ACTUL CONSTITUTIV
AL ASOCIAȚIEI PĂRINȚILOR DIN ȘCOALA GIMNAZIALĂ
,,TEODOR MURĂȘANU” TURDA
Noi,
1. BĂICEANU VASILE, cetățean român, născut la data de 30.06.1971, în loc.
Miercurea Ciuc, jud. Harghita, domiciliat în loc. Turda, str. Ogorului, nr. 8, jud. Cluj, identificat
cu C.I. seria KX, nr. 721578, eliberată de SPCLEP Turda, la data de 05.02.2010, CNP
1710630191339.
2. CORPODEAN CRISTINA-ELENA cetățean român, născut la data de _________,
în loc. _________, jud. _________, domiciliată în loc. Turda, str. _______, nr. __, jud. Cluj,
identificat cu C.I. seria ___ nr. ______, eliberată de SPCLEP _____, la data de
___________, CNP __________________.
3. FENEA CODRUȚA-CRISTINA, cetățean român, născut la data de _________, în
loc. _________, jud. _________, domiciliată în loc. Turda, str. _______, nr. __, jud. Cluj,
identificat cu C.I. seria ___ nr. ______, eliberată de SPCLEP _____, la data de
___________, CNP __________________.
4. MÎNICAN LIGIA, cetățean român, născută la data de 02.02.1976, în loc. Turda, jud.
Cluj, domiciliată în loc. Dej, str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 71, bl. E, sc. B, ap. 32, jud. Cluj,
identificat cu C.I. seria KX, nr. 982861, eliberată de SPCLEP Dej, la data 29.07.2013, CNP
2760202126203.
5. PETRACHE LILIANA-MARCELA, cetățean român, născută la data de 15.03.1981,
în loc. Turda, jud. Cluj, domiciliată în loc. Turda, str. Războieni, nr. 9, jud. Cluj, identificat cu
C.I. seria CJ, nr. 115155, eliberată de SPCLEP Turda, la data de 17.02.2015, CNP
2810315124931.
6. POTORA FLORIN-TUDOREL, cetățean român, născut la data de 28.01.1980, în
loc. Turda, jud. Cluj, domiciliat în loc. Turda, str. Libertății, nr. 6, sc. A, et. 3, ap. 15, jud. Cluj,
identificat cu CI seria CJ, nr. 262020, eliberată de SPCLEP Turda, la data de 21.03.2017,
CNP 1800128124946.
7. STOICA ALIN-SEPTIMIU, cetățean român, născut la data de 06.02.1976, în loc.
Turda, jud. Cluj, domiciliat în loc. Turda, str. Timotei Cipariu, nr. 2-4, jud. Cluj, identificat cu
C.I. seria CJ, nr. 042140, eliberată de SPCLEP Turda, la data de 09.04.2014, CNP
1760206126191.
în conformitate cu prevederile art. 9 și 40 din Constituția României, revizuită,
precum și cu respectarea prevederilor art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu
privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de
fondatori, exercitându-ne dreptul la libera asociere, am hotărât constituirea unei
asociații, astfel:
Art. 1. Asociația va fi denumită ASOCIAȚIA PĂRINȚILOR DIN ȘCOALA
GIMNAZIALĂ ,,TEODOR MURĂȘANU” TURDA în baza dovezii disponibilităţii denumirii
asociației nr. 171023, din data de 31.10.2018, eliberată de Ministerul Justitiei.
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Art. 2. ASOCIAȚIA PĂRINȚILOR DIN ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,TEODOR
MURĂȘANU” TURDA, este o persoană juridică română, de drept privat,
neguvernamentală, cu caracter nelucrativ, autonomă, apolitică și non profit.
Art. 3. (1) Sediul ASOCIAȚIEI PĂRINȚILOR DIN ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,TEODOR
MURĂȘANU” TURDA este în România, municipiul Turda, str. Dr. Ioan Rațiu, nr. 53,
judeţul Cluj, în incinta Școlii Gimnaziale ,,Teodor Murășanu” Turda. etajul I/II, încăperea
nr._/denumită ..........................................................................
(2) ASOCIAȚIA PĂRINȚILOR DIN ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,TEODOR MURĂȘANU”
TURDA, se constituie pe o durată de timp nedeterminată.
Art. 4. (1) Scopul Asociației este sprijinirea unității de învățământ, Școala
Gimnazială ,,Teodor Murășanu” Turda, în activitatea de educare, instruire, formare,
îndrumare și supraveghere a elevilor acestei școli, și implicarea în activitățile de
îmbunătățire, modernizare și întreținere a bazei materiale a școlii, implicarea în activități
extrașcolare.
(2) Susținerea, modernizarea, eficientizarea, creșterea eficacității și calității precum și
îmbunătățirea continuă a învățământului, în concordanță cu standardele Uniunii Europene și
a specificului societății românești, în interesul copiilor din școală și din învățământul
preuniversitar.
(3) Susținerea și promovarea intereselor copiilor și părinților din Școala Gimnazială
,,Teodor Murășanu” Turda în relațiile cu profesorii și conducerea școlii, Inspectoratele
școlare, Administrațiiile centrale și locale, sindicatele din învățământ, federații ale părinților,
alte organizații naționale și internaționale și sociatatea civilă.
Art. 5. (1) Patrimoniul inițial al Asociației este constituit din aportul în bani al
membrilor fondatori și este format dintr-un activ patrimonial inițial în sumă de 700
(șaptesute) lei.
(2) Întregul patrimoniu va fi evidențiat și păstrat în conformitate cu legislația română în
vigoare, pe numele asociației și va fi folosit exclusiv pentru realizarea obiectivelor asociației,
în condițiile stipulate de Statutul Asociației.
Art. 6. Asociația are următoarele organe de conducere și control:
a) Adunarea Generală;
b) Consiliul Director;
c) Cenzor.
Art. 7. (1) Adunarea Generală este organul suprem de conducere și cuprinde
totalitatea mebrilor săi. Are drept de coordonare și control asupra Consiliului Director, a
cenzorului/comisiei de cenzori, precum și a întregii activități a asociației
(2) Adunarea Generală este formată inițial de membrii fondatori.
(3) Atribuțiile Adunării Generale sunt stabilite în Statutul Asociației.
Art. 8. (1) Consiliul Director al asociației este organul executiv de conducere și
administrare al asociației, și la înființarea asociației are următoarea componență:
Președinte:
BĂICEANU VASILE
Vicepreședinte: STOICA ALIN-SEPTIMIU
Membrii:
CORPODEAN CRISTINA-ELENA
FENEA CODRUȚA-CRISTINA
MÎNICAN LIGIA
PETRACHE LILIANA-MARCELA
POTORA FLORIN-TUDOREL
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(2) Cele 7 (șapte) persoane din componența Consiliului Director sunt alese de
membrii fondatori la momentul constituirii asociației și ulterior, prin vot nominal deschis în
cadrul Adunării Generale legal și statutar întrunite, pentru o perioadă de 4 (patru) ani.
(2) Atribuțiile Consiliului Director sunt stabilite în Statutul Asociației.
Art. 9. (1) Cenzorul asigură controlul activității economico-financiare în cadrul
asociației și este ales de către Adunarea Generală la prima adunare după obținerea
personalității juridice a Asociației, dacă numărul membrilor asociați este mai mare de 15
membrii înscriși.
(2) Atunci când condițiile legii o cer se înființează o comisie de cenzori cu număr
impar de membrii din care majoritatea este formată de asociați cu aceleași condiții și atribuții,
dacă numărul asociaților este mai mare de 100 de membrii înscriși până la data ultimei
adunări generale. Cel puţin unul dintre cenzori trebuie să fie contabil autorizat sau expert
contabil, în condiţiile legii.
(3) Durata mandatului cenzorului/comisiei de cenzori este de 4 (patru) ani, cu
posibilitatea reînnoirii.
(4) În cazul în care asociaţia nu are obligaţia numirii unui cenzor, fiecare dintre
asociaţi care nu este membru al Consiliului Director poate exercita dreptul de control.
Art. 10. Modificarea sau completarea Actului Constitutiv se face în formă scrisă și cu
îndeplinirea condițiilor legale de formă și fond.
Art. 11. Noi membrii fondatori ai ASOCIAȚIEI PĂRINȚILOR DIN ȘCOALA
GIMNAZIALĂ ,,TEODOR MURĂȘANU” TURDA, împuternicim pe BĂICEANU VASILE,
cetățean român, născut la data de 30.06.1971, în loc. Miercurea Ciuc, jud. Harghita,
domiciliat în loc. Turda, str. Ogorului, nr. 8, jud. Cluj, identificat cu C.I. seria KX, nr. 721578,
eliberată de SPCLEP Turda, la data de 05.02.2010, CNP 1710630191339, ca în numele
nostru și pentru noi, să desfășoare procedura de dobândire a personalității juridice,
înscrierea asociației în Registrul asociațiilor și fundațiilor, obținerea avizelor necesare,
precum și să semneze orice acte modificatoare ale Actului Constitutiv și Statutului Asociației,
modificări impuse de instanța judecătorească competentă, semnătura sa fiindu-ne pe deplin
opozabilă.
Art. 12. Prezentul Act Constitutiv a fost aprobat și semnat de către toți membrii
fondatori ai asociației și a fost redactat astăzi ____/____/_______, data autentificării, într-un
număr de 8 (opt) exemplare.
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Semnăturile membrilor fondatori:
1. BĂICEANU VASILE

_____________

2. CORPODEAN CRISTINA-ELENA

_____________

3. FENEA CODRUȚA-CRISTINA

_____________

4. MÎNICAN LIGIA

_____________

5. PETRACHE LILIANA-MARCELA

_____________

6. POTORA FLORIN-TUDOREL

_____________

7. STOICA ALIN-SEPTIMIU

_____________
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