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ROMÂNIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TÎRGU NEAMŢ 
PROIECT 

HOTĂRÂRE 
privind infiintarea Asociatiei Sfanta Teodora de la Neamt 

 
     Consiliul Local al Orasului Tîrgu Neamţ; 
 Avand in vedere prevederile Ordonantei de Guvern nr.26/2000 cu privire la 
asociatii si fundatii , modificata si completata de Legea nr.246/2005; 
 Avand in vedere Ghidul solicitantului din cadrul Programului Operational 
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Aaxa prioritara 6- Promovarea 
incluziunii sociale, Domeniul de interventie 6.1-Dezvoltarea economiei sociale; 
 Avand in vedere activitatea A 4.6-„functionarea a 11 SES-uri timp de 6 luni” 
din cererea de finantare aprobata cu ID 146189- „Diversitate in economia sociala:”, 
proiect implementat de Asociatia Profesionala Neguvernamentala de Asistenta Sociala 
ASSOC Baia Mare;  
 Avand in vedere: 

 HCL 132/20.12.2006, prin care s-a aprobat Contractul de comodat , incheiat  
intre Parohia „Sfantul Neculai-Humulesti” si Primaria Orasului Tirgu Neamt si HCL 
51/23.03.2015; 

 Referatul nr.17680/06.11.2014, initiat de Compartimentul Dezvoltare Locala 
din cadrul Directiei Buget Contabilitate , prin care s-a solicitat situatia juridica a 
spatiului din cadrul Centrului Sf.Teodora in vederea dezvoltarii acestui SES . 
Mentionam ca acest spatiu conform HCL 215/30.10.2014, art.2, va avea destinatia de 
sediu pentru ONG-ul nou infiintat. 

 HCL 215/30.10.2014 prin care s-a aprobat acordul de principiu intre Asociatia 
Profesionala Neguvernamentala de Asistenta Sociala ASSOC Baia Mare si Orasul 
Tirgu Neamt, in vederea infiintarii unei structuri de economie sociala , respectiv 
„restaurant social & catering”;  

 Dovada de disponibilitate a denumirii emisa de Ministrul Justitiei in data de 
12.01.2015, pentru structura de economie sociala( SES) de tip ONG cu denumirea „ 
Asociatia Sfanta Teodora de la Neamt” 

 Adresa de solicitare de  infiintare a structurii de economie sociala cu nr.501 din 
16.02.2015, primita de la ASSOC Baia Mare; 

 Adresa nr.304/20.03.2015 inregistrata la institutia noastra cu 
nr.6141/20.03.2015, primita de la CIVITAS Com SRL Tirgu Neamt, prin care ne 
inainteaza H.A.G.A nr.9/20.03.2015; 
 Luând act de Expunerea de motive nr. 6177 din 23.03.2015, înaintată de 
Primarul orasului Tîrgu Neamţ si Raportul de specialitate , intocmit de  Biroul Buget 
Contabilitate in comun cu Serviciul Juridic din cadrul Primăriei orasului Tîrgu Neamţ; 
 Avand in vedere art.36, alin.2, lit.”b,c,d”, alin.4, lit.”d , e”, art. 45, alin.3, din 
Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare. 
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HOTĂRĂSTE : 

Art. 1 Se aproba alocarea suprafetei de 178 mp necesare pentru sediul principal,  din 
cadrul Centrului pentru persoane fara adapost „Sf.Teodora” Tirgu Neamt, situat la 
adresa str. M.Sadoveanu, nr. 91, pentru infiintarea Asociatiei Sfanta Teodora de la 
Neamt;  
Art. 2  Se aproba participarea societatii comerciale CIVITAS Com SRL Tirgu Neamt 
la constituirea Asociatiei Sfanta Teodora de la Neamt, ca membru fondator;  
Art. 3  Se aproba statutul si actul constitutiv al Asociatiei Sfanta Teodora de la Neamt, 
conform Anexei la prezenta hotarare ; 
Art. 4   Se aproba reprezentantul Orasului Tirgu Neamt in persoana domnului TUTU 
ION,  consilier juridic. 
Art.5    Directia Contabilitate si serviciul juridic vor lua toate masurile necesare in 
vederea ducerii la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari. 
Art. 6   Secretarul orasului Tîrgu Neamţ va asigura publicitatea si comunicarea 
prezentei hotărâri instituţiilor si persoanelor interesate. 

 
 
                    
             Iniţiator, 
Primarul orasului Tîrgu Neamţ, 
               Vasilică HARPA                
 
 
 
 
 
 
    
        Avizat pentru legalitate, 
                     Secretar al orasului Tîrgu Neamţ, 

               Jr. Laura Elena MAFTEI 
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ORASUL TÎRGU NEAMŢ 
Nr. 6177 ./ 23.03.2015 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
privind infiintarea Asociatiei Sfanta Teodora de la Neamt 

Avand in vedere: 

 prevederile Ordonantei de Guvern nr.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii , modificata si 

completata de Legea nr.246/2005 si Ghidul solicitantului din cadrul Programului Operational 

Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Aaxa prioritara 6- Promovarea incluziunii 

sociale, Domeniul de interventie 6.1-Dezvoltarea economiei sociale; 

 cererea de finantare aprobata cu ID 146189- „Diversitate in economia sociala:”, proiect  

implementat de Asociatia Profesionala Neguvernamentala de Asistenta Sociala ASSOC Baia Mare;  

 HCL 132/20.12.2006, prin care s-a aprobat Contractul de comodat , incheiat  intre Parohia 

„Sfantul Neculai-Humulesti” si Primaria Orasului Tirgu Neamt, pe termen de 10 ani, cu revenire si 

prelungire prin adresa nr.56/18.03.2015; 

 Referatul nr.17680/06.11.2014, initiat de Compartimentul Dezvoltare Locala din cadrul 

Directiei Buget Contabilitate , prin care s-a solicitat situatia juridica a spatiului din cadrul Centrului 

Sf.Teodora in vederea dezvoltarii acestui SES . Mentionam ca acest spatiu conform HCL 

215/30.10.2014, art.2, va avea destinatia de sediu pentru ONG-ul nou infiintat. 

 HCL 215/30.10.2014 prin care s-a aprobat acordul de principiu intre Asociatia Profesionala 

Neguvernamentala de Asistenta Sociala ASSOC Baia Mare si Orasul Tirgu Neamt, in vederea 

infiintarii unei structuri de economie sociala , respectiv „restaurant social & catering”;  

 Dovada de disponibilitate a denumirii emisa de Ministrul Justitiei in data de 12.01.2015, 

pentru structura de economie sociala( SES) de tip ONG cu denumirea „ Asociatia Sfanta Teodora de 

la Neamt” 

 Adresa de solicitare de  infiintare a structurii de economie sociala cu nr.501 din 16.02.2015, 

primita de la ASSOC Baia Mare; 

 Adresa nr.304/20.03.2015 inregistrata la institutia noastra cu nr.6141/20.03.2015, primita de 

la CIVITAS Com SRL Tirgu Neamt, prin care ne inainteaza H.A.G.A nr.9/20.03.2015; 

 Faţă de cele arătate mai sus, vă adresez rugămintea să analizaţi si să dispuneţi aprobarea  

Proiectului de hotărâre de „Infiintare a Asociatiei Sfanta Teodora de la Neamt”, respectiv: 

 stabilirea sediului principal al asociatiei la Centrul „Sf.Teodora”, la adresa str. 

M.Sadoveanu, nr. 91; 

 participarea societatii comerciale CIVITAS Com SRL Tirgu Neamt, ca membru fondator;; 

 statutul si actul constitutiv al asociatiei; 

 reprezentantul Orasului Tirgu Neamt in asociatia nou infiintata va fi domnul TUTU ION. 

Primarul Orasului Tîrgu Neamţ,   Vasilică HARPA 
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ORASUL TÎRGU NEAMŢ                                Aprob,  
Biroul Buget Contabilitate                             Primar, 
Nr. 6177 ./ 23.03.2015                                     HARPA Vasilicã 
      

RAPORTUL DE SPECIALITATE 

privind infiintarea Asociatiei Sfanta Teodora de la Neamt 
 

Avand in vedere: 

 prevederile Ordonantei de Guvern nr.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii , modificata si 

completata de Legea nr.246/2005 ; 

 Ghidul solicitantului din cadrul Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor  

Umane 2007-2013, Aaxa prioritara 6- Promovarea incluziunii sociale, Domeniul de interventie 6.1-

Dezvoltarea economiei sociale; 

 cererea de finantare aprobata cu ID 146189- „Diversitate in economia sociala:”, proiect 

implementat de Asociatia Profesionala Neguvernamentala de Asistenta Sociala ASSOC Baia Mare, 

respectiv activitatea 4.6 „ functionarea a 11 SES-uri, infiintate conform celor 11 planuri de afaceri”; 

 HCL 215/30.10.2014 prin care s-a aprobat acordul de principiu intre Asociatia Profesionala 

Neguvernamentala de Asistenta Sociala ASSOC Baia Mare si Orasul Tirgu Neamt, in vederea 

infiintarii unei structuri de economie sociala , respectiv „restaurant social & catering”; 

  Adresa de solicitare de  infiintare a structurii de economie sociala cu nr.501 din 16.02.2015, 

primita de la ASSOC Baia Mare; 

 Dovada de disponibilitate a denumirii emisa de Ministrul Justitiei in data de 12.01.2015, 

pentru structura de economie sociala( SES) de tip ONG cu denumirea „ Asociatia Sfanta Teodora 

de la Neamt”; 

 HCL 132/20.12.2006, prin care s-a aprobat Contractul de comodat , incheiat  intre Parohia 

„Sfantul Neculai-Humulesti” si Primaria Orasului Tirgu Neamt, pe termen de 10 ani ( respectiv pana 

in anul 2017), cu revenire la acest contract  si prelungire a perioadei cu inca 10 ani , incepand cu 

2017, prin adresa nr.56/18.03.2015; 

 Referatul nr.17680/06.11.2014, initiat de Compartimentul Dezvoltare Locala din cadrul 

Directiei Buget Contabilitate , prin care s-a solicitat situatia juridica a spatiului din cadrul Centrului 

Sf.Teodora in vederea dezvoltarii acestui SES . Mentionam ca acest spatiu conform HCL 

215/30.10.2014, art.2, va avea destinatia de sediu pentru ONG-ul nou infiintat. 

 Adresa nr.304/20.03.2015 inregistrata la institutia noastra cu nr.6141/20.03.2015, primita de 

la CIVITAS Com SRL Tirgu Neamt, prin care ne inainteaza H.A.G.A nr.9/20.03.2015 privind 

participarea societatii la constituirea Asociatiei Sfanta Teodora de la Neamt, ca membru fondator; 
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 Faţă de cele arătate mai sus, vă adresez rugămintea să analizaţi si să dispuneţi aprobarea  

Proiectului de hotărâre de „Infiintare a Asociatiei Sfanta Teodora de la Neamt”, respectiv: 

 stabilirea sediului principal al asociatiei la Centrul „Sf.Teodora”, la adresa str. 

M.Sadoveanu, nr. 91; 

 participarea societatii comerciale CIVITAS Com SRL Tirgu Neamt, ca membru fondator;; 

 statutul si actul constitutiv al asociatiei; 

 reprezentantul Orasului Tirgu Neamt in asociatia nou infiintata va fi domnul TUTU ION. 

 
Director executiv,                                 Serviciul Juridic,              Biroul Buget - Contabilitate                                                                   

Ec.Iosub Ecaterina   jr.            ec.Tanasa Carmen 
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 STATUTUL 
 ASOCIATIEI  

SFANTA TEO DO RA DE LA NEAMT 
o  

DDispozitii generale 

1). ASOCIATIA SFANTA TEODORA DE LA NEAMT este fondata potrivit Actului Constitutiv, 
de catre membrii fondatori: Asociatia Profesionala Neguvernamentala de Asistenta Sociala 
ASSOC, inregistrata in anul 1995 sub numar Registru Special 165/13/11/1995, avand Codul de 
Inregistrare Fiscala 7930701, cu sediul in Baia Mare, Bd-ul Unirii, nr.28, Jud. Maramures, 
reprezentata legal prin Florian Valeriu Salajeanu, cetatean roman, domiciliat in Baia Mare, str. 
Traian Vuia, Nr. 1A, Ap.1, jud. Maramures, posesoar a CI. seria MM nr.308845, eliberata de Politia 
Baia Mare la data de 17.10.2005, CNP: 1740323242538; Asociatia Centrul de cercetare si 
formare a Universitatii de Nord Baia Mare, înregistrată la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor al 
Judecătoriei Baia Mare sub nr: 04/05.01.2010, avand Codul de Inregistrare Fiscala 26392927, cu 
sediul social: Baia Mare, Str. Crişan nr.10, cod poştal 430405, jud. Maramureş, reprezentată legal 
prin Florian Valeriu Salajeanu, cetăţean român, domiciliat in Baia Mare, str. Traian Vuia, Nr. 1A, 
Ap.1, jud. Maramures, posesoar a CI. seria MM nr.308845, eliberata de Politia Baia Mare la data de 
17.10.2005, CNP: 1740323242538, Orasul Targu Neamt, B-dul Stefan cel Mare, nr.62, cod 615200, judetul Neamt, cod 
fiscal 2614104, reprezentata prin …………………………., cetatean roman, domiciliat in …………………………, 
str………………………, nr……………, cod 615200, judet Neamt, posesor a CI. seria ………. nr………………….., eliberata de 
SPCLEP Tirgu Neamt la data de …………………., CNP: ……………………………………, ……………………………………. si 
S.C. CIVITAS S.R.L. TIRGU NEAMT, cu sediul in Tirgu Neamt, B-dul Mihail Eminescu, nr.8A, cod 615200, judet Neamt, cod 
fiscal RO 9845831, J27/538/1997, reprezentata prin Ionel Ungurianu, cetatean roman, domiciliat in Tirgu Neamt, B-dul Mihai 
Eminescu, bl. M7, sc. A, et. 1, ap.2, cod 615200, judet Neamt, posesor a CI. seria NT nr.694493, eliberata de SPCLEP Tirgu Neamt la 
data de 05.04.2013, CNP: 1710420274788, in calitate de Director 
 

o  

o (2). ASOCIATI A SF ANTA TEODORA DE LA NEAMT este o organizaţie apolitica, 
neguv ernamentala si nonprofit, inf iintata prin asocierea libera a membrilor sai, creata in scopul 
dezv oltarii economiei sociale pe plan local prin crearea de locuri de munca, desf asurarand ef ectiv 
activ itati specif ice restaurantelor si cateringului ce includ asigurarea serviciilor de alimentatie pentru o 
perioada de timp sau pentru evenimente bazate pe aranjamente contractuale cu clientul .  

o (3) ASOCI ATI A SF ANTA TEODOR A DE LA NEAMT v a actiona pentru promov area v alorilor 
de economie sociala si crearea unui mediu de munca modern, f avorizand bunastarea unor grupuri 
v ulnerabile prin implementarea de masuri antreprenoriale stabile si adaptate cerintelor pietei locale. De 
asemenea, asociatia isi propune sa colaboreze cu alte asociatii, institutii similare, cu persoane fizice si 
juridice din tara si strainatate pentru a-si realiza scopul. 

PStatutul Juridic, Durata si Sediul 

o ASOCIATI A SF ANTA TEODOR A DE L A NEAMT este persoana juridica romana, inf iintata in 
baza Ordonanţei Guv ernului nr. 26/2000 reactualizata, pentru o perioadă nelimitată. 

o (1).Sediul Asociatiei este in Orasul Tirgu Neamt, str.Mihail Sadoveanu, nr.91, cod 615200, Jud. 
Neamt. Sediul poate f i schimbat oriunde in tara pe baza hotararii adunarii generale a asociatilor. 

(2). Asociatia poate infiinta filiale in Romania sau in alte tari, cu aprobarea Adunarii Generale si cu respectarea reglementarilor legale 
in vigoare la data si locul unde acestea se vor infiinta. 
(3). Asociatia poate participa la înfiinţarea altor organizaţii neguvernamentale de drept privat, fără scop lucrativ, potrivit scopului său. 
(4). Asociatia va putea înfiinţa societăţi comerciale sau va putea avea calitatea de asociat al unor societăţi comerciale. 
(5). Asociatia se poate afilia la alte asociatii  din ţară sau străinătate, având scopuri sau activităţi similare cu ale sale şi dacă nu 
contravin prezentului Statut. 

OScop, Obiect de activitate si Activitati 

o (1). Scopul Asociatiei il constituie promovarea economiei sociale la nivel local, localitatea Tirgu 
Neamt si Jud. Neamt, ca instrument f lexibil si de dezv oltare durabila pentru realizarea economico-
sociala a resurselor umane si crearea locurilor de munca prin implementarea practicilor si cunostintelor 
de tip antreprenorial in piata muncii locala, f av orizand bunastarea unui grup v ulnerabil si dezv oltand o 
piata de munca moderna, desfasurarand efectiv activ itati specifice restaurantelor si cateringului ce 
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includ asigurarea serviciilor de alimentatie pentru o perioada de timp sau pentru evenimente bazate pe 
aranjamente contractuale cu clientul.  

o  

o  

o (2) Pentru indeplinirea acestui scop, Asociatia: 

o Va angaja personalul pentru aceasta  Structura de Economie Sociala; 

o Va achizitiona bunuri si servicii necesare bunei desfasurarii a activitatilor pentru Structura de Economie 
Sociala; 

o Va recrutarea si angaja personalul pentru Structura de Economie Sociala infiintata; 

o Va lansa Structura de Economie Sociala in cadrul unui eveniment individual; 

o Va asigura functionarea Structurii de Economie Sociala infiintata; 

o Va organiza campanii de marketing sub forma unor targuri de produse ale celorlalte  SES-uri infiintate prin 
proiect „Diversitate in economia sociala”. 

FFunctionarea, Administrarea, Organizarea si Controlul Asociatiei 

o Asociatia îşi desf ăşoară activitatea pe bază de programe şi proiecte. 

o Procedura Conducerea, administrarea şi controlul asociatiei se realizează de către: 

o Adunarea Generală 

o Consiliul Director 

o Cenzor 

o (1).Adunarea Generală este organul superior de conducere al asociatiei şi se conv oacă în 
şedinţe ordinare anuale  şi în şedinţe extraordinare ori de câte ori este necesar. 

o (2). Adunarea Generală este convocată ca urmare a v otului majorităţii membrilor Comitetului 
Director, de către Preşedinte sau pe baza cererii scrise a majorităţii simple a membrilor asociatiei 

o (3). Atribuţiile Adunării Generale sunt: 

o a) stabileşte strategia şi obiectiv ele generale ale asociatiei; 

o b) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi bilanţul contabil; 

o c) alege şi revocă membrii Consiliului Director şi cenzorii; 

o d) stabileşte remuneraţia membrilor Consiliului Director şi a cenzorilor; 

o e) hotărăşte înf iinţarea de filiale sau de societăţi comerciale, respectiv participarea la înfiinţarea 
de sociaetăţi comerciale; 

o f) hotărăşte modificarea actului constitutiv şi a statutului; 

o g) hotărăşte dizolv area şi lichidarea asociatiei, precum şi destinaţia bunurilor rămase după 
lichidare; 

o h) acordă calitatea de membru de onoare 

o (4). Hotărârile ref eritoare la atribuţiile de la  alin. (3) lit. a), d), e), h) şi  se adoptă prin v otul a 
jumătate plus unu din numărul membrilor asociatiei. 

o (5). Hotărârile referitoare la atribuţiile de la alin. (3) lit. b), c), f ) şi g) se adoptă prin v otul a două 
treimi din numărul membrilor asociatiei. 

o (6) Adunarea Generală se întruneşte în şedinţă ordinară o dată pe an, în primul trimestru al 
anului.  

o (7) Conv ocarea se f ace în toate situaţiile cu cel puţin cu cel puţin 5 zile înainte de data stabilită 
pentru întrunire, prin grija directorului executiv al asociatiei. 

o (8) Conv ocarea se f ace în scris (prin poştă, f ax sau e-mail) şi cuprinde data, locul şi ordinea de 
zi a şedinţei. 

o (9) Şedinţele se desf ăşoară în prezenţa personală sau prin împuternicit a cel puţin jumătate 
plus unu dintre membrii asociatiei. 
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o (10) Participarea membrilor asociatiei la şedinţele Adunării Generale se poate f ace şi prin 
împuternicirea scrisă acordată altui membru al asociatiei . 

o (11) Un membru nu poate reprezenta mai mult de doi alţi membri. 

o (12) Adunarea Generală este statutar întrunită în prezenţa, personală sau prin împuternicit, a 
cel puţin două treimi din numărul total al membrilor. 

o (13)În cazul în care Adunarea Generală nu este statutar întrunită la prima conv ocare datorită 
numărului redus de participanţi, aceştia, prin votul a două treimi dintre ei, decid data, ora şi locul 
viitoarei întruniri a Adunării Generale. 

o (14) Votul membrilor se poate exprima şi prin poştă sau e-mail. 

o  

o (15) Secretariatul şedinţelor este asigurat de persoana desemnată de Consiliul Director. 

o (16) Procesele – v erbale ale şedinţelor se păstrează într-un dosar special, cu numerotarea şi 
datarea acestora. 

o (1) Membrul asociatiei care, într-o anumită problemă supusă hotărârii Adunării Generale, este 
interesat personal sau prin soţul său, ascendenţii sau descendenţii săi, rudele în linie colaterală sau 
af inii săi până la gradul al patrulea inclusiv nu va putea lua parte nici la deliberare şi nici la vot.   

o (2) Membrul asociatiei care încalcă dispoziţiile alin. (1) este răspunzător de daunele cauzate 
asociatiei dacă f ără v otul său nu s-ar f i putut obţine majoritatea cerută. 

o (1) Hotărârile luate de Adunarea Generală, în limitele legii, ale actului constitutiv şi ale 
prezentului statut sunt obligatorii chiar şi pentru membrii care nu au luat parte la adunarea generală sau 
au v otat împotriv ă. 

o (2) Hotărârile  adunării generale, contrare legii, actului constitutiv  sau dispoziţiilor cuprinse în 
statut, pot f i atacate în justiţie de către oricare dintre membrii care nu au luat parte la adunarea generală 
sau care au votat împotriv ă şi au cerut să se menţioneze aceasta în procesul – verbal al şedinţei, în 
termen de 15 zile de la data când au luat cunoştinţă despre hotărâre sau de la data când a av ut loc 
şedinţa, după caz. 

o (1) Consiliul director este organul executiv  de administrare al asociatiei, care asigură punerea 
în executare a hotărârilor adunării generale, f iind f ormat din 3 membri. 

o (2) Membrii Consiliului director sunt numiţi sau revocaţi de către Adunarea Generală, prin votul 
secret al membrilor asociatiei 

o (3) În cazul în care există mai multe propuneri decât numărul membrilor Consiliului Director, 
numirea acestora se f ace în ordinea numărului de voturi exprimat pentru f iecare propunere. 

o (4) În limita a cel mult o pătrime din numărul membrilor săi, din Consiliul director pot face parte 
şi persoane din afara  asociatiei. 

o (5) Membrii Consiliului Director sunt numiţi pentru o perioadă de patru ani, cu posibilitatea 
realegerii. 

o (6) Pentru activitatea lor membrii Consiliului Director pot primi o remuneraţie stabilită de 
Adunarea Generală. 

o (7) Atribuţiile principale ale Consiliului Director sunt: 

o prezintă Adunării Generale raportul de activitate pentru perioada anterioară, executarea 
bugetului de v enituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de v enituri şi cheltuieli şi proiectul 
programelor asociatiei; 

o încheie acte juridice în numele şi pe seama asociatiei; 

o aprobă organigrama şi politica de personal ale asociatiei; 

o incadreaza, sanctioneaza, premiaza si concediaza personalul administrativ al asociatiei 
conf orm legilor in v igoare; 

o elaborează strategia de activitate a asociatiei şi o prezintă Adunării Generale; 

o aproba acordarea de burse si ajutoare materiale membrilor asociatiei; 

o f ace propuneri autoritatilor in drept in vederea reglementarii unor probleme legate de activ itatea 
si scopul asociatiei; 

o in situatii limita Consiliul Director poate propune Adunarii generale revocarea Presedintelui in 
prezenta a 2/3 din membrii sai; 
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o îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală. 

o (8) Atribuţiile prev ăzute la alin. (3) lit. b), c), d)  pot fi îndeplinite şi de alte persoane 
împuternicite de Consiliul Director. Aceste persoane v or primi o remuneraţie stabilită de Consiliul 
Director. 

o (9) Consiliul Director este condus de un preşedinte. Preşedintele reprezintă asociatia în 
raporturile cu terţii. Această atribuţie poate fi delegată. Preşedintele este secondat de un v icepreşedinte 

o (10) Consiliul Director îşi desfăşoară activ itatea în şedinţe convocate ori de câte ori este nev oie 
de catre membrii acestuia.  

o (11) Deciziile Consiliului Director se iau prin v otul majorităţii simple a tuturor membrilor săi. 

o (12) Consiliul Director îşi poate elabora propriul său regulament de funcţionare. 

o Prev ederile art. 8 şi 9 se aplică în mod corespunzător Consiliului Director. 

o (1) Presedintele asociatiei asigura conducerea activ itatii asociatiei si aduce la indeplinire 
hotararile Adunarii generale si ale Consiliului director avand urmatoarele atributii principale: 

o a) reprezintă asociatia in relaţiile cu autoritatile (inclusiv in f ata organelor judecatoresti) precum 
si cu persoanele juridice si f izice din tara si străinătate; 

o b) asigura aplicarea statutului si actelor normative in vigoare in activitatea desfasurata de  
asociatie 

o  

o c) coordonează activitatea de programe si proiecte a asociatiei.; 

o d) propune încadrarea, sancţionarea, premierea si concedierea personalului administrativ 
Consiliului Director; 

o e) încheie in numele asociatiei parteneriate, conv enţii sau contracte cu terţii in conf ormitate cu 
scopurile si obiectivelor asociatiei; 

o f) inf ormează periodic Consiliul Director asupra acţiunilor desfasurate si a masurilor luate.  

o g) in cazul in care v a aduce prejudicii de orice natura, v a fi sancţionat cu plata daunelor si 
rev ocarea din f uncţie. 

o (2) Atribuţiile Preşedintelui pot f i delegate de acesta în scris, f ie unui alt membru al Consiliului 
Director, fie unei persoane angajate. 

o  (1) Vicepreşedintele este locţiitor de drept al preşedintelui, exercita atribuţiile delegate de 
Preşedinte si face parte din Consiliul Director.  

o (2) Vicepreşedintele este ales de către Consiliul Director dintre membrii săi. 

o Secretarul General este ales de către Adunarea Generală pe durata mandatului Consiliului 
Director. Secretarul General are următoarele atribuţii: 

a. conv oacă şi prezidează şedinţele Consiliului Director; 
b. urmăreşte şi ordonă luarea de măsuri pentru aducerea la îndeplinire a sarcinilor ce rev in Consiliului Director în 

baza prev ederilor Statutului şi a sarcinilor date de Preşedintele ASOCIAŢIEI, potriv it competenţelor sale 
 
 
CAPITO LUL V  
Membri si Membri de onoare ai Asociatiei 

o Pot f i membri asociatiei profesionişti din domeniul alimentatiei publice care poseda o experienţa 
prof esionala bogata sau o diploma de specialitate in domeniu, antreprenori, manageri, orice persoane 
ce pot contribui direct in dezv oltarea economiei sociale.  

o (1) Primirea in asociatiei se f ace pe baza de cerere adresată Preşedintelui asociatiei, insotita 
de un memoriu de activ itate si/sau copie după diploma de specialitate. 

 
(2) Asociatia recunoaşte membrilor săi dreptul de a face parte si din alte organizaţii  numai dacă acestea au alt scop decât al asociatiei 
şi cu condiţia ca prin aceasta sa nu prejudicieze drepturile materiale sau morale ale asociatiei 

o (1) Pot fi membri de onoare ai asociatiei personalitati de prestigiu, din toate domeniile de 
activ itate, care au adus o contribuţie deosebita la dezv oltarea sanatatii; aceasta calitate poate f i 
conf erita si cetatenilor altor tari.  

o (2) Calitatea de membru de onoare se conferă de catre Adunarea generală pe baza 
propunerilor Consiliului director.  

o (3) Membrii de onoare  nu pot f i alesi in organele de conducere ale Asociatiei.  
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o Membrii asociatiei au următoarele drepturi: 

o a) sa aleaga si sa f ie alesi in organismele de conducere ale asociatiei; 
b) sa faca propuneri privind imbunatatirea activitatii asociatiei; 
c) sa fie sprijiniti si reprezentati de asociatiei in rezolvarea problemelor profesionale,  
d) sa beneficieze de sprijin pentru obtinerea de materiale documentare si de alte mijloace puse la dispozitie de asociatie; 
e) sa primeasca burse si alte forme de sprijin material pentru perfectionarea pregatirii profesionale. 
f) sa beneficieze de premii, ajutoare materiale pentru studii, de boala si pentru activitatea depusa in slujba realizarii scopurilor 
asociatiei. 

o Membrii asociatiei au obligatia sa participe prin toate mijloacele legale la realizarea scopurilor 
asociatiei. 

o (1) Calitatea de membru asociatiei se pierde prin excludere, la cerere sau prin deces.  

o (2) Cererea de renuntare la calitatea de membru se comunica Preşedintelui in f orma scrisa si 
dev ine ef ectiva cu incepere de la data de 1 a lunii urmatoare. 

o Excluderea unui membru se poate efectua in următoarele cazuri: 
a) daca a pierdut, ca urmare a unei hotariri judecatoresti definitive, unul sau toate drepturile cetatenesti; 
b) daca a fost condamnat definitiv pentru infractiuni intentionate; 
c) daca a comis fapte incompatibile cu etica profesionala; 
d) pentru incalcarea grava a prevederilor acestui statut, pentru fapte intentionate care au adus asociatiei prejudicii materiale sau morale 

o Pierderea calitatii de membru nu da dreptul la a emite pretentii asupra patrimoniului .asociatiei  

o (1) Impotriva hotararii de excludere sau de respingere a cererii de primire in asociatie, cel 
interesat poate f ace o contestatie in termen de 30 zile de la comunicarea acesteia 

o (2) Contestatia se soluţionează la prima intrunire statutara a Consiliului Director de după data 
depunerii acesteia 

 
 
 
 
CAPITO LUL VI.  
Patrimoniul 

o  Patrimoniul asociatiei este f ormat din contribuţia iniţială a membrilor săi fondatori in valoare de 
1200 lei ce v a putea fi completata ulterior prin donaţii, sponsorizări, legate, dobânzi şi dividende 
rezultate din plasarea sumelor disponibile, div idendele societăţilor comerciale înfiinţate de asociatie, 
v enituri realizate din activ ităţi economice directe, resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la 
bugetele locale, ajutoare si finantari europene sau nationale, alte surse legale. 

o Asociatia poate deschide conturi in lei si v aluta, in conditiile legii. Operatiunile f inanciare ale 
asociatiei se v or putea ef ectua numai cu semnatura Preşedintelui, sau a Vicepreşedintelui 

 
 
CAPITO LUL VII.  
Dizolvarea si lichidarea Asociatiei 

o (1)Asociatia se dizolv ă de plin drept sau prin hotărâre judecătorească în cazurile şi în condiţiile 
prev ăzute de lege 

o (2) În cazul dizolv ării asocitia potrivit alin. (1), patrimoniul acesteia v a f i transmis unei alte 
f undaţii sau asociaţii cu un scop similar, prin hotărârea instanţei judecătoreşti competente. 

o (3) Asociatia se poate dizolv a şi prin hotărârea Adunării Generale. Această hotărâre v a 
cuprinde şi datele de identif icare ale lichidatorilor. 

o (4) În cazul prev ăzut la alin. (3) patrimoniul asociatiei rămas în urma lichidării v a f i atribuit unei 
alte persoane juridice de drept priv at f ără scop lucrativ în urma unei selecţii ef ectuate de Adunarea 
Generală. Pentru aceasta, v or f i publicate anunţuri priv ind lichidarea asociatei urmând ca persoanele 
juridice interesate să-şi anunţe dorinţa de a prelua patrimoniu acesteia. 

o Lichidarea asociatiei se v a f ace în conf ormitate cu prevederile legale 
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CAPITO LUL VIII.  
Prevederi f inale 

o Dispozitiile prezentului statut se completeaza cu prev ederile Ordonanţei Guv ernului nr. 26/2000 

o Prezentul statut a fost redactat in 7 exemplare, in data de _____________2015, Tirgu 
Neamt, la care au participat  următoarele persoane: 

 

                                                                         Semnaturi, 
 
 
 
Asociatia Profesionala Neguvernamentala   Asociatia Centrul de Cercetare si Formare 
         de  Asistenta Sociala ASSOC        a Universitatii de Nord Baia Mare 
  prin       prin 
Florian Valeriu Salajeanu     Florian Valeriu Salajeanu 
        Presedinte                 P resedinte  
 
 
 
 
 
 
 
            Orasul Tirgu Neamt                        S .C. CIVITAS S.R.L. Tirgu Neamt 
         prin      prin 
 ……………………….         Ionel Ungureanu 
      ………………………              Director 
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A C T  C O N S T I T U T I V 

al  
„ASOCIATIA SFANTA TEO DO RA DE LA NEAMT” 

 
 

Subscrisele, 
Asociatia Profesionala Neguvernamentala de Asistenta Sociala ASSOC, inregistrata in anul 1995 sub numar Registru Special 
165/13/11/1995, avand Codul de Inregistrare Fiscala 7930701, cu sediul in Baia Mare, Bd-ul Unirii, nr.28, Jud. Maramures, 
reprezentata legal prin Florian Valeriu Salajeanu, cetatean roman, domiciliat in Baia Mare, str. Traian Vuia, Nr. 1A, Ap.1, jud. 
Maramures, posesor a CI. seria MM nr.308845, eliberata de Politia Baia Mare la data de 17.10.2005, CNP: 1740323242538, in calitate 
de Presedinte, 
Asociatia Centrul de cercetare si formare a Universitatii de Nord Baia Mare, înregistrată la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor al 
Judecătoriei Baia Mare sub nr: 04/05.01.2010, avand Codul de Inregistrare Fiscala 26392927, cu sediul social: Baia Mare, Str. Crişan 
nr.10, cod poştal 430405, jud. Maramureş, reprezentată legal prin Florian Valeriu Salajeanu, cetăţean român, domiciliat in Baia Mare, 
str. Traian Vuia, Nr. 1A, Ap.1, jud. Maramures, posesoar a CI. seria MM nr.308845, eliberata de Politia Baia Mare la data de 
17.10.2005, CNP: 1740323242538, in calitate de Presedinte, 
Orasul Targu Neamt, B-dul Stefan cel Mare, nr.62, cod 615200, judetul Neamt, cod fiscal 2614104, reprezentata prin 
………………………., cetatean roman, domiciliat in ………………………….., str……………………………., nr………….., cod 
615200, judet Neamt, posesor a CI. seria ………….. nr……………………, eliberata de SPCLEP Tirgu Neamt la data de 
…………….., CNP: …………………………, …………………………….. 

si 
S.C. CIVITAS S.R.L. TIRGU NEAMT, cu sediul in Tirgu Neamt, B-dul Mihail Eminescu, nr.8A, cod 615200, judet Neamt, cod 
fiscal RO 9845831, J27/538/1997, reprezentata prin Ionel Ungurianu, cetatean roman, domiciliat in Tirgu Neamt, B-dul Mihai 
Eminescu, bl. M7, sc. A, et. 1, ap.2, cod 615200, judet Neamt, posesor a CI. seria NT nr.694493, eliberata de SPCLEP Tirgu Neamt la 
data de 05.04.2013, CNP: 1710420274788, in calitate de Director 
 
 
 
AM HOTARAT CONSTITUIREA ASOCIATIEI SFANTA TEODORA DE LA NEAMT - persoana juridica de drept privat fara 
scop patrimonial, in conditiile Ordonatei Guvemului nr.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, modificata si completata de Legea nr. 
246/2005 dupa cum urmeaza:. 

 Denumirea si Sediul 

Asociatia v a purta denumirea „ASOCIATIA SFANTA TEODORA DE LA NEAMT”. 

Sediul Asociatiei este in Orasul Tirgu Neamt, str.Mihail Sadov eanu, nr.91, cod 615200, Jud. Neamt. Sediul poate f i 
schimbat oriunde in tara pe baza hotararii adunarii generale a asociatilor. 
Asociatia poate infiinta filiale in Romania sau in alte tari, cu aprobarea Adunarii Generale si cu respectarea reglementarilor legale in 
vigoare la data si locul unde acestea se vor infiinta.. 

 Scopul Asociatiei 

Scopul Asociatiei il constituie promovarea economiei sociale la nivel local, Orasul Targu Neamt si Jud. Neamt, ca 
instrument flexibil si de dezvoltare durabila pentru realizarea economico-sociala a resurselor umane si crearea 
locurilor de munca prin implementarea practicilor si cunostintelor de tip antreprenorial in piata muncii locala, 
favorizand bunastarea unui grup vulnerabil si dezvoltand o piata de munca moderna, desfasurarand efectiv 
activitati specifice restaurantelor si cateringului ce includ asigurarea serviciilor de alimentatie pentru o perioada 
de timp sau pentru evenimente bazate pe aranjamente contractuale cu clientul . 

Detalierea obiectivelor şi a categoriilor de activităţi ce pot fi realizate pentru atingerea acestora este menţionată în statutul asociatiei 

 Durata 

Durata asociatiei este NELIMITATA incepand cu data inregistrarii in Registrul asociatiilor si fundatiilor. 

PPatrimoniul 

La momentul constituirii, patrimoniul este de 1200 lei, constituit din contribuţiile în bani,  ale f ondatorilor săi, dupa cum 
urmeaza: f iecare fondator contribuie cu suma de 300 lei. 

Patrimoniul asociatiei poate fi majorat prin donaţii, sponsorizări, legate, dobânzi şi dividende rezultate din plasarea 
sumelor disponibile, dividendele societăţilor comerciale înf iinţate de asociatie, v enituri realizate din activ ităţi economice 
directe sau prin asocierea in participatiune, dif erite f orme de sponsorizare si f onduri obtinute din tara si din strainatate, in 
lei si valuta, de la persoane fizice si juridice, din cotizaţiile de înscriere şi din cele lunare ale membrilor,  
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încasările prov enite din activităţi legate de îndeplinirea scopurilor ASOCIAŢIEI; dobânzi rezultate din plasarea sumelor 
disponibile, în condiţiile legii; donaţii legale, alocaţii, contribuţii acceptate de Consiliul Director al ASOCIAŢIEI, din resurse 
obţinute de la bugetul de stat şi bugetele locale precum şi din orice mijloace legale prev ăzute de lege sau de statutul 
ASOCIAŢIEI (inclusiv impozitul pe venitul din salarii - 2%) 

Veniturile ASOCIATIEI constau sau provin din:  

Donatii, sponsorizari sau legate; 

Div identele societatilor comerciale infiintate de Asociatie; 

Venituri realizate din activ itati economice directe sau prin asocierea in participatiune, conf orm art. 48 din OG 26/2000 ; 

Resurse obtinute de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale; 

Dobanzi si dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, in conditiile legale; 

Finantari si ajutoare europene sau nationale. 

Alte v enituri prevazute de legislatia in v igoare; 
 

Asociatia poate desfasura orice alte activitati economice directe in realizarea scopului Asociatiei si orice alte activ itati care 
conduc la atingerea scopului pentru care a f ost inf iintata asociatia. 

 Organele Asociatiei 

Organele de conducere a asociatiei sunt: 
a) Adunarea generala; 
b) Consiliul director; 
c) Cenzorul. 

Adunarea generala este organul suprem de conducere al asociatiei care stabileste strategia pe termen lung a asociatiei, 
alege si rev oca membrii Consiliului Director si controleaza activ itatea acestuia. Regulile priv ind organizarea si 
f unctionarea Adunarii Generale se stabilesc prin statut. 

Consiliul Director este organul executiv  care asigura punerea in executare a hotararilor Adunarii Generale. Acesta este 
condus de un presedinte, ales dintre membrii fondatori ai asociatiei. Regulile privind organizarea si functionarea consiliului 
director se stabilesc prin statut. Componenta consiliului director este urmatoarea: 

____________ Presedinte 

____________ Vicepresedinte 

_____________Secretar General 
 
P reşedintele Consiliului Director reprezintă asociatia în relaţiile sale cu alte persoane fizice sau juridice, inclusiv în raporturile cu 

membrii. Atribuţiile, precum şi regulile de organizare şi funcţionare ale organelor de conducere, administrare şi control se stabilesc 
prin statut 

MModificarea actului constitutiv 

Modif icarea actului constitutiv se face prin inscrierea modif icarii in registrul asociatiilor af lat la gref a judecatoriei in a carei 
circumscriptie teritoriala isi are sediul asociatia. 

DDizolvarea si lichidarea Asociatiei 

Dizolv area si lichidarea asociatiei se va f ace dupa procedura reglementata de art.61-72 din Ordonanta nr.26/2000 cu 
priv ire la asociatii si fundatii, modif icata si completata de Legea nr.246/2005 

DDispozitii Finale 

Prezentul Orice neintelegeri ce pot aparea intre asociati ca urmare a executarii actelor constitutive sau in legatura cu 
acestea v or f i solutionate pe cale amiabila iar daca acest lucru nu este posibil sa v a apela la instanta de judecata. 

Completarile si modif icarile actelor constitutiv e v or fi valabile si opozabile tertilor de la data inregistrarii lor in Registrul 
pentru Asociatii si Fundatii de pe langa Judecatoria Tirgu Neamt. 

 

Asociatul care nu este de acord cu modificarile f acute se poate retrage din asociatie dupa o luna de la notif icarea f acuta in 
scris si pe o cale care asigura confirmarea primirii, notif icare privind retragereasa. 

Statutul f ace parte integranta din prezentul act constitutiv. 
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In caz de deces al asociatilor asociatia isi poate continua activitatea cu succesorii acestora, daca acestia doresc. 

Procedura de dobândire a personalităţii juridice de către asociatie va f i îndeplinită de către jurist Fodor Natalia, CI seria 
NT, nr. 548439, eliberata la data de 22.09.2010, de SPCLEP Tg.Neamt, CNP - 2850125410191. D-na Fodor Natalia este 
imputernicita sa deschita cont bancar pentru patrimoniul initial al asociatiei si a depuna patrimoniul in acest cont. 

Prezentul act constitutiv  a f ost tehnoredactat de mine,  ___________________,  astazi  ____________, in 7 exemplare 
din care trei au f ost inmanate asociatilor. 

 

                                                                

               Semnaturi, 
 
 
 
Asociatia Profesionala Neguvernamentala   Asociatia Centrul de Cercetare si Formare 
         de  Asistenta Sociala ASSOC        a Universitatii de Nord Baia Mare 
  prin       prin 
Florian Valeriu Salajeanu     Florian Valeriu Salajeanu 
        Presedinte                 P resedinte  
 
 
 
 
 
 
 
            Orasul Tirgu Neamt                        S .C. CIVITAS S.R.L. Tirgu Neamt 
         prin      prin 
 …………………………..         Ionel Ungureanu 
                Director 
 

 


