
     ROMÂNIA
JUDEŢUL   ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE
privind constituirea Asociaţiei „LEADER Ilfov”

Consiliul Judeţean  Ilfov;

Având în vedere:

- Expunerea de motive a Preşedintelui şi Vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Ilfov, 
înregistrată cu nr..........2008;

- Referatul Serviciului Public de Cooperare Internă şi Internaţională al judeţului Ilfov 
nr.  ..............2008  , înregistrat la Consiliul Judeţean Ilfov cu nr. ................2008;

- Raportul  direcţiilor  de  specialitate  din  cadrul  Consiliului  Judeţean  Ilfov  nr. 
....................2008;

- Raportul de avizare al Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;

- Raportul de avizare al Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea 
lucrărilor  publice,  arhitectură  şi  administrarea  domeniului  public  şi  privat  al 
judeţului;

- Raportul  de  avizare  al  Comisiei  de  buget,  finanţe,  bănci,  prognoze  şi  studii 
economice;

- Raportul de avizare al Comisiei de agricultură şi protecţia mediului;

- Raportul de avizare al Comisiei de servicii publice, sociale, comerţ, privatizare şi 
integrare europeană;

- Prevederile   art.1  şi  art.2  al  Ordonanţei  Guvernului  nr.  26/2000  cu  privire  la 
asociaţii şi fundaţii, modificată şi completată;

În temeiul  art. 91 al. 1 lit f) şi al. 6 lit. a), art 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 
publice locale republicată cu modificările şi completările ulterioare .



H O T Ă R Ă Ş T E

Art.  1  (1)  -  Se aprobă asocierea judeţului  Ilfov prin  Consiliul  Judeţean Ilfov cu 

comunele,  Baloteşti,  Berceni,  Brăneşti,  Ciolpani,  Clinceni,  Corbeanca,  Cornetu  şi 

Copăceni,  prin Consiliile Locale respective, precum şi cu Fundatia Abbant, Institutul De 

Dezvolatre  Comunitară  (IDC),  Institutul  Europen  de  Educaţie  Superior  (IEES)  şi 

Inspectoratul Şcolar al judeţului Ilfov în vederea constituirii  Asociaţiei  „ LEADER Ilfov” 

pentru realizarea în comun a proiectelor  finanţate  prin  Programul  Naţional  de 

Dezvoltare Rurală ( PNDR), axa Leader.

(2) - Se aprobă sediul Asociaţiei „LEADER Ilfov”  să fie  în România, Strada Gheorghe 

Manu Nr. 18, sect 1 Bucuresti.

Art. 2 -   Se aprobă Actul Constitutiv şi  Statutul Asociaţiei prevăzută la art.1 în forma 

prevăzută în Anexele nr. 1    şi 2 care fac parte integrată din prezenta hotărâre.

Art. 3  -   Se aprobă participarea Consiliului  Judeţean Ilfov la patrimoniul iniţial  al 

acestei  asociaţii  cu  o  contribuţie  în  numerar  în  valoare  de  6.000  RON şi  plata  unei 

cotizaţiei  anuale de 2.000 RON pe toată perioada de funcţionare a Asociaţiei, începând 

cu anul 2008.

Art.  4 -   Se desemnează Dl.  Cristache Rădulescu - preşedintele Consiliului  Judeţean 

Ilfov,  cetăţean  român,  născut  la  data  de  30.04.1956,  în  Jud.  Ialomiţa,  Sat  Cegani, 

domiciliat în Sos. Banatului nr. 44 bl A5,sc A, ap 8,oraş Chitila, jud. Ilfov, posesor al C.I. 

seria  IF, nr. 021651, eliberată de poliţia Buftea la data de 28.05.2003 pentru a face parte 

din Adunarea Generală a Asociaţiei.

Art. 5 -  Se mandatează preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov Dl. Cristache Rădulescu, 

cetăţean român, născut la data de 30.04.1956, în Jud. Ialomiţa, Sat Cegani, domiciliat în 

Sos. Banatului nr. 44 bl A5,sc A, ap 8, posesor al C.I. seria  IF, nr. 021651, eliberată de 

poliţia Buftea la data de 28.05.2003,  să semneze în numele şi  pe seama Consiliului 

Judeţean Ilfov ,Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei  „LEADER Ilfov” anexate la prezenta 

hotărâre.



Art.  6 -   Se împuterniceşte Dl.  Marius Băicoianu, consilier  juridic  în cadrul  Serviciului 

Public de Cooperare Internă şi Internaţională aflat în subordinea Consiliului Judeţean Ilfov 

cetăţean  român,  născut  la  data  de  05.04.1980  în  Bucureşti,  sect.  1,  domiciliat  în 

Bucureşti,  Bdul Ceahlăul,  nr 21, bl  67, ap 47, sect.  6,  posesor al  C.I.  seria  RD, nr. 

361018, eliberată de sectia 20 Poliţie la data de 09.03.2004, să îndeplinească procedurile 

prevăzute de lege pentru înregistrarea Asociaţiei  „LEADER Ilfov” la Registrul asociaţiilor 

şi fundaţiilor de pe lângă grefa Judecătoriei sectorului 1 al Municipiului Bucureşti.

Art. 7 - Direcţiile de specialitate din cadrul aparatului propriu al Consiliului Judeţean Ilfov 

precum şi Serviciul Public de Cooperare Internă şi Internaţională al judeţului Ilfov  vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE,

Cristache Rădulescu

Avizează,
SECRETAR  AL JUDEŢULUI,

Monica Trandafir
Nr. .........
Din  ………2008



ANEXA 1
Act constitutiv

ASOCIAŢIA „LEADER Ilfov”

CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE

1. Judeţul Ilfov prin Consiliul Judetean Ilfov, cu sediul in Str.Gheorghe Manu Nr. 18-

Bucuresti, cod fiscal 4192545, reprezentat legal de Dl. Cristache RĂDULESCU,  avand 

functia de Presedinte;

2. Comuna Baloteşti prin Consiliul Local al comunei Baloteşti, cu sediul in comuna 

Baloteşti, Calea Bucureşti, nr. 89, cod fiscal 4532469, reprezentat legal de Dl. Dănuţ 

Florian ION, avand functia de Primar;

3. Comuna  Berceni, prin Consiliul Local al comunei Berceni, cu sediul in comuna 

Berceni,  str. Bulevardul 1 Mai, nr.857 A, cod fiscal 4434010, reprezentat legal de Dl. 

Marian Ghenu, având functia de Primar;

4. Comuna Brăneşti prin Consiliul Local al comunei comunei Brăneşti cu sediul in 

comuna Brăneşti, Strada I.C. Brătianu, jud Ilfov, cod fiscal 4420724, reprezentat legal 

de Dl. Florea TĂNASE, avand functia de Primar;

5. Comuna Copăceni prin Consiliul Local al comunei Copăceni , cu sediul in comuna 

Copăceni, Şoseaua Principală nr. 128, cod fiscal 17512943 reprezentat legal de Dl. 

Ioan RĂDULESCU, avand functia de Primar;

6. Comuna  Ciolpani, prin Consiliul Local al comunei Ciolpani, cu sediul in comuna 

Ciolpani,  str.  Mănăstirii, nr.132, cod fiscal 4434037, reprezentat legal de Dl. Bogdan 

Cristian Călin, având functia de Primar;

7. Comuna  Clinceni, prin Consiliul Local al comunei Clinceni, cu sediul in comuna 

Clinceni,  cu sediul în comunca Clinceni, str.Principală, nr.107A, cod fiscal 6506628, 

reprezentat legal de Dl. Adrian Budeanu, având functia de Primar;



8. Comuna  Corbeanca,  prin  Consiliul  Local  al  comunei  Corbeanca,  cu sediul  in 

comuna Corbeanca,  str.  Independenţei nr.14 , cod fiscal 4611538, reprezentat legal 

de Dl. Valeriu Anton, avand functia de Primar;

9. Comuna Cornetu, prin Consiliul Local al comunei Cornetu, cu sediul in comuna 

Cornetu,  Şos.  Alexandriei,  nr.  118,  cod  fiscal  4364470,  reprezentat  legal  de  Dl. 

Adrian/Eduard Stoica, avand functia de Primar;

10. Fundatia Abbant cu sediul in Pseo de Pintor Rosales 44, Et 4, Madrid, Spania, CIF G-

82308081, reprezentata de Dl. Edgardo CALVENTE, avand functia de Patron;

11. Institutul De Dezvolatre Comunitară (IDC) cu sediul in Str. Zurbano 92, Et. 5 Madrid, 

Spania, CIF –G-28931640, reprezentat de Dl.  Felipe GONZALES de Canales López-

Obrero, avand functia de Preşedinte;

12. Institutul European de Educaţie Superior (IEES) cu sediul in Madrid, Spania, CIF 

B83598409 reprezentata de Dna. Iuliana COSTANTEA, avand functia de Director;

13. Inspectoratul Şcolar al judeţului Ilfov cu sediul în Calea 13 Septembrie 209 sector 5 

Bucuresti  cod  fiscal  19039281reprezentat  de  Dl.  Ion  CORNACIU avand  functia  de 

Inspector General,

în calitate de fondatori,

ne-am  intrunit  astazi,  .........2008  şi  în  conformitate  cu  Ordonanţa  Guvernului 

nr. 26/2000, cu privire la asociaţii  şi fundaţii,  cu modificările şi completările următoare, am 

hotarât constituirea unei asociaţii astfel:

1. ASOCIAŢIEI LEADER Ilfov, denumită în continuare şi asociaţia sau LEADER Ilfov,  

este persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial



Scopul asociaţiei îl constituie:

• Consimţirea îndeplinirii programelor de dezvoltare locală, consorţiale cu instanţe publice şi, 

de preferat, de către Uniunea Europeană;

• Realizarea dezvoltării locale în diferitele oraşe şi alte localităţi, care fac parte din Asociaţie, 

sub formă imediată, sau acomodată particularităţii  fiecăruia prin intermediul  strategiilor şi 

acţiunilor mai ample, sau care merg mai departe de sus-numitele particularităţi;

• Promovarea dezvoltării locale cu trăsăturile recunoscute în spaţiul Rural European, şi în 

particular:

- conceperea sa ca un proces, prin urmare, cu aspect permanent;

- introducerea sa în contextul global de obiective şi activităţi de dezvoltare, sau 

favorizarea progresului economic şi profesional, cultural, social, educativ, etc. a 

persoanelor şi grupurilor locale implicate; 

- procurarea unei  structuri  de participare adecvată sau capabilă de a garanta 

implicarea  activă  a  populaţiei  locale  în  adoptarea  iniţiativelor  şi  măsurilor 

pertinente; 

- consolidarea sa pe potenţarea resurselor umane, prin procurarea materialelor 

de formare şi informare; animare; asistenţă tehnică; acompaniere şi sprijin si alte 

activitati;

• Punerea la dispoziţie a tuturor mijloacelor  materiale şi  nemateriale care sunt 

necesare pentru diferitele iniţiative şi măsuri de dezvoltare locală de consistenţă maximă, 

eficienţă şi proiectare;

•           Coordonarea previziunilor potrivite pentru scopurile precizate, în concordanţă cu 

ceea ce se stabileşte în Regulamentului de ordine interioară.

2. Denumirea asociatiei este „ LEADER Ilfov”

Sediul asociaţiei  este situat  în România, Strada Gheorghe Manu Nr. 18, 
sect 1 Bucuresti.

Sediul Asociatiei poate fi schimbat pe baza hotararii Consiliului Director.

Asociaţia se constituie pe o durata nedeterminata.

Patrimoniul social al Asociatiei este alcatuit dintr-un activ patrimonial initial, in valoare 

de 44.500 lei astfel:

a) Consiliul Judeţean Ilfov-6000 lei



b) Consiliul local al comunei Baloteşti-3500 lei

c) Consiliul local al orasului Berceni-3500 lei

d) Consiliul local al comunei Brăneşti-3500 lei

e) Consiliul local al orasului Ciolpani-3500 lei

f) Consiliul local al orasului Clinceni-3500 lei

g) Consiliul local al comunei Copăceni-3500 lei

h) Consiliul local al orasului Corbeanca-3500 lei

i) Fundatia Abbant -3500 lei

j) Institutul De Dezvolatre Comunitară (IDC) -3500 lei 

k) Institutul Europen de Educaţie Superior (IEES)-3500 lei

l) Inspectoratul Şcolar al judeţului Ilfov- 3500 lei

.

Intregul patrimoniu va fi evidentiat si pastrat in conformitate cu legislatia romana in 

materie, pe numele Asociatiei, si va fi folosit exclusiv pentru realizarea obiectivelor ei.

3. În vederea realizarii scopului, asociaţia are următoarele obiective şi activitati:

 Promovarea şi susţinerea dezvoltării locale, prin îndeplinirea programelor în colaborare cu 

instituţiile publice şi private la diferitele sale nivele: Uniunea Europeană; Guvern, Consilii 

Judeţene, Consilii Locale, precum şi instituţii private nonprofit;

 În  cadrul  formării  programelor  de dezvoltare  locală,  condiţiile  de bază sunt:  caracterul 

global; capacitatea de a genera şi sprijini procesele de autodezvoltare; capacitatea de a 

favoriza participarea efectivă a populaţiei locale în ansamblu;

 În  ceea ce priveşte  adoptarea  mediului  municipal  ca unitate  privilegiată  de intervenţie 

pentru sus-numitele programe, se atrage atenţie asupra: 

   a) prin mediu municipal se înţelege teritoriul municipiului, integrat de către 

populaţie,  potenţialul  acesteia şi  resurse:  activităţi  economice şi  profesionale; 

resurse  naturale;  bunuri  culturale;  companii  şi  instanţe  publice;  realităţi 

instituţionale şi sociale; 

 b) finalizarea dezvoltării locale presupune o dinamică operativă dublă: cea a 

mediului municipal şi cea a cooperării municipale, direcţionată pentru a favoriza 

sinergii şi colaborări diverse în cadrul mediilor municipale interesate. 

 Schimbarea  scopului  si  obiectivelor  Asociatiei  se  face  numai  de  catre  fondatori  sau 

majoritatea fondatorilor in viata, iar daca nici unul dintre fondatori nu mai este in viata, 

aceasta  se  face  numai  cu  intrunirea  votului  a  patru  cincimi  din  numarul  membrilor 

Consiliului director.



 În toate cazurile, schimbarea scopului Asociatiei se poate face numai daca acesta a fost 

realizat in totalitate sau in parte ori daca acesta nu mai poate fi indeplinit.

4. Asociaţia se poate afilia cu alte persoane juridice non-profit,  din tara si/sau din 

strainatate, in scopul realizarii scopului si obiectivelor sale.

Asociaţia îşi poate constitui sucursale sau filiale, in tara sau in strainatate, ca structuri 

teritoriale,  pe  baza  hotararii  autentificate  a  Adunarii  Generale,  prin  care  li  se  aloca  un 

patrimoniu.  Sucursalele  nu  au  personalitate  juridica  proprie,  functionand  ca  structuri  ale 

Asociaţiei. Personalitatea juridica a filialei se dobandeste in conditiile legislatiei in vigoare din 

tara in care isi are sediul filiala infiintata.

Filiala este condusa de un Consiliu Director propriu, alcatuit din cel putin 3 membri. 

Procedura de alegere a Consiliului Director al filialelor Asociatiei este stabilita prin hotararea 

autentificata a Adunarii Generale a Asociaţiei.

Filiala este entitate cu personalitate juridica, putand incheia, in nume propriu, acte 

juridice de administrare si de conservare in conditiile stabilite de Adunarea Generala prin actul 

constitutiv al ei si poate incheia acte juridice de dispozitie, in numele si pe seama Asociatiei, 

numai pe baza hotararii prealabile a Consiliului director al Asociaţiei.

Asociatia isi poate constitui filiale, ca structuri teritoriale, pe baza hotararii a Adunarii 

Generale, prin care li se aloca un patrimoniu.

5. Membrii asociaţiei sunt:

a)  membrii fondatori – membrii care au constituit asociatia si au contribuit moral si 

material la înfiinţarea ei si la constituirea patrimoniului social;

b)  membrii  asociati –  membrii  care  se  asociaza  ulterior  fondarii  Asociaţiei,  care 

contribuie moral si material la completarea patrimoniului asociatiei si care, prin activitatea lor, 

sprijina asociatia in realizarea obiectivelor acesteia, beneficiind de drepturile prevazute de art. 

11 din prezentul Statut;

c) membrii de onoare

– persoane fizice sau/si  persoane juridice care, prin activitatea lor,  sprijina in mod 

substantial  asociatia  in  realizarea  obiectivelor  acesteia,  contribuind  din  punct  de  vedere 

financiar, moral sau functional la realizarea scopului Asociaţiei sau

– personalitati marcante ale vietii stiintifice, sportive sau culturale, care s-au remarcat, 

cu  deosebire,  in  domeniile  de  interes  ale  Asociaţiei  şi  care,  prin  activitatea  lor,  sprijina 

asociatia in realizarea obiectivelor acesteia;

d)  membrii-sustinatori – persoanele care adera la scopul Asociaţiei  si  care sprijina 

material si moral asociatia in realizarea obiectivelor acesteia.



Procedura de acordare a calitatii de membru este stabilita in Statutul Asociaţiei.

Membrii fondatori si membrii asociati ai Asociatiei au urmatoarele drepturi:

a) sa-si exprime prin vot optiunea fata de proiectele de hotarari ale Adunarii generale;

b) sa aleaga si sa fie alesi in Consiliul director, daca au aptitudini si capacitate pentru 

functiile pentru care candideaza;

c) sa beneficieze de programele initiate de Asociatie;

d) sa participe la programele derulate de asociatie;

e) sa beneficieze de serviciile asociatiei;

f) sa beneficieze de rezultatele programelor initiate de Asociatie;

g) sa aiba acces la spatiile si dotarile Asociatiei pentru organizarea unor manifestari si 

activitati stiintifice, culturale si sportive in domeniile de interes ale Asociaţiei;

h) alte drepturi prevazute in regulamentele Asociatiei.

Membrii  sustinatori  ai  Asociatiei  si  membrii  de  onoare  beneficiaza  de  drepturile 

prevazute la lit. c)-h).

Obligatiile membrilor asociatiei sunt urmatoarele:

a) sa respecte statutul, regulamentele si hotararile Adunarii Generale si ale Consiliului 

Director al Asociatiei;

b) sa contribuie la realizarea scopului si obiectivelor Asociatiei prin sprijin financiar, 

material,  moral  si  activitati  voluntare  in  cadrul  programelor/proiectelor  initiate/derulate  de 

Asociaţie;

c) sa-indeplineasca obligatiile materiale si financiare potrivit angajamentelor pe care si 

le-au luat;

d)  sa  indeplineasca  celelalte  obligatii  prevazute  in  Regulamentele  adoptate  de 

Asociatie.

In cazul savarsirii de catre membrii asociatiei a urmatoarelor abateri:

a) Denigrarea activitatii asociatiei;

b) Intreprinderea unor actiuni ce aduc prejudicii de orice natura asociatiei;

c)  Angajarea asociatiei  in  actiuni  pentru care nu a fost  autorizata de organele de 

conducere;

d) Implicarea asociatiei in activitati politice;

e) Abaterile de la etica profesionala si morala incluse in Regulamentul de Organizare 

si Functionare al asociatiei;

f) Comiterea unor fapte cu caracter penal, pentru care a fost condamnat prin hotarare 

judecatoreasca ramasa definitiva;

g)  In cazul  persoanelor  care fac parte  din  conducerea asociatiei  si  neparticiparea 

sistematica la activitatea structurii  de conducere in care a fost ales sau impiedicarea prin 



diferite mijloace ca aceasta sa-si desfasoare in mod eficient activitatea.  Sanctiunile care se 

pot aplica sunt urmatoarele:

- Avertisment;

- Avertisment sever si ultimativ;

-  Suspendarea  pe  termen  determinat  din  asociatie  sau  din  functia  de  conducere 

potrivit Statutului asociatiei;

- Excluderea din asociatie.

Calitatea de membru inceteaza in urmatoarele situatii:

a) Prin retragere, in baza unei cereri de retragere ce nu trebuie motivata,

b) Prin excludere in urmatoarele situatii:

– incalcarea grava a prevederilor statutare si a hotararilor organismelor de conducere 

ale asociatiei;

–  ca  urmare  a  unei  condamnari,  prin  hotarare  judecatoreasca  ramasa  definitiva, 

pentru  savarsirea  unor  fapte  cu  caracter  penal  incompatibile  cu  misiunea  si  principiile 

federatiei;

– in caz de neplata a cotizatiei timp de sase luni.

Excluderea se face de catre Comitetul Director al asociatiei prin decizie.

Impotriva deciziei se poate depune contestatie in termen de 15 zile de la comunicare. 

Contestatia se solutioneaza de Adunarea Generala.

De la data inregistrarii deciziei si pana la solutionarea acesteia in Adunarea Generala, 

calitatea de membru al Asociatiei este suspendata.

6. Patrimoniul social initial al Asociatiei se completeaza cu veniturile din contributiile 

membrilor-asociati,  cotizatiile  si  taxele  de  inscriere  a  membrilor-sustinatori,  dobanzile  si 

dividendele  rezultate  din  plasarea  sumelor  disponibile,  in  conditiile  legii,  sponsorizari  sau 

legate, venituri realizate din activitati economice directe, resurse obtinute de la bugetul de stat 

si/sau de la bugetele locale, precum si alte venituri, in conformitate cu prevederile legii.

Intregul patrimoniu va fi evidentiat si pastrat in conformitate cu legislatia romana in 

materie, pe numele Asociatiei, si va fi folosit exclusiv pentru realizarea scopului si obiectivelor 

ei.

7. Adunarea generala este organul  de conducere alcatuit  din totalitatea membrilor 

fondatori si membrilor asociati.

Adunarea generala are urmatoarele competente:

a) stabilirea strategiei si a obiectivelor generale ale asociatiei;

b) aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a bilantului contabil;

c) alegerea si revocarea membrilor Consiliului director;

d) alegerea si revocarea cenzorului;



e) infiintarea de filiale;

f) modificarea Actului constitutiv si a Statutului Asociaţiei;

g) dizolvarea si lichidarea asociatiei, precum si stabilirea destinatiei bunurilor ramase 

dupa lichidare;

h) orice alte atributii prevazute de lege sau in statut.

Adunarea  generala  se  intruneste  cel  putin  o  data  pe  an  si  are  drept  de  control 

permanent asupra Consiliului director si cenzorului.

Adunarea Generala se convoaca cu cel putin 15 zile inainte de data fixata pentru 

desfasurarea ei sau , in cazuri de urgenta, cu cel putin 3 zile de la data desfasurarii ei, in 

acest din urma caz daca:

a) se impune in mod necesar modificarea statutului;

b) apar situatii care afecteaza existenta asociatiei;

c) la cererea scrisa a unui numar de cel putin 1/2 din numarul membrilor fondatori si al 

membrilor asociati.

Adunarea  generala  se  convoaca  de  Consiliul  director,  printr-un  convocator  scris, 

punandu-se la dispozitia participantilor si materialele supuse dezbaterii.

Participantii pot solicita introducerea pe ordinea de zi a unor cereri, formulate in scris, 

si depuse cu cel putin 10 zile inainte de data la care are loc Adunarea generala.

La Adunarea generala participa:

a) membrii fondatori;

b) membrii-asociati;

c) membrii de onoare, in calitate de invitati, fara drept de vot;

d) membrii-sustinatori, in calitate de invitati, fara drept de vot;

e) alti invitati, fara drept de vot.

In cadrul Adunarii generale, fiecare membru fondator si membru-asociat are dreptul la 

un vot cu caracter deliberativ.

Asociatii  care,  intr-o  anumita  problema,  supusa  hotararii  Adunarii  generale,  sunt 

interesati personal sau prin sotii lor, ascendentii sau descendentii, rudele in linie colaterala 

sau afinii lor pana la gradul al patrulea inclusiv, nu vor putea lua parte la deliberare si nici la 

vot. In caz contrar vor raspunde in conditiile legii pentru daunele cauzate Asociatiei, daca fara 

votul lor nu s-ar fi putut obtine majoritatea ceruta.

Alegerile pentru Consiliul director si cenzor au loc o data la patru ani, cu exceptia 

cazurilor de retragere sau revocare, cand ele se pot organiza la Adunarea generala care le 

urmeaza.

Adunarea generala poate avea loc daca sunt prezenti cel putin o jumatate plus unul 

dintre membrii fondatori, membrii de onoare si membrii-asociati.



Daca nu se indeplineste cvorumul prevazut la alineatul  (1),  Adunarea generala se 

reconvoaca dupa o perioada de 15 zile si poate avea loc oricare ar fi  numarul asociatilor 

prezenti.

Modul de desfasurare, dezbaterile care au avut loc si hotararile adoptate de Adunarea 

generala, la fiecare convocare a acesteia, se consemneaza in procesul-verbal intocmit.

Asociatii absenti iau cunostinta de dezbateri din procesul-verbal aflat la secretariatul 

Asociatiei.  Adunarea  generala  este  condusa  de  Presedintele  Asociatiei  sau,  in  lipsa,  de 

inlocuitorul acestuia. Hotararile Adunarii generale se iau cu majoritatea simpla a membrilor 

fondatori si a membrilor-asociati prezenti, cu exceptia hotararilor care au ca obiect dizolvarea 

asociatiei sau modificarea scopului ei.

Hotararile Adunarii generale contrare legii, actului constitutiv sau statutului Asociatiei 

pot fi atacate potrivit dispozitiilor legale in vigoare, de catre oricare dintre asociatii care au 

lipsit sau au votat impotriva si au cerut sa se insereze aceasta in procesul-verbal de sedinta, 

in termen de 15 zile de la data la care au luat cunostinta despre hotarare sau de la data cand 

a avut loc sedinta, dupa caz.

8. Consiliul director al Asociatiei asigura punerea in executare a hotararilor Adunarii 

generale. Consiliul director al Asociaţiei este constituit din 5 persoane, secretarul Consiliului 

nefiind membru al acestuia, astfel:

a) Presedinte;

b) Membrii 4 persoane.

Componenta primului Consiliu director al Asociaţiei este urmatoarea:

Presedinte: ----------------------------------- 

Membrii: --------------------------------------------- 4 persoane.

Procedura  de  alegere  a  membrilor  Consiliului  director  al  Asociatiei,  regulile  de 

organizare si functionare sunt potrivit Statutului asociatiei.

În exercitarea competentei sale, Consiliul director are urmatoarele atributii:

a) prezinta Adunarii generale raportul de activitate pe perioada anterioara, executarea 

bugetului de venituri si cheltuieli, bilantul contabil, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli, 

proiectul programelor asociatiei;

b) incheie acte juridice in numele si pe seama Asociatiei;

c) aproba organigrama si strategia de personal ale Asociatiei;

d) elaboreaza regulamentul intern de functionare si organizare al Asociatiei;

e) indeplineste orice alte atributii prevazute in lege sau in statut.

Secretarul asociaţiei este --------------------------------

9. Controlul financiar al asociatiei este asigurat de un cenzor.



In realizarea competentei sale, cenzorul:

a) verifica modul in care este administrat patrimoniul Asociatiei;

b) intocmeste rapoarte si le prezinta Adunarii generale si Consiliului director;

c) poate participa la sedintele Consiliului director, fara drept de vot;

d) indeplineste orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de Consiliul director. 

Primul cenzor este --------------------------------------------------

Membrii Consiliului director nu pot fi cenzori.

Controlul  financiar intern va fi  asigurat de o comisie de cenzori,  daca asociatia va 

avea mai mult de 100 de membri inscrisi, in conditiile dispozitiilor legale in vigoare.

Adunarea  Generala  aproba  regulile  generale  de  organizare  a  controlului  financiar 

intern al Asociatiei.

Cenzorul este ales de catre Adunarea generala, prin vot deschis, cu intrunirea a 2/3 

din votul membrilor fondatori si membrilor-asociati prezenti, pentru un mandat de 4 ani.

10. Veniturile Asociatiei provin din:

a) cotizatiile si contributiile in bani ale membrilor fondatori si ale celorlalte categorii de 

membri;

b)  dobanzile  si  dividendele  rezultate  din  plasarea  sumelor  disponibile  in  conditiile 

legale;

c) dividendele societatilor comerciale infiintate de asociatie;

d) venituri realizate din activitati economice directe, inclusiv din activitati de organizare 

a unor targuri, expozitii si/sau alte manifestari;

e) donatii, sponsorizari sau legate;

f) resurse obtinute de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale;

g) alte venituri prevazute de lege.

Asociatia  poate  infiinta  societati  comerciale  ale  caror  dividende,  daca  nu  se 

reinvestesc in aceste societati, se vor folosi pentru realizarea scopului Asociatiei.

Asociatia  poate desfasura orice alte activitati  economice directe,  daca acestea au 

caracter accesoriu si au legatura stransa cu scopul principal al ei.

Principalele cheltuieli ale Asociatiei sunt:

a) cheltuieli pentru realizarea programelor si obiectivelor Asociatiei;

b) salarii si adaosuri la salarii;

c) indemnizatii, prime si premii;

d)  procurari  de rechizite,  imprimate  de birou,  aparatura  medicala  si  alte  bunuri  si 

servicii necesare realizarii scopului asociatiei;

e) chirii, dobanzi, taxe, comisioane bancare;

f) burse, cazare, masa, transport;



g) utilitati: energie electrica, termica, gaze naturale, apa etc.;

h) alte cheltuieli.

Cheltuielile se efectueaza potrivit prevederilor bugetului de venituri si cheltuieli si se 

aproba de persoane insarcinate de Consiliul director.

Salariile, indemnizatiile si alte drepturi banesti ale personalului se stabilesc in limitele 

statutului de functiuni si ale bugetului de venituri si cheltuieli.

Consiliul  director  poate dispune plata  de premii,  gratificatii  si  altele  asemenea din 

disponibilitatile existente.

Exercitiul economico-financiar incepe la data de 1 ianuarie si se incheie la data de 31 

decembrie ale fiecarui an.

11. Asociaţia se va dizolva:

I.  De drept prin: realizarea sau, dupa caz, imposibilitatea realizarii  scopului  pentru 

care a fost construita, daca in termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se 

produce schimbarea acestui scop.

II. Prin hotarare judecatoreasca, la cererea oricarei persoane interesate atunci cand:

a) scopul sau activitatea Asociatiei a devenit ilicita sau contrara ordinii publice;

b) realizarea scopului este urmarita prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;

c) urmareste alt scop decat cel pentru care a fost constituit;

d) a devenit insolvabila;

e) nu mai obtine autorizatiile prealabile necesare, potrivit legii.

III. Prin hotararea Adunarii generale.

IV. In alte situatii prevazute de lege sau de statut

Drept pentru care am semnat prezentul Act constitutiv al Asociaţiei.
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ANEXA 2

STATUTUL

ASOCIAŢIEI  LEADER Ilfov

CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1. – ASOCIAŢIA LEADER Ilfov  denumită în continuare şi asociaţia sau LEADER 
Ilfov  este fondată potrivit actului constitutiv de:

14. Judeţul Ilfov prin Consiliul Judetean Ilfov, cu sediul in Str.Gheorghe Manu Nr. 18-

Bucuresti, cod fiscal 4192545, reprezentat legal de Dl. Cristache RĂDULESCU,  avand 

functia de Presedinte;

15. Comuna Baloteşti prin Consiliul Local al comunei Baloteşti, cu sediul in comuna 

Baloteşti, Calea Bucureşti, nr. 89, cod fiscal 4532469, reprezentat legal de Dl. Dănuţ 

Florian ION, avand functia de Primar;

16. Comuna  Berceni, prin Consiliul Local al comunei Berceni, cu sediul in comuna 

Berceni,  str. Bulevardul 1 Mai, nr.857 A, cod fiscal 4434010, reprezentat legal de Dl. 

Marian Ghenu, având functia de Primar;

17. Comuna Brăneşti prin Consiliul Local al comunei comunei Brăneşti cu sediul in 

comuna Brăneşti, Strada I.C. Brătianu, jud Ilfov, cod fiscal 4420724, reprezentat legal 

de Dl. Florea TĂNASE, avand functia de Primar;

18. Comuna Copăceni prin Consiliul Local al comunei Copăceni , cu sediul in comuna 

Copăceni, Şoseaua Principală nr. 128, cod fiscal 17512943 reprezentat legal de Dl. 

Ioan RĂDULESCU, avand functia de Primar;

19. Comuna  Ciolpani, prin Consiliul Local al comunei Ciolpani, cu sediul in comuna 

Ciolpani,  str.  Mănăstirii, nr.132, cod fiscal 4434037, reprezentat legal de Dl. Bogdan 

Cristian Călin, având functia de Primar;



20. Comuna  Clinceni, prin Consiliul Local al comunei Clinceni, cu sediul in comuna 

Clinceni,  cu sediul în comunca Clinceni, str.Principală, nr.107A, cod fiscal 6506628, 

reprezentat legal de Dl. Adrian Budeanu, având functia de Primar;

21. Comuna  Corbeanca,  prin  Consiliul  Local  al  comunei  Corbeanca,  cu sediul  in 

comuna Corbeanca,  str.  Independenţei nr.14 , cod fiscal 4611538, reprezentat legal 

de Dl. Valeriu Anton, avand functia de Primar;

22. Comuna Cornetu, prin Consiliul Local al comunei Cornetu, cu sediul in comuna 

Cornetu,  Şos.  Alexandriei,  nr.  118,  cod  fiscal  4364470,  reprezentat  legal  de  Dl. 

Adrian/Eduard Stoica, avand functia de Primar;

23. Fundatia Abbant cu sediul in Pseo de Pintor Rosales 44, Et 4, Madrid, Spania, CIF G-

82308081, reprezentata de Dl. Edgardo CALVENTE, avand functia de Patron;

24. Institutul De Dezvolatre Comunitară (IDC) cu sediul in Str. Zurbano 92, Et. 5 Madrid, 

Spania, CIF –G-28931640, reprezentat de Dl.  Felipe GONZALES de Canales López-

Obrero, avand functia de Preşedinte;

25. Institutul European de Educaţie Superior (IEES) cu sediul in Madrid, Spania, CIF 

B83598409 reprezentata de Dna. Iuliana COSTANTEA, avand functia de Director;

26. Inspectoratul Şcolar al judeţului Ilfov cu sediul în Calea 13 Septembrie 209 sector 5 

Bucuresti  cod  fiscal  19039281reprezentat  de  Dl.  Ion  CORNACIU avand  functia  de 

Inspector General,

care au constituit sus-numita asociaţie în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 

26/2000, cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2 – Asociaţia este persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial.

Art. 3 – Scopul asociaţiei îl constituie:



-  Consimţirea  îndeplinirii  programelor  de  dezvoltare  locală,  consorţiale  cu  instanţe 

publice şi, de preferat, de către Uniunea Europeană;

-  Realizarea dezvoltării  locale  în  diferitele  orase şi  alte  localităţi  care  fac  parte  din 

Asociaţie, sub formă imediată, sau acomodată particularităţii fiecăruia prin intermediul strategiilor 

şi acţiunilor mai ample, sau care merg mai departe de sus-numitele particularităţi;

- Promovarea dezvoltării locale cu trăsăturile recunoscute în spaţiul Rural European, şi, 

în particular:

- conceperea sa ca un proces, prin urmare, cu aspect permanent;

- introducerea  sa  în  contextul  global  de  obiective  şi  activităţi  de  dezvoltare,  sau 

favorizarea  progresului  economic  şi  profesional,  cultural,  social,  educativ,  etc.  a 

persoanelor şi grupurilor locale implicate; 

- procurarea  unei  structuri  de  participare  adecvată  sau  capabilă  de  a  garanta 

implicarea activă a populaţiei locale în adoptarea iniţiativelor şi măsurilor pertinente; 

- consolidarea sa pe potenţarea resurselor umane, prin procurarea materialelor de 

formare  şi  informare;  animare;  asistenţă  tehnică;  acompaniere  şi  sprijin  si  alte 

activitati;

- Punerea  la  dispoziţie a  tuturor  mijloacelor  materiale  şi  nemateriale  care  sunt 

necesare pentru diferitele iniţiative şi măsuri de dezvoltare locală de consistenţă 

maximă, eficienţă şi proiectare;

Coordonarea previziunilor potrivite pentru scopurile precizate, în concordanţă cu ceea 

ce se stabileşte în Regulamentul de ordine interioară. 

Art. 4 – Denumirea asociaţiei este ASOCIAŢIA LEADER Ilfov

Art. 5 – Sediul asociaţiei este situat  în România, Strada Gheorghe Manu Nr. 18, sect 1 
Bucuresti.

Sediul Asociatiei poate fi schimbat pe baza hotararii Consiliului Director.

Art. 6 – Asociaţia se constituie pe o durată nedeterminată.

Art.  7 – (1)  Patrimoniul social  al  Asociatiei  este alcatuit  dintr-un activ  patrimonial 

initial, in valoare de 34.000 lei astfel:

m) Consiliul Judeţean Ilfov-6000 lei

n) Consiliul local al orasului Bragadiru-3500 lei

o) Consiliul local al comunei Brăneşti-3500 lei

p) Consiliul local al comunei Baloteşti-3500 lei



q) Consiliul local al comunei Copăceni-3500 lei

r) Fundatia Abbant -3500 lei

s) Institutul De Dezvolatre Comunitară (IDC) -3500 lei 

t) Institutul Europen de Educaţie Superior (IEES)-3500 lei

u) Inspectoratul Şcolar al judeţului Ilfov- 3500 lei

(2) Întregul patrimoniu va fi evidenţiat şi păstrat în conformitate cu legislaţia română în 

materie, pe numele Asociaţiei, şi va fi folosit exclusiv pentru realizarea obiectivelor ei.

Art. 8 – (1) În vederea realizării scopului Asociaţiei potrivit art. 3 din prezentul statut, 

Asociaţia are următoarele obiective şi activităţi :

 promovarea şi susţinerea dezvoltării locale, prin îndeplinirea programelor în colaborare cu 

instituţiile  publice şi  private la diferitele sale nivele:  Uniunea Europeană; Statul,  Regiuni, 

provincii sau primării, precum şi instituţii private nonprofit;

 în  cadrul  formării  programelor  de dezvoltare  locală,  condiţiile  de bază sunt:  caracterul 

global; capacitatea de a genera şi sprijini procesele de autodezvoltare; capacitatea de a 

favoriza participarea efectivă a populaţiei locale în ansamblu;

 în  ceea ce priveşte  adoptarea  mediului  municipal  ca unitate  privilegiată  de intervenţie 

pentru sus-numitele programe, se atrage atenţie asupra: 

   a) prin mediu municipal se înţelege teritoriul municipiului, integrat de către populaţie, 

potenţialul acesteia şi resurse: activităţi economice şi profesionale; resurse naturale; bunuri 

culturale; companii şi instanţe publice; realităţi instituţionale şi sociale; 

   b)  finalizarea  dezvoltării  locale  presupune  o  dinamică  operativă  dublă:  cea  a 

mediului municipal şi cea a cooperării  municipale, direcţionată pentru a favoriza sinergii  şi 

colaborări diverse în cadrul mediilor municipale interesate.  

(2)  Schimbarea  scopului  şi  obiectivelor  Asociaţiei  se  face  numai  de  către 

fondatori sau majoritatea fondatorilor în viaţă, iar dacă nici unul dintre fondatori nu mai este în 

viaţă,  aceasta  se face  numai  cu  întrunirea votului  a  patru  cincimi  din  numărul  membrilor 

Consiliului director.

(3) În toate cazurile, schimbarea scopului Asociaţiei se poate face numai dacă 

acesta a fost realizat în totalitate sau în parte ori dacă acesta nu mai poate fi îndeplinit.

Art. 9 – (1) Asociaţia se poate afilia cu alte persoane juridice non-profit, din ţară şi/sau 

din străinătate, în scopul realizării scopului şi obiectivelor sale.

(2)  Asociaţia îşi  poate constitui  sucursale sau filiale,  în ţară sau în străinătate,  ca 

structuri teritoriale, pe baza hotărârii autentificate a Adunării Generale, prin care li se alocă un 

patrimoniu.



(3)  Sucursalele  nu  au  personalitate  juridică  proprie,  funcţionând  ca  structuri  ale 

Asociaţiei.

(4) Personalitatea juridică a filialei se dobândeşte în condiţiile legislaţiei în vigoare din 

ţara în care îşi are sediul filiala înfiinţată.

(5) Filiala este condusă de un Consiliu director propriu, alcătuit din cel puţin 3 membri. 

Procedura de alegere a Consiliului director al filialelor Asociaţiei este stabilită prin hotărârea 

autentificată a Adunării Generale a Asociaţiei.

(6) Filiala este entitate cu personalitate juridică, putând încheia, în nume propriu, acte 

juridice de administrare şi  de conservare în condiţiile  stabilite  de Adunarea Generală prin 

actul  constitutiv  al  ei  şi  poate  încheia  acte juridice de dispoziţie,  în  numele şi  pe seama 

Asociaţiei, numai pe baza hotărârii prealabile a Consiliului director al Asociaţiei.

(7)  Asociaţia  îşi  poate  constitui  filiale,  ca  structuri  teritoriale,  pe  baza  hotărârii 

autentificate a

Adunării Generale, prin care li se alocă un patrimoniu.

CAPITOLUL II
MEMBRII ASOCIAŢIEI

Art. 10 – (1) Membrii Asociaţiei sunt:

a)  membrii fondatori – membrii care au constituit asociaţia şi au contribuit moral şi 

material la fondarea ei şi la constituirea patrimoniului social;

b)  membrii-asociaţi –  membrii  care  se  asociază  ulterior  fondării  Asociaţiei,  care 

contribuie moral şi material la completarea patrimoniului asociaţiei şi care, prin activitatea lor, 

sprijină asociaţia în realizarea obiectivelor acesteia, beneficiind de drepturile prevăzute de art. 

11 din prezentul Statut;

c) membrii de onoare:

– persoane fizice sau/şi  persoane juridice care,  prin activitatea lor, 

sprijină  în  mod  substanţial  asociaţia  în  realizarea  obiectivelor  acesteia, 

contribuind  din  punct  de  vedere  financiar,  moral  sau  funcţional  la  realizarea 

scopului Asociaţiei sau

–  personalităţi  marcante  ale  vieţii  ştiinţifice,  sportive  sau  culturale, 

care s-au remarcat, cu deosebire, în domeniile de interes ale Asociaţiei şi care, 

prin activitatea lor, sprijină asociaţia în realizarea obiectivelor acesteia;

d) membrii-susţinători – persoanele care aderă la scopul Asociaţiei  şi  care sprijină 

material şi moral asociaţia în realizarea obiectivelor acesteia.



(2) Calitatea  de membru-asociat  sau de membru-susţinător  al  Asociaţiei  se acordă de 

către Consiliul director, prin votul a cel puţin 2/3 din numărul membrilor Consiliului.

(3) Calitatea de membru de onoare al Asociaţiei se acordă de către Adunarea Generală, 

prin votul a cel puţin 2/3 din numărul membrilor prezenţi, la propunerea Consiliului director .

(4) Contribuţiile membrilor Asociaţiei la realizarea scopului şi obiectivelor acesteia constau 

în  sprijin  financiar,  material,  moral  şi  activităţi  voluntare  în  cadrul  programelor/proiectelor 

iniţiate/derulate de Asociaţie.

Art.  11 –  (1)  Membrii  fondatori  şi  membrii  asociaţi  ai  Asociaţiei  au  următoarele 

drepturi:

a) să-şi exprime prin vot opţiunea faţă de proiectele de hotărâri ale Adunării generale;

b) să aleagă şi să fie aleşi în Consiliul director, dacă au aptitudini şi capacitate pentru 

funcţiile pentru care candidează;

c) să beneficieze de programele iniţiate de Asociaţie;

d) să participe la programele derulate de asociaţie;

e) să beneficieze de serviciile asociaţiei;

f) să beneficieze de rezultatele programelor iniţiate de Asociaţie;

g) să aibă acces la spaţiile şi dotările Asociaţiei pentru organizarea unor manifestări şi 

activităţi ştiinţifice, culturale şi sportive în domeniile de interes ale Asociaţiei;

h) alte drepturi prevăzute în regulamentele Asociaţiei.

(2) Membrii susţinători ai Asociaţiei şi membrii  de onoare beneficiază de drepturile 

prevăzute la art. 11 li. c) – h) din prezentul Statut.

(3) Obligaţiile membrilor asociaţiei sunt următoarele:

a) să respecte statutul, regulamentele şi hotărârile Adunării Generale şi ale Consiliului 

Director al Asociaţiei;

b) să contribuie la realizarea scopului şi obiectivelor Asociaţiei prin sprijin financiar, 

material,  moral  şi  activităţi  voluntare  în  cadrul  programelor/proiectelor  iniţiate/derulate  de 

Asociaţie;

c) să-îndeplinească obligaţiile materiale şi financiare potrivit angajamentelor pe care 

şi le-au luat;

d)  să  îndeplinească  celelalte  obligaţii  prevăzute  în  Regulamentele  adoptate  de 

Asociaţie.

(4) În cazul săvârşirii de către membrii asociaţiei a următoarelor abateri:

a) denigrarea activităţii asociaţiei;

b) întreprinderea unor acţiuni ce aduc prejudicii de orice natură asociaţiei;

c)  angajarea asociaţiei  în acţiuni  pentru  care nu a fost  autorizată de organele de 

conducere;



d) implicarea asociaţiei în activităţi politice;

e) abaterile de la etica profesională şi morală incluse în Regulamentul de Organizare 

şi Funcţionare al asociaţiei;

f) comiterea unor fapte cu caracter penal, pentru care a fost condamnat prin hotărâre 

judecătorească rămasă definitivă;

g)  în cazul  persoanelor  care fac parte  din  conducerea asociaţiei  şi  neparticiparea 

sistematică la activitatea structurii  de conducere în care a fost ales sau împiedicarea prin 

diferite mijloace ca aceasta să-şi desfăşoare în mod eficient activitatea.

Sancţiunile care se pot aplica sunt următoarele:

a) avertisment;

b) avertisment sever şi ultimativ;

c)  suspendarea pe termen determinat  din  asociaţiei  sau din  funcţia  de conducere 

potrivit Statutului asociaţiei;

d) excluderea din asociaţie.

Art. 12 (1) Calitatea de membru încetează în următoarele situaţii:

a)  prin  retragere,  în baza unei  cereri  de retragere ce nu trebuie motivata,  b)  prin 

excludere în următoarele situaţii:

– încălcarea gravă a prevederilor statutare şi a hotărârilor organismelor de conducere 

ale asociaţiei,

–  ca  urmare  a  unei  condamnări,  prin  hotărâre  judecătorească  rămasă  definitivă, 

pentru  săvârşirea  unor  fapte  cu  caracter  penal  incompatibile  cu  misiunea  şi  principiile 

federaţiei;

– în caz de neplată a cotizaţiei timp de şase luni.

(2) Excluderea se face de către Comitetul Director al asociaţiei prin decizie.

(3)  Împotriva  deciziei  se  poate  depune  contestaţie  în  termen  de  15  zile  de  la 

comunicare. Contestaţia

se soluţionează de Adunarea Generală.

(4)  De  la  data  înregistrării  deciziei  şi  până  la  soluţionarea  acesteia  în  Adunarea 

Generală, calitatea de membru al Asociaţiei este suspendată.

CAPITOLUL III
RESURSELE PATRIMONIALE ŞI CHELTUIELILE ASOCIAŢIEI

Art. 13 – (1) Patrimoniul social iniţial al Asociaţiei se completează cu veniturile din 

contribuţiile  membrilor-asociaţi,  cotizaţiile  şi  taxele  de  înscriere  a  membrilor-susţinători, 

dobânzile  şi  dividendele  rezultate  din  plasarea  sumelor  disponibile,  în  condiţiile  legii, 



sponsorizări sau legate, venituri realizate din activităţi economice directe, resurse obţinute de 

la bugetul  de stat  şi/sau de la bugetele locale,  precum şi alte venituri,  în conformitate cu 

prevederile legii.

(2) Întregul patrimoniu va fi evidenţiat şi păstrat în conformitate cu legislaţia română în 

materie, pe numele Asociaţiei, şi va fi folosit exclusiv pentru realizarea scopului şi obiectivelor 

ei.

CAPITOLUL IV
CONDUCEREA ŞI CONTROLUL ASOCIAŢIEI

Secţiunea I

Adunarea generală

Art.  14 – (1) Adunarea generală este organul de conducere alcătuit din totalitatea 

membrilor fondatori şi membrilor asociaţi.

(2) Adunarea generală are următoarele competenţe:

a) stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale asociaţiei;

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

c) alegerea şi revocarea membrilor Consiliului director;

d) alegerea şi revocarea cenzorului;

e) înfiinţarea de filiale;

f) modificarea Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei;

g) dizolvarea şi lichidarea asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase 

după lichidare;

h) orice alte atribuţii prevăzute de lege sau în statut.

Art. 15 – (1) Adunarea generală se întruneşte cel puţin o dată pe an şi are drept de 

control permanent asupra Consiliului director şi cenzorului.

(2) Adunarea Generală se convoacă cu cel puţin 15 zile înainte de data fixată pentru 

desfăşurarea ei sau , în cazuri de urgenţă, cu cel puţin 3 zile de la data desfăşurării ei, în 

acest din urmă caz dacă:

a) se impune în mod necesar modificarea statutului;

b) apar situaţii care afectează existenţa asociaţiei;

c) la cererea scrisă a unui număr de cel puţin 1/2 din numărul membrilor fondatori şi al 

membrilor asociaţi.



(3) Adunarea generală se convoacă de Consiliul director, printr-un convocator scris, 

punându-se la dispoziţia participanţilor şi materialele supuse dezbaterii.

(4) Participanţii pot solicita introducerea pe ordinea de zi a unor cereri, formulate în 

scris, şi depuse cu cel puţin 10 zile înainte de data la care are loc Adunarea generală.

Art. 16 – (1) La Adunarea generală participă:

a) membrii fondatori;

b) membrii-asociaţi;

c) membrii de onoare, în calitate de invitaţi, fără drept de vot;

d) membrii-susţinători, în calitate de invitaţi, fără drept de vot;

e) alţi invitaţi, fără drept de vot.

(2)  În  cadrul  Adunării  generale,  fiecare  membru  fondator  şi  membru-asociat  are 

dreptul la un vot cu caracter deliberativ.

Art. 17 – Asociaţii care, într-o anumită problemă, supusă hotărârii Adunării generale, 

sunt  interesaţi  personal  sau  prin  soţii  lor,  ascendenţii  sau  descendenţii,  rudele  în  linie 

colaterală sau afinii lor până  la gradul al patrulea inclusiv, nu vor putea lua parte la deliberare 

şi nici la vot. În caz contrar vor răspunde în condiţiile legii pentru daunele cauzate Asociaţiei, 

dacă fără votul lor nu s-ar fi putut obţine majoritatea cerută.

Art. 18 – Alegerile pentru Consiliul director şi cenzor au loc o dată la patru ani, cu 

excepţia cazurilor de retragere sau revocare, când ele se pot organiza la Adunarea generală 

care le urmează.

Art.  19 –  (1)  Adunarea  generală  poate  avea  loc  dacă  sunt  prezenţi  cel  puţin  o 

jumătate plus unul dintre membrii fondatori, membrii de onoare şi membrii-asociaţi.

(2) Dacă nu se îndeplineşte cvorumul prevăzut la alineatul (1), Adunarea generală se 

reconvoacă după o perioadă de 15 zile şi poate avea loc oricare ar fi  numărul asociaţilor 

prezenţi.

(3)  Modul  de  desfăşurare,  dezbaterile  care  au  avut  loc  şi  hotărârile  adoptate  de 

Adunarea generală,

la fiecare convocare a acesteia, se consemnează în procesul-verbal întocmit.

(4)  Asociaţii  absenţi  iau  cunoştinţă  de  dezbateri  din  procesul-verbal  aflat  la 

secretariatul Asociaţiei. 

Art.  20 – (1)  Adunarea generală este condusă de Preşedintele  Asociaţiei  sau,  în 

lipsă, de înlocuitorul acestuia.



(2) Hotărârile Adunării generale se iau cu majoritatea simplă a membrilor fondatori şi 

a membrilor-asociaţi prezenţi, cu excepţia hotărârilor care au ca obiect dizolvarea asociaţiei 

sau modificarea scopului ei.

Art. 21 – Hotărârile Adunării generale contrare legii, actului constitutiv sau statutului 

Asociaţiei  pot  fi  atacate  potrivit  dispoziţiilor  legale  în  vigoare,  de  de  către  oricare  dintre 

asociaţii care au lipsit sau au votat împotrivă şi au cerut să se insereze aceasta în procesul-

verbal de şedinţă, în termen de 15 zile de la data la care au luat cunoştinţă despre hotărâre 

sau de la data când a avut loc şedinţa, după caz.

Secţiunea a II-a

Consiliul director

Art. 22 – (1) Consiliul director al Asociaţiei asigură punerea în executare a hotărârilor 

Adunării generale.

(2) Consiliul director al Asociaţiei este constituit din 5 persoane, secretarul Consiliului 

nefiind membru al acestuia, astfel:

a) Preşedinte;

b) 4 membri

Art.  23 –  (1)  Membrii  Consiliului  director  se  aleg  prin  vot  secret,  de  Adunarea 

generală,  cu întrunirea unei  jumătăţi  plus unu din votul  membrilor  fondatori,  membrilor  de 

onoare şi membrilor-asociaţi prezenţi la Adunarea generală, pentru un mandat de 4 ani.

(2) Potrivit hotărârii Adunării generale, membrii iniţiali ai Consiliului director vor putea 

fi înlocuiţi.

(3) În cazul în care un membru desemnat părăseşte Consiliul director, el va fi înlocuit 

cu unul din membrii fondatori, sau o terţă persoană, potrivit hotărârii Adunării generale, cu 

întrunirea votului unei jumătăţi plus unul din numărul membrilor cu drept de vot prezenţi.

(4)  În  cazul  în  care  un  membru desemnat  în  Consiliul  director  se  retrage,  el  are 

obligaţia să notifice

în scris intenţia sa, cu un preaviz de 90 de zile calendaristice înainte, demisia operând 

la data împlinirii preavizului.

(5) Pentru motive temeinice, Adunarea generală, cu întrunirea votului unei jumătăţi 

plus unul din numărul membrilor cu drept de vot prezenţi, pot decide excluderea membrilor 

asociaţiei sau revocarea membrilor Consiliului director al Asociaţiei.

(6)  Funcţiile  rămase  libere  se  completează  prin  hotărârea  Adunării  generale,  cu 

întrunirea votului unei jumătăţi plus unu din numărul membrilor cu drept de vot prezenţi.

(7)  Completarea  funcţiilor  rămase  libere  se  face  în  cel  mult  30  de  zile  de  la 

descompletare.



Art. 24 – În exercitarea competenţei sale, Consiliul director are următoarele atribuţii:

a) prezintă Adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea 

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

proiectul pro- gramelor asociaţiei;

b) încheie acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei;

c) aprobă organigrama şi strategia de personal ale Asociaţiei;

d) elaborează regulamentul intern de funcţionare şi organizare al Asociaţiei;

e) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în lege sau în statut.

Art. 25 – Membrii Consiliului director care, într-o anumită problemă, supusă hotărârii 

sale, sunt interesaţi personal sau prin soţii lor, ascendenţii sau descendenţii, rudele în linie 

colaterală sau afinii lor până la gradul al patrulea inclusiv, nu vor putea lua parte la deliberare 

şi nici la vot. În caz contrar vor răspunde în condiţiile legii pentru daunele cauzate Asociaţiei, 

dacă fără votul lor nu s-ar fi putut obţine majoritatea cerută.

Art.  26 –  Deciziile  contrare  legii,  actului  constitutiv  sau  statutului  Asociaţiei  pot  fi 

atacate de asociaţi sau de către oricare dintre membrii Consiliului director care au lipsit sau 

au votat împotrivă şi a cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de şedinţă, potrivit 

dispoziţiilor legale în vigoare.

Art. 27 – Consiliul director poate împuternici una sau mai multe persoane cu funcţii 

executive,  inclusiv  persoane  care  nu  au  calitatea  de  fondator/asociat  ori  sunt  străine  de 

asociaţie  pentru  a  încheia  acte  juridice  în  numele  şi  pe  seama Asociaţiei  sau  orice  alte 

atribuţii prevăzute în lege sau în statut.

Art. 28 – (1) Consiliul director se întruneşte cel puţin o dată pe lună sau ori de câte ori 

nevoile Asociaţiei o impun.

(2)  Convocarea Consiliului  director  se face de preşedinte,  iar  în lipsa acestuia de 

înlocuitorul său, cu cel puţin 10 zile înainte de data fixată.

(3)  Consiliul  director  deliberează,  în  mod  valabil,  în  prezenţa  a  2/3  din  numărul 

membrilor săi şi adoptă hotărâri cu o jumătate plus unu din voturi.

Art.  29 – Deliberările şi hotărârile Consiliului director se consemnează în procese-

verbale încheiate cu ocazia fiecărei şedinţe.



În realizarea scopului şi obiectivelor sale, Asociaţia poate avea servicii specializate a 

căror  modalitate de funcţionare şi  organigramă se stabileşte de Consiliul  director  care va 

angaja personal contractual.

Secţiunea a III-a

CONTROLUL FINANCIAR

Art. 30 – (1) Controlul financiar al asociaţiei este asigurat de un cenzor.

(2) În realizarea competenţei sale, cenzorul:

a) verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociaţiei;

b) întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării generale şi Consiliului director;

c) poate participa la şedinţele Consiliului director, fără drept de vot;

d) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Consiliul director.

(3) Membrii Consiliului director nu pot fi cenzori.

(4) Controlul financiar intern va fi asigurat de o comisie de cenzori, dacă asociaţia va 

avea mai mult de 100 de membri înscrişi, în condiţiile dispoziţiilor legale în vigoare.

Art. 31 – (1) Adunarea Generală aprobă regulile generale de organizare a controlului 

financiar intern al Asociaţiei.

(2) Cenzorul este ales de către Adunarea generală, prin vot deschis, cu întrunirea a 

2/3 din votul membrilor fondatori şi membrilor-asociaţi prezenţi, pentru un mandat de 4 ani.

CAPITOLUL V
VENITURILE ŞI CHELTUIELILE ASOCIAŢIEI

Art. 32 – Veniturile Asociaţiei provin din:

a) cotizaţiile şi contribuţiile în bani ale membrilor fondatori şi ale celorlalte categorii de 

membri;

b)  dobânzile  şi  dividendele  rezultate  din  plasarea  sumelor  disponibile  în  condiţiile 

legale;

c) dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de asociaţie;

d) venituri realizate din activităţi economice directe, inclusiv din activităţi de organizare 

a unor târguri, expoziţii şi/sau alte manifestări;

e) donaţii, sponsorizări sau legate;

f) resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale;

g) alte venituri prevăzute de lege.



Art. 33 – (1) Asociaţia poate înfiinţa societăţi comerciale ale căror dividende, dacă nu 

se reinvestesc în aceste societăţi, se vor folosi pentru realizarea scopului Asociaţiei.

(2) Asociaţia poate desfăşura orice alte activităţi economice directe, dacă acestea au 

caracter accesoriu şi au legătură strânsă cu scopul principal al ei.

Art. 34 – (1) Principalele cheltuieli ale Asociaţiei sunt:

a) cheltuieli pentru realizarea programelor şi obiectivelor Asociaţiei;

b) salarii şi adaosuri la salarii;

c) indemnizaţii, prime şi premii;

d)  procurări  de rechizite,  imprimate  de birou,  aparatură  medicală  şi  alte  bunuri  şi 

servicii necesare realizării scopului asociaţiei;

e) chirii, dobânzi, taxe, comisioane bancare;

f) burse, cazare, masă, transport;

g) utilităţi: energie electrică, termică, gaze naturale, apă etc.;

h) alte cheltuieli.

(2) Cheltuielile se efectuează potrivit prevederilor bugetului de venituri şi cheltuieli şi 

se aprobă de persoane însărcinate de Consiliul director.

(3)  Salariile,  indemnizaţiile  şi  alte  drepturi  băneşti  ale  personalului  se stabilesc  în 

limitele statutului de funcţiuni şi ale bugetului de venituri şi cheltuieli.

(4) Consiliul director poate dispune plata de premii, gratificaţii şi altele asemenea din 

disponibilităţile existente.

Art. 35 – Exerciţiul economico-financiar începe la data de 1 ianuarie şi se încheie la 

data de 31 decembrie ale fiecărui an.

CAPITOLUL VI
DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA

Art. 36 – Asociaţia se va dizolva:

I.  De drept prin: realizarea sau, după caz, imposibilitatea realizării  scopului  pentru 

care a fost construită, dacă în termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se 

produce schimbarea acestui scop.

II. Prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate atunci când:

a) scopul sau activitatea Asociaţiei a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;

b) realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;

c) urmăreşte alt scop decât cel pentru care a fost constituit;

d) a devenit insolvabilă;



e) nu mai obţine autorizaţiile prealabile necesare, potrivit legii.

III. Prin hotărârea Adunării generale.

IV. În alte situaţii prevăzute de lege.

Art.  37 –  (1)  În  cazul  dizolvării  Asociaţiei,  lichidatorii  se  numesc  de  instanţa 

judecătorească sau de Adunarea generală după caz.

(2) Odată cu numirea lichidatorilor, mandatul Consiliului director încetează.

(3) Lichidatorii la intrarea în funcţie efectuează inventarul şi încheie un bilanţ care să 

constate situaţia exactă a activului şi pasivului.

(4)  Ei  sunt  obligaţi  să  primească  şi  să  păstreze  registrele  şi  orice  alte  acte  ale 

Asociaţiei şi să ţină un registru cu toate operaţiunile lichidării, în ordinea datei acestora.

(5) Lichidatorii îşi îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorului.

Art. 38 – (1) Lichidatorii au obligaţia de a continua operaţiunile juridice în curs, de a 

încasa creanţele, de a plătii creditorii, iar dacă numerarul nu este suficient, de a transforma şi 

restul  activului  în  bani,  procedând  la  vânzarea  prin  licitaţie  publică  a  bunurilor  mobile  şi 

imobile.

(2) Lichidatorii  pot realiza numai acele operaţiuni noi  care sunt necesare finalizării 

celor aflate în curs de derulare.

Art. 27 – (1) În cazul dizolvării Asociaţiei, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot 

transmite către persoane fizice.

(2) Aceste bunuri pot fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept 

public cu scop identic sau asemănător.

(3) Dacă în termen de 6 luni de la terminarea lichidării,  lichidatorii  nu au reuşit să 

transmită bunurile  în condiţiile  alineatului  (2),  ele se atribuie de instanţa competentă unei 

persoane juridice cu scop identic sau asemănător.

(4)  Data  transmiterii  bunurilor  este  cea  a  întocmirii  procesului-verbal  de  predare-

preluare, dacă prin aceasta nu s-a stabilit o dată ulterioară.

Art. 39 – Lichidatorii încheie operaţiunile şi remit celor în drept contul gestiunii numai 

după expirarea unui termen de 6 luni de la publicarea dizolvării Asociaţiei.

Art. 40 – După încheierea lichidării, lichidatorii sunt obligaţi ca în termen de două luni 

să depună bilanţul, registrul jurnal şi un memorandum, să declare operaţiunile de lichidare la 

Registrul aso- ciaţiilor şi fundaţiilor al judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială îşi are 

sediul  Asociaţia  şi  să  îndeplinească  toate  procedurile  de  publicare  şi  radiere  din  acest 

registru.



Art.  41–  Dacă  în  termen  de  30  de  zile  libere  de  la  depunerea  bilanţului  nu  se 

înregistrează  nici  o  contestaţie,  bilanţul  se  consideră  definitiv  aprobat,  iar  lichidatorii,  cu 

autorizarea judecătoriei, vor remite celor în drept bunurile şi sumele rămase de la lichidare, 

împreună cu toate registrele şi actele Asociaţiei şi ale lichidării, după aceasta fiind consideraţi 

descărcaţi.

Art. 42 – (1) Asociaţia încetează a avea fiinţă la data radierii din Registrul asociaţiilor 

şi fundaţiilor.

(2) Radierea se face în baza actului constatator eliberat  lichidatorilor,  prin care se 

atestă descărcarea acestora de obligaţiile asumate.



CAPITOLUL VII
DISPOZIŢII FINALE

Art. 43 – Prevederile prezentului statut se completează cu dispoziţiile legii.

SEMNĂTURILE FONDATORILOR,

Consiliul Judeţean Ilfov Cristache RĂDULESCU,

Presedinte

Consiliul  Local  al  Comunei 

Balotesti

Dănuţ Florian ION ,

Primar

Consiliul  Local  al  Comunei 

Branesti

Florea TĂNASE ,

Primar

Consiliul  Local  al  Comunei 

Berceni

Marian GHENU ,

Primar

Consiliul  Local  al  Comunei 

Ciolpani

Cristian Bogdan CĂLIN ,

Primar

Consiliul  Local  al  Comunei 

Clinceni

Adrian BUDEANU, 

Primar

Consiliul  Local  al  Comunei 

Copăceni

Ioan RĂDULESCU, 

Primar

Consiliul  Local  al  Comunei 

Corbeanca

Valeriu ANTON, 

Primar

Consiliul  Local  al  Comunei 

Cornetu

Adrian-Eduard STOICA, 

Primar

Fundatia Abbant Edgardo CALVENTE,

 Patrono

Institutul  de  dezvolatre 

comunitară

Felipe GONZALES,

Preşedinte

Institutul  Europen  de  Educaţie 

Superior

Iuliana COSTANTEA, 

Director

Inspectoratul  Şcolar  al  judeţului 

Ilfov

Ion CORNACIU

Inspector General
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