






Acord de parteneriat privind constituirea asociatiei si participarea  procesul de evaluare 
si selecţie a  

GRUPULUI  DE ACTIUNE LOCALA    „DRUMUL VOIEVOZILOR“ 
 
                                         
 
 
                          
Parteneriat Grup de Actiune Locala Drumul Voievizilor 
 adresa: sat Malaiesti   , comuna Rafov,judetul Prahova   
 telefon: 0244 416 
 email: drumulvoievozilor@gmail.com 
  www.galdrumulvoievozilor.ro  
 
 

 

 
Acord de parteneriat 

 
Subsemnaţii în calitate de parteneri pentru constituirea asociatiei  G.A.L.  

„DRUMUL VOIEVOZILOR“ 
 : 
 
Nr. 
crt. 
 

Denumirea 
partenerului 
 

Statutul 
partenerului 
(ONG, SRL, 
autoritate 
publică etc.) 
 

Numele şi 
prenumele 
reprezentantului 
legal al 
partenerului 
 

Semnătura şi 
stampila 
reprezentantului 
legal 
 

  
 
1 

 
 
Comuna Rafov 

 
 
Primarie 

 
 
Cazanciuc Paul 
Costin 

 
 
 
 
 

  
 
2 

 
 
Comuna Dumbrava 

 
 
Primarie 

 
 
Bunea Nicolae 
 
 

 

 
 
 3 

 
 
Comuna Berceni 

 
 
Primarie 

 
 
Bucur Constantin 
 
 

 

 
 
 4 

 
 
Comuna Gherghita 

 
 
Primarie 

 
 
Ciolacu Constantin 
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http://www.galdrumulvoievozilor.ro/


 
 5 

 
Comuna Olari 

 
Primarie 

 
Voinescu Milica 
 
 

 
 
 6 

 
 
Comuna Barcanesti 
 
 

 
 
Primarie 

 
 
Dima Gheorghe 

 

 
 
 7 
 

 
 
Comuna 
Puchenii Mari 

 
 
Primarie 

 
 
Constantin 
Alexandru Sorin 
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 9 

    

 
 
10 

    

 
 
11 

    

 
 
12 

    

 
 
13 

    

 
 
14 

    

 
 
15 

    

 
 
16 

    

 
 
17 

    

 
 
18 

    

     
     
     



     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
Suntem de acord ca parteneriatul alcătuit din membrii enumeraţi în tabelul de mai sus,  
 sa se constituie in asociatia GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA    „DRUMUL 
VOIEVOZILOR“  cu scopul  : 

 obtinerii sprijinului pregatitor prin Sub masura 19.1 
 participarii la procesul de evaluare si  selecţie a  Strategiilor  de Dezvoltare Locala,  a 

Grupurilor de Acţiune Locală organizat de către Autoritatea de Management pentru 
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020  ,menționăm, pe propria 
răspundere, că nu vom adera la un alt parteneriat ce va implementa o Strategie de 
Dezvoltare Locala  cu finantare prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 
2020. 

Declaram ca ne este cunoscut faptul ca in situația selectării dacă nu vom prezenta DGDR AM 
PNDR, in termenul stabilit prin ghidul solicitantului pentru selecția GAL la care am participat, 
documentele solicitate, vom fi excluși de la finanțare. 
 
Reprezentant legal desemnat al parteneriatului                              Anton Nicoleta  
 
 
 
Data................... 
 
Semnătura: 
 
Ştampila: 
 
 
 



 

ACT CONSTITUTIV  

AL ASOCIATIEI  GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA „DRUMUL VOIEVOZILOR ” 

Subsemnatii: 

Comuna RAFOV, judetul PRAHOVA , reprezentata prin CAZANCIUC PAUL COSTIN , 

Comuna Berceni, judetul PRAHOVA, reprezentata prin  Bucur Constantin, 

 Comuna Barcanesti judetul PRAHOVA, reprezentata prin  Dima Gherghe, 

Comuna Dumbrava, judetul PRAHOVA, reprezentata prin  Bunea Nicolae, 

Comuna Olari judetul PRAHOVA, reprezentata prin Voinescu Milica, 

Comuna Puchenii Mari judetul PRAHOVA, reprezentata prin  Constantin Alexandru Sorin, 

Comuna Gherghita, judetul PRAHOVA, reprezentata prin  CIOLACU CONSTANTIN 

 

 

PARTENERI PRIVATI 

SC ,.........................SRL  , ...................., judetul Prahova, reprezentata prin ................... 

 

 

Am hotãrât sã înfiintãm o asociatie în scopul îndeplinirii unui interes personal nepatrimonial 

constând în promovarea dezvoltarii durabile a teritoriului  Asociatie Grupul de Actiune Locala 

„DRUMUL VOIEVOZILOR ” care sa dea posibilitatea actorilor din spatiul rural, reprezentanti ai 

diferitelor domenii de activitate, sa conlucreze si sa interactioneze in folosul comunitatilor 

rurale.  

Art. 1.Denumirea asociatiei. 

1.1. Denumirea asociaþiei este GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA „DRUMUL VOIEVOZILOR ", 

conform disponibilitãtii denumirii asociatiei nr 137877  din data3.09.2014 

Art. 2. Sediul asociatiei.  



2.1. Sediul asociatiei este în localitatea Malaiesti , comuna RAVOV , judetul PRAHOVA . 

2.2. Sediul asociatiei poate fi mutat în baza Hotãrârii Consiliului Director. 

Art. 3. Durata de functionare a asociatiei.  

3.1. Asociatia se constituie pe o duratã de functionare nelimitatã. 

3.1. Durata de functionare poate fi modificatã în baza Hotãrârii Adunãrii Generale a asociatilor. 

Art. 4.Patrimoniul initial al asociatiei. 

4.1. Patrimoniul initial al asociatiei este de 3500 lei, vãrsat în totalitate la data constituirii 

asociatiei. 

4.2. Patrimoniul initial al asociatiei poate fi completat cu venituri obtinute de asociatie. 

 

Art. 5. Organele de conducere, administrare si control ale asociatiei.  

5.1. Organele de conducere, administrare si control ale asociatiei sunt: 

a) Adunarea Generalã a asociatilor; 

- formata din totalitatea membrilor asociatiei 

b) Consiliul Director al asociatiei condus de Presedinte; 

- format din: Presedinte – ANTON  NICOLETA 

                       Membru –…………………..reprezentant SC ………………..SRL 

                       Membru -  –……………… reprezentant SC ...................SRL  

                       Membru –............        ......– reprezentant……………. PFA 

                       Membru…………… reprezentant …………           ……….PFA 

                       Membru –…………………  reprezentant ………………………….. 

                       Membru –…………………… reprezentant  …………………………. 

c) Cenzorul; 

- cenzorul asociatiei este PAULA DUMITRU 



d) Comitetul de Selectare a proiectelor; 

e) Compartimentul Administrativ condus de Coordonator. 

Art. 5.2. – (1) In vederea dobândirii personalitãtii juridice, asociatii încheie actul constitutiv si 

statutul asociatiei, sub semnatura privata, atestate de avocat. 

(2) Actul constitutiv cuprinde, sub sanctiunea nulitãþii absolute: 

a) datele de identificare a asociatilor: numele sau denumirea si, dupã caz, domiciliul sau sediul 

acestora; 

b) exprimarea vointei de asociere si a scopului propus; 

c) denumirea asociatiei; 

d) sediul asociatiei; 

e) durata de functionare a asociatiei; 

f) patrimoniul initial al asociatiei;  

g) componenta nominala a celor dintâi organe de conducere; 

h) persoana sau persoanele împuternicite sã desfãsoare procedura de dobândire a 

personalitãtii juridice; 

i) semnãturile asociatilor. 

(3) Statutul cuprinde, sub sanctiunea nulitãtii absolute: 

a) elementele prevãzute la alin. (2), cu exceptia celor de la lit. g) si h); 

b) explicitatea scopului si a obiectivelor asociatiei; 

c) modul de dobândire si de pierdere a calitãtii de asociat; 

d) drepturile si obligatiile asociatilor; 

e) categoriile de resurse patrimoniale ale asociatiei; 

f) atributiile organelor de conducere, administrare si control ale asociatiei; 

g) destinatia bunurilor, în cazul dizolvãrii asociatiei, cu respectarea dispozitiilor art. 60. 

(4) La autentificarea actului constitutiv si a statutului asociatiei se va prezenta dovada eliberatã 

de Ministerul Justitiei privind disponibilitatea denumirii noii asociatii. 



(5) Este interzisã utilizarea în denumirea asociatiilor a unor sintagme sau cuvinte specifice 

autoritãtilor si institutiilor publice ori unor profesii liberale sau altor activitãti cu reglementari 

proprii. 

(6) In cazul nerespectãrii dispozitiilor alin. (5), Ministerul Justitiei va refuza eliberarea dovezii 

disponibilitãtii denumirii. 

Art. 6. Subsemnatii, membri fondatori, împuternicim pe ANTON NICOLETA , sã desfãsoare 

procedura de dobândire a personalitãtii juridice a Asociatiei Grupul de Actiune Locala „Drumul 

VOIEVOZILOR ” 

Art.7. Prezentul Act constitutiv a fost redactat în .......exemplare, din care ....... s-au eliberat 

pãrtilor. 

MEMBRII FONDATORI,         SEMNATURA 

 

Comuna RAFOV, judetul PRAHOVA , reprezentata prin CAZANCIUC PAUL COSTIN , 

 

Comuna Berceni, judetul PRAHOVA, reprezentata prin  Bucur Constantin, 

 

 Comuna Barcanesti judetul PRAHOVA, reprezentata prin  Dima Gherghe, 

 

 

Comuna Dumbrava, judetul PRAHOVA, reprezentata prin  Bunea Nicolae, 

 

 

Comuna Olari judetul PRAHOVA, reprezentata prin Voinescu Milica, 

 

             Comuna Puchenii Mari judetul PRAHOVA, reprezentata prin  Constantin Alexandru Sorin, 

 

Comuna Gherghita, judetul PRAHOVA, reprezentata prin  CIOLACU CONSTANTIN 
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STATUTUL 
 

ASOCIATIEI GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA “DRUMUL VOIEVOZILOR ” 
 

În vederea constituirii unei persoane juridice de drept privat fără scop 
patrimonial  se încheie prezentul Statut de către subscrisele:  

 
 
1.Comuna Rifov, ,cu sediul administrativ in localitatea Moara Domneasca nr.235, 

cod fiscal 2845559,reprezentata prin primar Paul Costin Cazanciuc, domiciliat in sat 
Malaiesti ,comuna Rifov,nr.248, posesor CI seria PX,nr.169953, emis de SPCLEP 
Ploiesti, la data de 10.04.1973, CNP……. legal imputernicit, , in calitate de membru 
fondator, 
2.Comuna Dumbrava, cu sediul administrativ in localitatea Dumbrava nr……,cod 
fiscal………….,reprezentata prin primar Nicolae Bunea, domiciliat in….Dumbrava, 
posesor al CI seria…..nr……..,emis de ……la data de….. CNP…….,legal imputernicit, 
in calitate de membru fondator, 
 
3.Comuna Olari, ,cu sediul administrativ in localitatea Olari,nr……,cod 
fiscal……..reprezentata prin primar Milica Voinescu, cu domiciliul in………nr…… 
posesor al CI seria…….nr……emis de …… la data de………..CNP………….,legal 
imputernicit,in calitate de membru fondator, 
 
4.Comuna Berceni, , cu sediul administrativ  in localitatea Berceni,nr……., cod 
fiscal…….reprezentata prin primar Constantin Bucur, in calitate de primar al comunei 
Berceni, domiciliat in…………nr………,posesor al CI seria…..nr……….emis 
de……..la data de ……CNP………legal imputernicit, in calitate de membru fondator, 
 
5.Comuna Barcanesti, cu sediul administrativ  in localitatea Barcanesti,nr……..,cod 
fiscal……….reprezentata prin primar Gheorghe Dima ,domiciliat in……….nr….posesor 
al CI seria…..nr…..emis de ………la data de……….CNP……….legal imputernicit, in 
calitate de membru fondator, 
 
6.Comuna Puchenii Mari, cu sediul administrativ  in localitatea Puchenii 
Mari,nr………,cod fiscal…………reprezentata prin primar Alexandru Sorin Constantin, 
domiciliat in……nr….posesor al CI seria…….nr…….emis la data de …….CNP…….. 
legal imputernicit,in calitate de membru fondator, 
  
+Actori privati,persoane fizice si juridice,care vor reprezenta cel putin jumatate din 
membrii Asociatiei. 

SC........SRL    judetul Prahova, reprezentata prin.........., in calitate de membru 
fondator, 
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Care îşi  exprimă liber voinţa de asociere în vederea constituirii ASOCIATIEI 
GRUPULUI DE ACTIUNE LOCALA DRUMUL VOIEVOZILOR avand ca scop implementarea 
strategiei de dezvoltare locala GAL. Asociatia este constituita din initiativa, preocuparea 
si aportul patrimonial al membrilor fondatori. 

 
CAPITOLUL I - DENUMIREA, REGIMUL JURIDIC, SEDIUL, DURATA ASOCIATIEI 
 
Art.1. Denumirea Asociaţiei 

(1) Denumirea asociaţiei, rezervată la Ministerul Justiţiei potrivit dovezii privind 
disponibilitatea denumirii nr.137877 din data de 3.09.2014 Asociatia Grupul de Actiune 
locala „DRUMUL VOIEVOZILOR” (denumita in continuare „Asociatie”) 

(2) Denumirea de Asociaţie sau Asociaţie va fi înscrisă în toate documentele, 
actele, publicaţiile emise de către aceasta, la care se adaugă adresa sediului social şi, 
dacă este cazul, contul bancar şi codul fiscal. 
 
Art.2. Regimul juridic 

(1) Asociaţia se constituie sub forma unei persoane juridice de drept privat, fără 
scop patrimonial, independentă, apolitică şi non-profit în scopul reprezentării intereslor 
membrilor sai in conformitate cu scopul asociatiei. 
 (2) Asociaţia se înfiinţează cu respectarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu 
privire la asociaţii şi fundaţii, a celorlalte acte normative în materie şi  cu respectarea 
prezentului  Statut şi Actului Constitutiv. 

    
Art.3. Sediul Asociaţiei  

(1) Sediul Asociaţiei va fi situat în comuna Rifov, sat Malaiesti,judetul Prahova 
(2) Sediul poate fi mutat în baza hotărârii Consiliului Director, cu respectarea 

prevederilor legale. 
(3) Asociaţia îşi poate constitui sucursale, ca structuri teritoriale fără 

personalitate juridică, prin hotărârea Adunării Generale. Sucursalele îşi desfăşoară 
activităţile date în competenţa lor de către Asociaţie.  

(4) Asociaţia se poate afilia la federaţii, confederaţii ori organizaţii de profil din 
ţară şi străinatate, poate participa la înfiinţarea altor organizaţii neguvernamentale, 
potrivit scopurilor sale. Asociaţia poate întreprinde demersuri în legătură cu 
implementarea de proiecte comune împreună cu alte organizaţii.  
 
Art.4. Durata Asociaţiei 

(1) Asociaţia se constituie pe o durata nelimitată începând cu data înregistrării în 
Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor. 
 
 
CAPITOLUL II. SCOPUL ASOCIAŢIEI SI PATRIMONIUL INIŢIAL 

 
Art.5. Scopul si obiectivele Asociaţiei 
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a. Scopul Asociatiei consta in promovarea unui parteneriat public- privat in 
cadrul unei structuri de tip asociativ prin care sa se stimuleze dezvoltarea 
durabila a teritoriului GAL „DRUMUL VOIEVOZILOR” si care sa dea 
posibilitatea actorilor din spatiul rural, reprezentanti ai diferitelor domenii de 
activitate, sa conlucreze si sa interactioneze in folosul comunitatilor rurale. 

b. Asociatia va asigura implementarea strategia de dezvoltare locala a zonei GAL 
„DRUMUL VOIEVOZILOR” 

c. Asociatia va participa si implementa orice alte proiecte (finantate fie din surse 
externe, fie din surse interne) care se vor dovedi oportune.  

d. Asociatia va evalua si selecta proiectele realizabile cu fonduri europene 
depuse in cadrul grupului de diversi actori locali. 

 
Art.6. Patrimoniul iniţial 
 (1) Patrimoniul iniţial al Asociaţiei este în valoare de 3500 lei şi se compune din 
aportul în numerar al membrilor fondatori. 

(2) Întregul patrimoniu vărsat de membrii fondatori ai Asociaţiei va fi folosit 
pentru realizarea obiectivelor acestora. 

(3) Patrimoniul Asociaţiei nu poate fi grevat de datorii sau alte obligaţii personale 
ale membrilor. 

(4) Membrii Asociaţiei răspund personal sau prin reprezentanţii lor legali pentru 
actele sau faptele acestora. 
    
 
 
 
 
CAP III. MODUL DE DOBANDIRE SI DE PIERDERE A CALITATII DE MEMBRU AL  ASOCIAŢIEI  

 
Art.7. Dobândirea calităţii de membru al Asociaţiei 

(1) Pot deveni membri ai Asociaţiei orice persoane fizice sau juridice membre ale 
GAL „DRUMUL VOIEVOZILOR” 
          (2) Membrii pot fi: fondatori, activi şi onorifici, astfel:  
 -dobândesc statutul de membrii fondatori cei care au constituit Asociaţia contribuind 
moral si material la fondarea ei, precum si la constituirea patrimoniului social initial; 
 -dobândesc statutul de membri activi cei care aderă la Asociaţie ulterior momentului 
constituirii acesteia, contribuind moral şi material la dezvoltarea activităţii şi la atingerea 
scopului Asociaţiei. Dupa aderarea la asociatie, membrii activi vor avea aceleasi drepturi si 
obligatii ca si membrii fondatori. 
- dobândesc statutul de membri de onoare persoanele fizice şi juridice care aduc servicii 
deosebite Asociaţiei si/sau care sprijină substantial din punct de vedere financiar 
activităţile acesteia. Membrii onorifici sunt exclusi de la respectarea articolelor 9 si 10, cu 
exceptia articolului 10-lit. g, pe care sunt obligati sa-l respecte.  

(3) Orice persoană care doreşte să devină membru activ al Asociaţiei va prezenta o 
cerere de aderare Consiliului Director, care se pronunţă cu privire la admiterea de noi 
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membri. In cazul unui refuz, Consiliul Director nu este obligat să îşi motiveze decizia. 
Criteriile de admitere vor fi stabilite prin hotărâre a Consiliului Director. Decizia Colegiului 
Director va fi supusa validarii Adunarii Generale a Asociatilor in prima intrunire a acesteia. 
Persoana (fizica sau jurídica) pentru care se aproba aderarea la asociatie isi intra in 
drepturi o data cu emiterea deciziei de catre Colegiul Director.  
 
Art.8. Pierderea calităţii de membru  

(1) Calitatea de membru se pierde prin: 
- deces sau încetarea existenţei persoanei juridice;  
- renunţarea la calitatea de membru , adresată în scris preşedintelui Asociaţiei; 
- neexercitarea dreptului de vot, direct sau indirect, succesiv in 3 Adunari Generale ale 

membrilor Asociaţiei;  
- neprezentarea nejustificată la 3 convocări succesive făcute de Consiliul Director;  
- excluderea din Asociaţie pentru nerespectarea statutului sau pentru neîndeplinirea 

obligaţiilor membrilor. Acest atribut aparţine Consiliului Director. Consiliul Director nu 
este obligat să îşi motiveze decizia de excludere decat la solicitarea expresa a 
membrului exclus.  

- neplata cotizaţiei sau a altor obligaţii financiare către Asociaţie pentru mai mult de 3 
(trei) luni consecutive. În acest caz, măsura excluderii se va aplica după notificarea 
prealabilă a debitorului, iar dacă membrul în cauza furnizează o justificare rezonabilă, 
decizia finală aparţine Consiliului Director.  

 
(2) In toate cazurile anterioare, calitatea de membru se pierde prin decizia Colegiului 
Director validata de Adunarea Generala; Un asociat este decazut din totalitatea 
drepturilor de la data adoptarii deciziei in acest sens de catre Colegiul Director;  
  
(3) Membrii activi care se retrag sau sunt excluşi nu au nici un drept asupra patrimoniului 
social, indiferent de participaţia sau aportul acestora la patrimoniul Asociaţiei până la 
momentul excluderii şi sunt obligaţi la plata contribuţiilor la faţă de Asociaţie până la 
momentul excluderii. 
 
CAPITOLUL IV. DREPTURILE SI OBLIGAŢIILE MEMBRILOR 

 
Art. 9. Drepturile membrilor: 

a) să participe la Adunările Generale ale Asociaţiei, sa pună în discuţie şi să ia parte la 
dezbaterea problemelor care interesează bunul mers al Asociaţiei; 

b) să aleagă si sa fie aleşi în organele de conducere ale Asociaţiei;  
c) să sesizeze Asociaţia despre problemele care privesc scopul si obiectivele sale în 

vederea promovării şi apărării acestora; 
d) să primească sprijin moral şi asistenţă din partea Asociaţiei în cazuri excepţionale 

(boală, accident, decesul membrilor familiei); 
e) să poarte legitimaţii şi însemne oficiale ale Asociaţiei; 
f) să beneficieze de premii, diplome, adeverinţe, recomandări, distincţii şi alte 

facilităţi acordate de către Asociaţie; 
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g) să participe la schimburi de experienţă cu organisme din ţară şi străinatate. 
h) sa fie informati cu privire la deciziile luate de catre organele de conducere  

 
Art.10. Obligaţiile membrilor: 

a) să respecte Statutul, Regulamentul interior, regulamentul de Oragnizare si 
Functionare, hotărârile şi deciziile luate de către organele de conducere ale 
Asociaţiei; 

b) să achite cotizatia; 
c) să participe activ, direct sau prin reprezentanti, la Adunările Generale şi/sau 

şedinţele Consiliului Director, după caz; 
d) să participe activ la diferite acţiuni şi campanii organizate de asociaţie;  
e) să sprijine material şi moral Asociaţia ;  
f) să reprezinte interesele comune ale Asociaţiei prin acţiunile întreprinse;  
g) să nu aducă prejudicii Asociaţiei şi să răspundă la solicitarile acesteia; 

 
Art. 11 Recompensele membrilor 
 Membrii care se disting prin activităţi deosebite în promovarea şi realizarea scopului 
Asociaţiei,  precum şi cei care au calitatea de susţinători sau colaboratori, care se disting prin 
astfel de activităţi pot fi recompensaţi,  dupa caz cu: 
 - diplome de onoare;  
 - cărţi de specialitate ;  
 - insigne, medalii;  
 - participarea la stagii în străinatate;  
 - echipamente;  
 - alte recompense stabilite de Consiliul Director.  
CAPITOLUL V. CATEGORIILE DE RESURSE PATRIMONIALE ALE ASOCIAŢIEI  
Art.12. Veniturile Asociatiei 
         (1) Veniturile Asociaţiei vor proveni din: 
 a). cotizaţii, contributii şi penalităţi aplicate membrilor săi;  
 b). dobânzi şi dividende rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţiile  legale; 
 c.) veniturile realizate din activităţi economice directe; 
 d). donaţii, sponsorizări sau legate; 
 e).  sume rămase din exerciţiul financiar precedent; 
 f). venituri obţinute din valorificarea bunurilor aflate în patrimoniul Asociaţiei; 
 g). obţinerea de fonduri europene; 
 h).  resurse obţinute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale 
 i).  venituri din publicitate 
j).  venituri din implementarea proiectelor 
 k). venituri din activitati de formare 
 l). alte venituri prevazute de lege. 
 
 (2) Donaţiile sau legatele pot fi sume de bani, bunuri, drepturi de autor, titluri de 
valoare şi alte drepturi. 
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Art.13. Cheltuielile Asociatiei 
(1) Cheltuielile principale ale Asociaţiei sunt : 
 
a) Salarii si alte plati pentru personalul contractat in cadrul asociatiei 
b) Cheltuieli legate de plata expertilor si pentru alte servicii de expertiză legate de 

implementarea strategiei de dezvoltare locala 
c) Cheltuieli pentru închirierea unor locatii 
d) Cheltuieli pentru închirierea/achizitia de echipamente de birotică si electronice si 

software, precum si a altor echipamente necesare pentru desfăsurarea activitatilor 
asociatiei 

e) Cheltuieli pentru organizarea intalnirilor 
f) Cheltuieli legate de comunicare (telefonie, internet, postă si servicii postale), 

transport si plata utiliatilor (caldură, lumina etc.) 
g) Cheltuieli pentru participarea la activitătile retelei nationale si europene de 

dezvoltare rurală, seminarii etc. 
h) Studii ale zonei, de fezabilitate ori alte studii/cercetari necesare atingerii scopului 

asociatiei sau realizaqrii proiectelor in care este implicata 
i) Măsuri pentru furnizarea informatiei cu privire la strategia de dezvoltare locală 
j) Instruirea personalului implicat în implementarea strategiei de dezvoltare locală 
k) Evenimente de promovare 
l) Instruirea liderilor locali 

 
13.2 Asociatia mai poate angaja orice alte cheltuieli legale, in conformitate cu 

necesitatile de moment sau legate de proiectele desfasurate si in concordanta cu scopul 
pentru care asociatia s-a infiintat, cum ar fi, fara insa a se limita la: 

i. Cheltuieli cu publicitatea 
ii. Cheltuieli cu formarea 
iii. Traduceri 
iv. Calatorii/schimburi de experienta 
v. Protocol 
vi. Alte cheltuieli care sunt elegibile conform PNDR 2014-2020 

vii. Cheltuieli relationate cu depunerea si implementarea de proiecte pe fonduri 
nerambursabile si proiecte de cooperare 

viii. Cheltuieli cu implementarea de proiecte proprii 
ix. Cheltuieli financiare 
x. Alte cheltuieli prevazute de lege 

 
Art.14. Gestiunea Asociaţiei se ţine în conformitate cu legislaţia in vigoare. 
 
Art.15. Operaţiunile financiare ale Asociaţiei se vor putea face cu semnătura 
preşedintelui, a vicepreşedintelui sau a persoanelor desemnate în mod expres prin Decizie 
de către membrii fondatori/Consiliul Director. 
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Art.16. Exerciţiul economico-financiar începe la data de 1 ianuarie şi se încheie la data de 
31 decembrie a fiecărui an, cu excepţia primului an în care exerciţiul economico - financiar 
începe la data constituirii Asociaţiei conform legii şi se încheie la data de 31 decembrie a 
aceluiaşi an. 

 
CAPITOLUL VI. ATRIBUŢIILE ORGANELOR DE CONDUCERE, ADMINISTRARE ŞI CONTROL 
ALE ASOCIAŢIEI 

 
Art.17. Organele Asociatiei 
17.1. Organele de conducere sunt:   

- Adunarea Generală a Membrilor; 
- Consiliul Director; 
- Cenzorul sau Comisia de Cenzori. 

 
Art. 17.2. Organul de reprezentare al Asociatiei este Presedintele, reprezentant legal 
desemnat al GAL in persoana Domna ANTON NICOLETA 
 
Art. 17.3. Organele de administrare ale Asociaţiei sunt: 

- Comitetul de Selectare a proiectelor; 
- Compartimentul Administrativ condus de Coordonator. 

Adunarea Generala 
 
Art.18. Atribuţiile Adunării Generale: 
          (1) Adunarea Generală este organul de conducere, alcătuit din totalitatea 
membrilor. Partea publica va reprezenta la nivelul Adunarii Generala un maxim de 49% 
din numarul total de membri ai AG, iar organizatiile ce provin din orase pana la 25%.  

   (2) Adunarea Generală se întruneste cel puţin o dată pe an în sesiune ordinară. Se 
întruneşte în sesiune extraordinară ori de cate ori trebuie rezolvate probleme importante 
de competenţa Adunării Generale şi care nu suferă amânare, la iniţiativa Consiliului 
Director sau a solicitarii scrise din partea a cel putin 1/3 din membrii Adunarii Generale. 

   (3) Convocarea Adunării Generale se face de către Preşedintele Asociatiei sau al 
Consiliului Director sau Vicepresedintele Asociatiei, care stabileşte data exactă şi ordinea 
de zi a şedinţei. Convocarea se va face în scris, prin scrisoare, fax sau e-mail cu cel puţin  

- 10 zile înainte de data şedinţei in cazul in care se convoaca Adunarea generala 
extraordinara a asociatiei 

- 15 zile înainte de data şedinţei in cazul in care se convoaca Adunarea generala 
ordinara a asociatiei 

 În convocare, se vor preciza ziua, ora şi locul unde se va desfăşura adunarea şi 
aceasta va fi însoţită de ordinea de zi a şedinţei. 

    (4) Şedinţele Adunării Generale se întrunesc legal cu participarea a jumătate plus 
unu din totalul membrilor săi, iar hotărârile se iau cu votul majorităţii simple a 
membrilor prezenţi. Dacă nu este prezent un număr minim de membri, Preşedintele 
Asociaţiei va convoca o alta întrunire a adunării generale. Aceasta nouă Adunare 
Generala poate delibera în mod valabil, indiferent de numărul de membri prezenti. Cea 
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de-a doua convocare se poate realiza, avand aceleasi elemente obligatorii, odata cu 
prima, mentionandu-se ca, in masura in care la prima convocare nu se intruneste 
cvormul necesar, decizia se va lua in cea de-a doua. 

   (5) Fiecare membru (fondator sau activ) are dreptul la un vot. Atunci cand va fi 
cazul, membrii Adunării Generale vor delega dreptul de vot către un reprezentant 
permanent printr-o procură scrisă care se va depune la sediul Asociatiei si va fi valabila 
pana la revocare. In baza acesteia, reprezentantul permanent va exercita dreptul de vot in 
numele membrilor pentru care a fost imputernicit, insa doar in situatia in care acestia nu 
se prezinta personal sau nu deleaga un alt reprezenant pentru sedinta respectiva. Procura 
poate fi revocata doar prin declaratie autentica  expresa comunicata reprezenantului si 
Colegiului dirtector al Asociatiei. Membri care şi-au exprimat votul prin intermediul 
delegării vor fi consideraţi prezenţi în şedinţă si au dreptul de a da instructiuni 
reprezenantului permanent cu privire la modul de vot prin orice mijloc de comunicare ce 
face dovada vointei exprimate. 

(6) Hotărârile Adunării Generale se consemnează de catre un secretar desemnat 
de Consiliul Director şi de către secretarul Asociaţiei, într-un proces- verbal de şedinţă 
care poate fi consultat ulterior de toti membri absenţi. 

(7) Hotărârile Adunării Generale, considerate contrare legii, actului constitutiv sau 
dispoziţiilor cuprinse în Statut pot fi atacate în justiţie de către oricare dintre membri care 
nu au luat parte la Adunarea Generală, de către Consiliul Director sau de membri care au 
votat împotrivă şi au cerut să se insereze poziţia lor în procesul-verbal de şedinţă, în 
termen de 15 zile de la data cand au luat cunostinţă despre hotărâre sau de la data când a 
avut loc şedinţa, dupa caz. 

(8) Presedinţia Adunărilor generale aparţine Preşedintelui Asociaţiei sau, în lipsa 
acestuia, Vicepreşedintelui.  

(9) Preşedintele Asociatiei este şi Presedintele Adunarii Generale si a Consiliului 
Director.  

   (10) Competenţa Adunării Generale Ordinare a Asociaţiei cuprinde: 
a) Aprobarea proiectelor care urmează sa fie dezvoltate in anul urmator, cu 

stabilirea liniilor generale de actiune si a criteriile privind evaluarea, orientarea 
si delegarea de activitati; 

b) Aprobarea raportului anual de activitati propus de Consiliul Director; 
c) Solutionarea problemelor ridicate de Consiuliul Director; 
d) Aprobarea regulamentului intern (ROI); 
e) Infiinţarea de filiale; 
f) Aprobarea strategiei si a obiectivelor generale ale Asociatiei; 
g) Rezolvarea oricarei probleme care nu intra in responsabilitatea Adunarii 

Generale Extraordinare; 
h) Orice alte probleme ce sunt in sarcina sa conform legii sau uzantelor; 

 
(11) Competenţa Adunării Generale Extraordinare a Asociaţiei cuprinde: 
a) Modificarea statutului sau a regulamentului intern (ROI); 
b) Numirea sau revocarea membrilor Consiliului Director; 
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c) Aprobarea si modificarea bugetului de venituri si cheltuieli de functionare si a 
bilantului contabil; 

d) Alegerea sau revocarea membrilor Comitetului de Selectie si aprobarea 
functionarii acestuia; 

e) Alegerea si revocarea cenzorului sau a comisiei de cenzori; 
f) Revocarea ajutoarelor financiare; 
g) Aprobarea strategiei de dezvoltare a Asociatiei; 
h) Dizolvarea şi lichidarea asociatiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor 

rămase după lichidare; 
i) Rezolvarea oricarei alte situatii neprevazute care intra in responsabilitatea 

Adunarii Generale Extraordinare; 
 

La Adunarea  Generală mai pot participa : membri activi prin reprezentanţi, 
membri de onoare, invitaţi. În urma hotărârii Consiliului Director,  la şedinţele adunării 
generale pot participa, în calitate de invitaţi : reprezentanţi ai organismelor 
guvernamentale şi/sau neguvernamentale, mass media, precum şi orice alţi invitaţii 
stabiliţi de Consiliul Director. 

(12)  Adunarea Generală poate delega o parte din atribuţiile sale,  Consiliului 
Director.  

 

Consiliul Director 

Art.19. Consiliul Director este organul de conducere curentă a Asociaţiei in perioada 
dintre sesiunile Adunării Generale si hotărăşte în toate problemele ce intră în competenţa 
sa ori cele delagate de catre şi asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării 
Generale. Partea publica va reprezenta la nivelul Consiliului Director un maxim de 49% din 
numarul total de membri ai acestuia, iar organizatiile ce provin din orase pana la 25%.  

Art.20. Durata mandatului membrilor Consiliului Director este nedeterminată. 

Art.21. Modul de convocare, funcţionare şi procedurile de întrunire ale Consiliului 
Director se vor detalia în Regulamentul intern de funcţionare al Consiliului. Consiliul 
Director poate modifica prin decizie regulamentul intern de functionare. Fiecare membru 
este obligat sa ia la cunostinta de regulamentul intern de functionare si sa respecte 
intocmai prevederile acestuia. Pana la detaliarea modului de convocare, functionare si a 
elaborarii regulamentului intern de functionare, Deciziile Consiliului Director se iau cu 
votul majoritatii simple a membrilor prezenti. 

Art.22. Consiliul Director cuprinde intre 5 si 11 membri ai Asociatiei. In componenta sa pot 
intra si persoane fizice sau juridice care nu sunt membre ale Grupului de actiune Locala, 
dar numai in limita a ¼ din numarul total al membrilor Consiliului. 
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Art.23. In exercitarea competenţei sale, Consiliul Director : 
a) Prezintă Adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioară, 

executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului 
de venituri şi cheltuieli şi proiectul programelor Asociaţiei si al GAL; 

b) Incheie acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei; 
c) Indeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea generală sau de regulamentul 

intern (ROI) 
d) Indeplineşte şi încheie orice acte juridice şi activităţi, având un mandat deplin din 

partea Asociaţiei pentru ducerea la îndeplinire a obiectivelor acesteia. 
e) Aprobă cooptarea de noi membri in Consiliul Director şi le stabileşte acestora 

mandatul şi puterile conferite. 
f) Decide retragerea/pierderea calitatii de membru 
g) Inainteaza spre validarea Adunarii Generale excluderea acelor membri care nu isi 

indeplinesc obligatiile sau desfasoara o activitate care prejudiciaza GAL; 
h) Programeaza si gestioneaza activitatile Asociaţiei si GAL  
i) Apara si gestioneaza intereselor grupului; 
j) Programeaza gestionarea administrativa, economica si financiara a Asociaţiei si 

GAL, in conformitate cu obiectivele pe care trebuie sa le indeplineasca direct sau 
indirect; 

k) Lanseaza apeluri de selectie pentru proiecte; 
l) Propune soluţionarea provizorie a acordarii unui ajutor financiar; 
m) Propune soluţionarea definitiva de acordare a ajutorului financiar; 
n) Aproba proiectelor care vor fi puse în aplicare de către Asociaţie si GAL; 
o) Aproba modificarea investiţiilor, dacă este necesar; 
p) Acorda perioade de prelungire pentru implementarea proiectelor; 
q) Numeste membrii Comisiei de Contestatii 
r) Propune modificari ale cheltuielilor de funcţionare in cadrul bugetului; 
s) Aproba organigrama si politica de personal ale Asociaţiei si GAL; propune si 

aproba fisa de post a coordonatorului; aproba fisele de post propuse de 
coordonator pentru ceilalti membri ai compartimentului administrativ; 

t) Adopta si aproba orice modificare a Regulamentului de Organizare si 
Functionare, a propriului sau regulament de functionare. 

u) Indeplineste orice alte atributii ce intra in competenta sa conform prevederilor 
legale sau uzantelor 

 
Art.24. Consiliul Director poate împuternici una sau mai multe persoane cu funcţii 
executive, inclusiv persoane care au calitatea de membru ori sunt străine de Asociaţie, 
pentru a îndeplini o serie din atribuţiile sale. Aceste persoane pot fi remunerate pentru 
activitatea depusă în folosul Asociaţiei. 
 
Art.25. Consiliul director se va convoca cel putin trimestrial, fara insa a exista o limita 
maxima de intruniri pentru un an de activitate.  
Cenzorul 
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Art. 26. Cenzorul 
 (1) Cenzorul asigură controlul financiar intern al Asociaţiei, exercitând următoarele 
atribuţii: 

i. verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociaţiei; 
ii. întocmeşte rapoarte şi le prezintă Consiliului Director, precum şi Adunării 

Generale;  
iii. verifica bilantul, bugetul de venituri si cheltuieli si proiectele de buget 
iv. poate participa la şedinţele Consiliului Director fără drept de vot; 
v. îndeplineşte orice alte atribuţii prevazute în statut sau stabilite de Consiliul 

Director. 
            (2) Pentru activitatea depusă cenzorul poate fi remunerat. 

Art. 27. Adunarea Generală iar intre intrunirile acesteia Consiliul Director aprobă regulile 
generale de organizare şi funcţionare a cenzorului sau a comisiei de cenzori, după caz. 

Presedintele 

Art.28. Preşedintele Asociatiei este si Presedintele Consiliului Director si are următoarele 
atribuţii: 

a) Reprezinta Asociaţia în relaţiile cu terţii si în acţiunile în justiţie; 
b) Prezidează şedinţele Consiliului Director şi ale Adunării Generale; 
c) Vizeaza si semneaza documente; 
d) Alaturi de alte organe ale Asociatiei, cooordoneaza activitatea acesteia - poate 

delega aceasta functie coordonatorului; 
e) Propune initiative/proiecte organelor de conducere; 
f) Deleaga acele activitati pe care le considera necesare unuia dintre membrii 

Consiliului Director, vicepresedintelui ori coordonatorului; 
g) Indeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală în sarcina sa; 
h) Exercită întreaga sa autoritate şi competenţă pentru a determina înfăptuirea 

scopurilor Asociaţiei;  

Art.29. Presedintele Asociaţiei poate delega puterile sale pentru anumite perioade de 
timp Vicepresedintelui, unui membru al Consiliului Director ori anumite atributii 
coordonatorului, precizând în acest sens sfera, durata şi limitele competenţelor delegate, 
raspunzând solidar de actele mandatarului sau. 

Comitetul de Selectie 

Art. 30. Membrii Comitetului de Selectie vor fi alesi de catre Adunarea Generala 
Extraordinara. Totodata, Adunarea Generala Extraordina va modifica structura 
Comitetului de Selectie, daca va considera ca aceasta modificare va genera o mai buna 
gestionare GAL; 
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Art. 31. Convocarea Comitetului se efectuează de către Preşedintele Asociatiei direct sau 
la propunerea Coordonatorului; 

Art. 32. Comitetul de selectie a proiectelor va avea intre 5 si 15 persoane, reprezentanţi ai 
autorităţilor şi organizaţiilor care fac parte din Grupul de Actiune Locala . 

Art. 33. Comitetul de selectie decide in ceea ce priveste selectarea proiectelor în cadrul 
GAL prin „dubl cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, vor fi prezenti in momentul 
selectiei cel puţin 50% din parteneri, din care peste 50% să fie din mediul privat şi 
societate civilă; 

Art. 34. La sedintele Comitetului de Selecţie va lua parte şi un reprezentant al Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale de la nivel judeţean (DADR), ca membru fara drept de vot. 
Lipsa acestuia, legal convocat, nu atrage dupa sine invalidarea sau nulitatea deciziilor 
luate de comitetul de selectie in acest mod; 

Art. 35. Dacă unul din proiectele depuse pentru selectie, aparţine unuia din membrii 
comitetului, în această situaţia persoana (fizica sau juridica) în cauza nu are drept de vot şi 
nu va participă la întâlnirea comitetului respectiv; 

Art. 36. Beneficiarii ale caror proiecte nu au fost selecate de catre Comisia de selectie pot 
depune o contestatie ce va fi solutionata de catre o Comisie de Contestatii. 

Art. 37. Comisia este formata dintr-un numar intre 5 si 9membrii, numiti de catre Consiliul 
Director. Membrii Comisiei de Contestatii trebuie sa fie diferiti de cei ai Comitetului de 
Selectie. 

Art. 39. Organizarea si functionarea Comisiei de Contestatii se va detalia prin 
Regulamentul de Organizare si Functionare adoptat de Consiliul director   

Compartimentul administrativ 

Art. 40. Membrii compartimentului administrativ vor fi alesi de catre Consiliul Director, la 
propunerea Coordonatorului. Compartimentul administrativ poate fi format din urmatorii 
membri:  

- Responsabil administrativ (Coordonatorul) – care coordonează activitatea GAL 
atât sub aspect organizatoric cât şi al respectării procedurilor de lucru; 

- Responsabil financiar – contabil – care se ocupă de supravegherea şi controlul 
gestiunii financiar– contabile a GAL-ului;  

- Animatori – ce desfăşoară activităţi de animare pentru promovarea acţiunilor 
GAL; 

- Sector tehnic – care are ca sarcină verificarea şi selecţia proiectelor ce se vor 
implementa; sunt persoane specializate pe diverse domenii de activitate care 
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au sarcina de a verifica si selecta proiectele ce se vor implementa; 
- Consultanţi externi – in funcţie de necesităţile GAL pentru buna desfăşurare a 

activităţilor GAL; 
- Angajat pentru activităţi de secretariat; 

Art. 41. La propunerea Presedintelui, Consiliul Director numeste Coordonatorul Asociatiei 
ce este remunerat in termenii si conditiile fixate de Consiliul Director. 

Art. 42. Responsabilul administrativ – (Coordonatorul) este conducatorul echipei tehnice a 
GAL.  

Art. 43. Coordonatorul va avea cel putin urmatoarele atributii: 

a) Coordoneaza activitatea Asociatiei atat la nivel intern cat si in relatiile cu terte 
persoane, atunci cand este delegat de Presedinte in acest sens; 

b) Pune in practica deciziile stabilite in cadrul Adunarii Generale si a Consiliului 
Director, atunci cand este delegat de organele de conducere sau de Presedinte in 
acest sens; 

c) Coordoneaza proiectele de finantare la care participa Asociatia;  
d) Adopta masuri urgente de care depinde buna functionare a Asociatiei, fara a aduce  

prejudicii Consiliului Director; 
e) Incheie/autorizeaza contracte a caror valoare nu depaseste echivalentul in lei a 

15.000 euro. Pentru aceste contracte, coordonatorul autorizeaza plati, impreuna 
cu responsabilul financiar-administrativ. 

f) Numeste consultanti, experti si specialisti cu rol in implementarea actiunilor 
propuse in cadrul asociatiei; 

g) Indeplineste orice alte activitati, atunci cand este delegat de Consiliul Director, 
Adunarea Generala sau Presedinte; 

h) Coordoneaza echipei tehnice a Asociatiei; 
i) Pentru fiecare caz în parte, verifica respectarea criteriilor de eligibilitate cerute 

pentru destinatarul final al ajutorului financiar,  
j) Certifica copiile documentelor; 
k) Exercita orice alte funcţii atribuite de GAL, Asociatie sau prin ordin al Ministerului  
l) Agriculturii si Dezvoltarii Rurale; 

CAPITOLUL VII. DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA 

Art. 44. Dizolvarea Asociaţiei 
 (1) Asociaţia se dizolvă de drept prin: 

i. realizarea sau, dupa caz, imposibilitatea realizarii scopului pentru care a fost 
constituită,  

ii. reducerea numarului de membri sub limita fixată de lege, daca aceasta nu a fost 
complinită timp de 3 luni. 
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 (2) Asociaţia se dizolvă, prin hotărâre judecatorească, la cererea oricărei persoane 
interesate: 

a) când scopul sau activitatea Asociaţiei a devenit ilicită sau contrară ordinii publice; 
b) când realizarea scopului Asociaţiei este urmărită prin mijioace ilicite sau contrare 

ordinii publice; 
c) când Asociaţia urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit; 
d) când Asociaţia a devenit insolvabilă; 
e) când Asociaţia nu obţine autorizaţiile prealabile necesare potrivit legii. 

 (3) Asociaţia se poate dizolva şi prin hotărârea Adunării generale extraordinare. In 
termen de 15 zile de la data şedinţei de dizolvare, procesul-verbal, în formă autentică, se 
depune la judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul, pentru a fi înscris în 
Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. 
 
Art. 45. Bunurile rămase în urma lichidării Asociaţiei pot fi transmise către persoane 
juridice de drept privat sau de drept public cu scop asemănător sau pot intra în 
patrimoniul membrilor Consiliului Director. 

Art. 46. Prevederile prezentului Statut se completează cu normele legale imperative 
cuprinse de legislaţia în vigoare. 

Art. 47. Prezentul Statut, după ce a fost citit, iar conţinutul acestuia a fost aprobat de 
către membri fondatori, a fost atestat de avocat ___________ la ____________, în 
............. exemplare originale, toate având aceeaşi putere doveditoare, la constituire fiind 
necesare _______________ exemplare, Asociaţia primind ______________  exemplare, 
unul ramânând in arhiva avocatului.  

Primaria ...........                                                                                                  ....................... 
 
 
SC ......... SRL                                                                                                              .................. 
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