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jnrorii(2) Adunarea Generala este legal constituita daca la ea participa jumatate + I dintre mem
Asociatiei. la prima covocare.

(3) In conditiile in care AGM nu este legal constituita. convocarea a doua se face in
cinci zile de la data primei convocari. La o a doua convocare Adunarea Generala va pi/tea
hotari cu majoritatea celor prezenti. '

(4) Participarea reprezcntantilor membrilor la AGM este directa si obligatorie. cu exceptia
cazurilor cand un membrii are o motivatie obiectiva de a nu 11 prezent direct. In aceasta
situatie poate 11 mandatat in scris un alt membrii sa-l rcprezinte. Un membru activ nu poate
11 mandatat de mai mult de doi membrii absenti $i este obligat sa respecte mandatul scris
incredintat pentru luarea tuturor deciziilor adunarii.

c)

d)

I )

Art. 23.

( I ) Ficcare membru are drept la un vot in Aduna ea Generala.
(2) Adunarea Generala adopta hotarari dupa urmatoarele reguli:

a) Ordinea de zi este propusa de C'D si supusa modillcarii si aprobarii AG prin vot desehis cu
majoritate simpla:

b) Presedintele C'D sau reprezentantul legal are rolul de moderator daca AG nu desemneaza pe
altcineva;
Delibereaza valid si voteaza deschis aplicand regula ..diiblului cvorum" conform caruia
trebuie sa fie prezenti eel pu\in 50% din membri, din care peste 50% sa fie din mediul privat
si hotaraste cu majoritate simpla asupra orientarilor Asocia^ei si asupra altor puncte din
ordinea de zi daca nu sunt expres stipulate in statut alte modalita^i sau nu decide ea insasi
alt f el:
Alege component CD. cenzorul sau CC prin vot deschis cu majoritate simpla:

e) Aproba striictura Compartimentului Administrativ. a Comitetului de Selec^ie si a
Comitetului de Solu^ionare a C'ontestatiei. propuse de CD prin vot deschis cu majoritate
simpla.
Votca/a deschis si hotaraste dizolvarea si lichidarea asocia{iei cu 2/3 din numarul membrilor
asocia^iei:
(3) Discii{iile si hotararile Adunarii Generale se consemneaza intr-un registru de procese

verbale de catre secretarul de sedinja, care este unul din membrul asocia^iei.
(4) Registrul de procese verbale se pastreaza la sediul asociatiei.
(5) Procesul verbal se va semna de lo\\ membrii participant la sedin^a.
(6) Hotararile luate de ACi. in limitele legii. ale actului constitutiv si ale statutului sunt

obligatorii chiar si pentru membrii asocialiei care nu an luat parte la Adunarea Generala
sau an votat impotriva.

Art. 24.

( 1 ) Membrul interesat personal, prin so{ia sau prin rude pana in gradul al IV-lea. intr-o
problema supusa dezbaterii Adunarii Generale sau deci/iei unuia dintre organele de
conducere. nu va putea lua parte la vot.

(2) Asociatul care incalca dispo/i^iile alin. ( I ) este raspunzator de daunele cauzate asocia^iei
daca fara votul sau nu s-ar 11 putut ob^ine majoritatea ccruta.

(3) Hotararile AG. contrare legii si/sau dispozi^iilor cuprinse in statut. pot ti atacate in
justice de catre oricare dintre membrii Asocia^iei care nu au luat parte la adunarea
generala sau care an votat impotriva si au cerut sa se insere/e aceasta in procesul-verbal
de sedinta. in termen de 15 zile de la data cand au luat cunostiiHa despre hotarare sau de
la data cand a avut loc sedinja. dupa ca/. Solutionarea se face conform legii.

Art. 25.

( I ) Consiliul Director asigura punerea in executare a hotararilor Adunarii Generale.



cat mai hi

Component^ sa este numa i din reprezentan{i ai membri lor asocia^iei. Repre/cntanjii
membrilor care provin din orase si a color care provin din afara teritoriului nu vor avea
pondcrc mai mare de 25% in CD. Repre/entanjii membri lor care provin din sectorul pr ivat
vor avea o pondcrc de peste 50% in CD.
(2) Consiliul director este format d in unspie/cce ( I I ) mcmbrii . minimi de Adunarea
Generala pe un mandat de 2 ani. C'onsiliul director va asigura
repre/entativitatea in cadrul acestui organ a tuturor membri lor Asocia^iei .
(3) Consiliul director este alcatuit dintr-un presedinte. doi vicepresediini. un secretar si
sapte mcmbrii .
(4) Presedintele este ales de membrii Consiliul director din cadrul lor.
(5) Fiecare membrii al Cons i l iu lu i director are dreptul la un singur vol.
(6) Mandatul membilor Consil iului director incetea/a inainte de cxpirarca duratei pentru
care an tost alesi. prin dcmisic. revocare. piordcrca c a l i t a t i i do membrii asociajiei sau deces.
(7) Nu poate fi membu al Consi l iului director, iar daca era. pierde aceasta calitate orice
persoana care ocupa o tunc( ic de conducere in cadrul unei Ins t i t i i t i i publice. daca asocia(ia
respectiva are ca scop sprijiniroa activ i ta^ii acelei ins t i tu t i i publice.

Art. 26. Cons i l iu l director are urmatoarele a t r i b u ^ i i :

a) Prezinta Adunari i Genorale P l a n u l de Dezvoltare Locala. raportul de activitate pe
perioada anterioara. executarea bugetului de venituri si cheltuieli. bilat.ul oontabil.
proicctul bugetulu i de v o n i t u r i si chel tuie l i si proiectul activ i t a j i lo r asociajiei pentru a n u l
urmator.
Aproba modificari le adusc in Planul de Dezvoltare Locala (PDL):
Incheie acte juridice in numele si pe seaina asociajiei.
Aproba organigram a, pol i t ica de personal a asocia^iei. si program u I anual de ach i / i ^ i i
daca prin statut nu so prcvede a l t f e l .

e) Stabileste schimbarea sediului asocia^iei si a adreselor de coresponden^a.
Poate elabora un Regulament intern de fiinc^ionare.
AI ego si revoca membri i C 'omi te tu lu i de solcotarc a proicotolor si a C'omisici de
Solmionare a Contestatiilor;
Aproba cuantumul taxei de inscriere. precum si a cotiza^iei anuale datorata de oatre
membrii Asocia^iei;
Aproba inscrierea de noi membrii in Asocia{ie:
Aproba procedura de selectie a proioctelor. inc lus iv procedura de solu^ionare a
contesta^iilor;

k) Aproba criterii le de seleetie si punctajul maxim acordat pentru flecare criteriu in parte:
I) Indeplineste orice alte atribii(ii preva/ute in statut sau stabil i te de AG.

Art. 27. C o n s i l i u l director imputerniceste roprexentantul legal pentru a cxercita a t r i b u t i i l c
prevazute la art. 26 l i t . c) si I).

Art. 28.

1 I ) C 'ons i l iu l director so intruneste ori de catc ori este nevoie si lucreaza valabi l in prezeiHa a
50%+l si decide v a l a b i l cu majoritatea s implaa voturi lor .

(2) Discu^iile si deciziile se consemneaza intr-un registru de procese verbale. care so
pastreaza la sediul asocia^iei.

(3) Procesul verbal se va semna de lo\\ membri i participant! la sedin{a si se va aduce la
cunostinta membrilor asociajiei la cerere.

Art. 29.

( I ) Reprezentantul legal reprezinta asocia|ia in ro la t i i l e cu alte persoane llzice si j u r id i ce din
si strainatate.

b)
c)
d)

0
g)

h)



(2) Presedintele Consi l iu lu i director conduce lucrarile Adunari i Generale ale asociafiei si ale
Consil iului director si asigura conduccrea asociaUei urmarind indeplinirea hotararilor^
Adunar i i Generale si ale Consiliului director.

(3) In eazul in care presedintele nu-si poate exereita prerogativele sale statutare. a t r ibul i i le
sale vor II preluate de reprezentul legal, desemnat de AGA.

Art. 30.

1 I ) Comitetul de seleetare al proiectelor va fi a lcatui t din 7 persoane (reprezentanfi ai
autoritafilor si organiza^iilor care fac pane din parteneriat). Pcntru flecare membru
t i tu la r , vor II prevazuti suplean^i.

(2) La n i v e l u l lua r i i deciziilor. parteneri economiei si sociali. preeum si al{i reprezentanfi ai
society!! civi le , trebuie sa reprezinte mai mul t de 50% din parteneriatul local, iar
organiza|iile cc provin din eventuale orase avand ca responsabilitate si zona ruralii
invecinata- consilii jude^ene, prefccturi. consi l i i locale, furnizori de formare. servicii de
consultanta. etc. nu vordepasi 25%.

(3) Pentru validarea voturilor. este necesar ca in momentul selecjiei sa lie prezenti eel pmin
50% din membrii C'omitetului de SelecUe. din care peste 50% sa fie din inediul privat si
societatea civila. iar reprezentanjii organizajii lor din inediul urban sa nu depaseasca 25%
din numarul membri lor.

(4) Daca unul din proieetele depuse pentru seleetare. aparjine unuia din membri eomitetului.
in aceasta situate persoana (organizatia) in cauza. nu are drept de vot si nu va participa
la intalnirea eomite tu lu i respectiv.

Art. 30.

(1) Comisia de Solu^ionare a Contestajiilor va fl alcatuita din 3 membri (reprezentanti ai
autoritatilor si organizatiilor care fac parte din parteneriat). Ponderea reprezentan^ilor
organizaliilor ce provin din mcdiul privat si societatea c i v i l a trebuie sa tie mai mare de
50% din totalul membrilor C'omitetului de Selec^ie iar reprezentan^ii organiza^iilor din
inediul urban sa nu depaseasca 25% din totalul membrilor.

(2) Structura Comisiei de solu^ionare a Contesta^iilor este aprobata de AG la propunerea
CD. iar alegerea si revocarea membrilor in comisie se face de catre CD.

Art. 31.

( 1 ) Pentru administrarea asocia^ici si pentru implementarea PDL. C'D numeste un
Compartimcnt Administrativ.

(2) Structura CA este propusa de CD si aprobat de AG.
(3) CA poate avea urmatoarea componenta orientativa:
a) Responsabil adminis t ra t iv coordoneaza activitatea asocia^iei atat sub aspect

organizatoric. cat si a respectarii procedurilor de lucru.
b) Responsabil financial- - contabil - se ocupa de supravegherea si controlul gestiunii

tinanciare - contabile a asocia\iei.
c) Animatori - destasoara activitap de animare pentru promovarea acUuni lo r asociaUci.
d) Sector tehnic - se va stabili un nuinar de angaja^ in funcUe de complexitatea activita^ilor

de la n i v e l u l asociaUei. avand ca sarcina verificare si selec^ia proiectelor ce se vor
implementa.

e) Consultant! extern! in funcne de necesitaU pentru buna desfasurare a act ivi tafi lor
asociatiei.

1) Angajat pentru activitafi de relajii cu pub l i cu l .



Capitolul V.

PATRIMONIUL ASOCIAJIEI

Art. 32.

1 I ) Patrimoniul asociajici se compune din cotizajiile membrilor asociajiei si din alte venitun
otyinute de asociajie in condi{iile legii.

(2) Categoriile de resurse patrimoniale ale asociajiei sunt:

a) Coti/atia anuala stabil i ta de CD.

b) Dobanzi bancare;

c) Donajii. sponsorizari, subven^M sau subscriptii publice din tara si din strainatate:

d) Sprijin material si financial- acordat de alte asocia{ii sau fundati i . najionale sau
Internationale;

e) Finantari de programe angajate a fi implemci

0 Cont r ibu t i i de la bugctele locale, angajale co

tate de asociajie:

iform legi i :

g) Contravaloarea unor servicii de ins t ruire sau consultan^a pentru terji. acordate in
condi^iile legii;

h ) Preluri sau tarifc a sumelor repre/entand contravaloarea serviciilor acordate de
compartimentele asocia^iei;

i) Dispozi^ii testamentare tacute de ter^e persoane in favoarea asocialiei:

j) Incasari re/ultate in urma unor publ ica\ i i sau manifestari cu taxa. organizate de asociape:

k) Alte forme de venituri.

(3) La constituirc patrimonial asocia^iei este de 700 lei ($apte sutc lei), constiind din
contribu{ia in numerar a membrilor fondatori ai asocia^iei.

Capitolul VI.

DIZOLVARE, LICHIDARE

Art. 33. Dizolvarea si l ichidarea asocia^iei se va face in condi^i i le si cu procedura prevazuta
de Ordonan(a Guvernului nr. 26/2000 si pe baza hotararii Adunarii Generale.

Capitolul VII:

DISPOZIJH FINALE

Art. 34. Prevederile prezentului statut se completea/a cu dispozi^iile OrdonaiHei Guvernu lu i
nr. 26/2000 eu privire la asociajii si funda(ii. Regulamentul Cl-l nr. 1698/2005 al Consi l iului U n i u n i i
Huropene si Tratatului de Aderare. semnat de Bruxelles.
legislate! romane si comunitarc in materie.

in data de 31 martie 2005 si cu d i spoz i^ i i l e

romana.
Prezentul statut cuprinde 10 pagini si a lost rcdactat in 6 exemplare originale. in l imba
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