dreptul la un singur vot. În caz de egalitate, Preşedintele decide. 

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

desemnat de Consiliul Director. 

19.10 Preşedinţia Adunării Generale aparţine preşedintelui Asociaţiei sau, în lipsa acestuia de un 

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

Consiliului Director. 

19.12 La şedinţele Adunării Generale pot participa şi personae care nu sunt membri ai Asociaţiei, dacă au 

fost invitate, dar fără drept de vot. 

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

sunt obligatorii chiar şi pentru asociaţii care nu au luat parte la Adunarea Generală sau au votat împotrivă. 

19.14(1) Asociatul care, într-o anumită problemă supusă hotărârii Adunării generale, este interes personal 

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

patrulea inclusiv nu va putea lua parte la Adunarea Generală sau au votat împotrivă. 
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(2) Asociatul care încalcă dispoziţiile alin (1) este răspunzător de daunele cauzate asociaţiei dacă fără votul 

său nu s-ar fi putut obţine majoritatea cerută. 

19.15 Hotărârile Adunării Generale, contrare legii, Actul Constitutiv sau dispoziţiile cuprinse în Statut, pot fi 

atacate în justiţie de către oricare dintre asociaţii care au luat parte la Adunarea Generală sau care au votat 

importiva şi au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de şedinţă, după caz. 

 

Art.20 Consiliul Director 

20.1 Consiuliul 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. 

20.2 Consiliul director exercită conducerea Asociaţiei în perioada dintre sesiunile Adunării Generale şi 

hotărăşte în toate problemele care intră în competența sa. 

20.3 Consiliul director este răspunzător pentru întreaga activitate în faţa Adunării Generale. 

20.4 Fiecare membru al Consiliului director este individual responsabil pentru actele şi faptele sale în cazul 

încălcării legislaţiei sau dispoziţiilor primate. 

20.5 Consiliul Director este alcătuit din 3 persoane, după cum urmează: 

1. Presedinte Ing. Motoc Gheorghe şi reprezentant legal al GAL Valea Izei-Moisei; 

2. Vicepreședinți Ștețcu Florin Sergiu, Pasere Mariana Alina aleşi de către Adunarea Generală; 

Dintre reprezentanţii membrilor Asociaţiei. Cei 2 vicepreşedinţi vor avea rol de coordonare şi control a 

activităţii executive, pe câte una din următoarele componente: 

a) comunicarea interinstituţională: comnunicarea cu instituţiile responsabile la nivel teritorial şi 

naţional de managementul şi monitorizarea 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) Implementarea tehnică PDL- monitorizarea şi controlul modului în care echipa tehnică din cadrul 

GAL asigură implementarea măsurilor în cadrul Planului de Dezvoltare Locală. 

20.6 Primul Consiliu Director este desemnat de către membri fondatori prin însăşi actul de constituire. 

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

definitivă este decisă în proxima Adunare Generală ordinară. 

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

ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei instituii publice, dacă Asociaţia are ca scop o funcţie de 

conducere în cadrul unei instituţii publice, dacă Asociaţia are ca scop sprijinirea activităţii acelei instituţii 

publice. 

20.9 În exercitarea competențelor sale, Consiliul director: 

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 Asociaţiei. 

20.10 Consiliul director se întruneşte trimestrial, la convocarea Directorului Executiv, precum şi de fiecare 

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

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

Şedinţele se pot desfăşura şi prin videoconferinţă sau teleconferinţă. 

20.12 Hotărârile Consiliului director se iau cu majoritatea calificată din totalul membrilor săi. 
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20.13 Toate hotărârile Consiliului director sunt consemnate întru-un registru şi sunt semnate de preşedinte 

şi de secretarul de şedinţă. 

20.15 Preşedintele Asociaţiei are următoarele atribuţii: 

1. Prezidează şedinţele Adunării Generale; 

2. Face parte din Consiliul Director; 

3. Reprezintă Asociaţia în justiţie; 

4. Reprezintă Asociaţia în relaţiile cu terţii; 

5. Încheie acte juridice în numele şip e seama Asociaţiei; 

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

Consiliului Director. 

20.17 Pentru că alte personale decât Preşedintele Consiliului Director să poată Asociaţiei în justiţie, în 

relaţiile cu terţii şi/sau pentru a încheia acte juridice în numele şi pe seama Asociației este nevoie de 

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

împuternicire atât persoane care reprezintă membrii Asociaţiei, cât şi persoane care sunt străine de 

Asociaţie. 

 

Art.22 Cenzorul 

22.1 Doamna Micle Paula Dana - desemnată de către Adunarea Generală cu rolul de a supraveghea şi 

controla gestiunea financiară. 

22.2 Cenzorul asigură control-ul financiar al Asociaţiei şi poate participa la şedinţele Consiliului Director, 

fără drept de vot. 

22.3 Cenzorul are următoarele atribuţii: 

a) Verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociaţiei; 

b) Întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării Generale; 

c) Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală sau deprezentul Statut; 

22.4 Până la numirea unui censor, oricare dintre reprezentanţii membrilor Asociaţiei în Adunarea Generală, 

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

22.5 Dacă numărul asociaţilor este mai mare de 20, Consiliul Director vă hotărâ numirea unui censor. 

Acesta poate fi o persoană din afară Asociaţiei. 

22.6 Dacă numărul asociaţilor depăşeşte 100 de membri, controlul financiar intern se va exercita de către 

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

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

expert contabil. 

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

Generală. Comisia de cenzori îşi poate elabora un regulament intern de funcţionare. 
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CAPITOLUL VI DESTINAŢIA BUNURILOR ÎN CAZUL DIZOLVĂRII ASOCIAŢIEI 

 

Art.24 Destinaţia bunurilor în cazul dizolvării Asociaţiei 

24.1 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 personae juridice de drept privat 

sau public cu scop asemănător, desemnate prin decizia Adunării Generale a Asociaţiei. 

24.2 În cazul dizolvării Federaţiilor, dacă nu se prevede altfel în lege sau în Statut, bunurile rămase în urma 

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

                                       

CAPITOLUL VII DISPOZIŢII FINALE 

 

Art.25 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 Statut şi a reglementărilor legale. 

Modificările aduse prezentului Statut necesită o majoritate de 2/3 din voturile Adunării Generale. 

 

 

 

 

 

 


