ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT
al asociatiei

ASOCIATIA PARINTILOR ELEVILOR DIN
COLEGIUL NATIONAL” NICOLAE GRIGORESCU”
CAMPINA

NOI , parinti ai elevilor din Colegiul National „Nicolae Grigorescu”-Campina respectiv :
I.ALIONTE MARIANA , cu domiciliul in CAMPINA ,
II.BOGDAN NATALIA , cu domiciluil in BUCURESTI ,
III.CLINCIU MONICA -IOZEFINA , cu domiciliul in CAMPINA ,
VI.VISOIU ANDA , cu domiciliul in CAMPINA ,
V.OPRESCU ELIZA , cu domiciliul in CAMPINA ,
VI.LAURENT CRISTINA , cu domiciliul in CAMPINA,
VII.DRUMEANU MONICA- RUXANDRA , cu domiciliul in CAMPINA ,
VIII.CEAPA MARIAN , cu domiciliul in CAMPINA ,
IX.TUREAC CIPRIAN- DRAGOS , cu domiciliul in CAMPINA ,

Ne exprimam vointa de a ne asocia si de a constitui o ASOCIATIE cu personalitate
juridica romana, de drept privat , neguvernamentala , non-profit si apolitica, in temeiul
dreptului de asociere prevazut de Constitutia Romaniei si Ordonanta Guvernului nr.
26/2000 cu priviere la asociatii si fundatii, dupa cum urmeaza :

Articolul 1.
1.
2.
3.
4.
5.

ASOCIATIA va functiona pe baza statutului propriu , adoptat in mod liber .
Calitatea de membru al ASOCIATIEI se dobindeste si se pierde in conditiile statului .
Calitatea de membru al ASOCIATIEI nu se transmite in nici un mod.
Primii membri au ASOCIATIEI sunt membrii fondatori.
Activitatea membrilor, in cadrul ASOCIATIEI este voluntara si nu este recompensata
material in nici un fel.

Articolul 2.
1. Scopul ASOCIATIEI este :
I.
sprijinirea Colegiului N.Grigorescu-Campina eficient si prompt, economisind
timpul si banii parintilor, in beneficiul copiilor lor ;
II.
aducerea unei contributii la cresterea prestigiului Colegiului N.Grigorescu prin
actiunile membrilor sai ;
III.
sustinerea Colegiului National N.Grigorescu , in activitatea de educare
instruire, indrumare si supraveghere a elevilor acestui colegiu si implicarea in
activitati de imbunatatire , modernizare si intretinere a bazei materiale a
scolii, implicarea in activitati extrascolare ;
IV.
sustinerea si promovarea intereselor copiilor si parintilor in relatiile cu
profesorii si Conducerea Colegiului, Inspectoratului scolar, Administratia
locala, Sindicatele din invatamant, federatii ale parintilor, organizatii
nationale si internationale , societatea civila, alte autoritati ;
V.
sprijinirea traditiei si a performantelor scolare la un nivel inalt , promovarea
traditiei si imaginii Colegiului, motivarea elevilor si sustinerea materiala a
celor cu nevoi speciale, promovarea intereselor elevilor acestei scoli ;
VI.
promovarea comunicarii si colaborarii intre asociatiile de parinti locale ,
nationale si internationale ;
VII. schimbul de informatii in domeniul educatiei cu organizatii similare ;
VIII. promovarea si dezvoltarea activitatii educationale si de pregatire profesionala
prin organizarea de colocvii , dezbateri , conferinte si cursuri ;
IX.
atragerea si utilizarea, in conditiile legii, de surse de finantare si resurse sub forma
unor subventii, contributii , cotizatii , sponsorizari ;

X.

realizarea unei mai bune conectari a mediului scolar cu cel al agentilor
economici , societatea civila , comunitatea locala , in scopul cresterii calitatii
educatiei civice a copiilor ;
XI.
sprijinirea initiativelor si proiectelor copiilor, inclusiv a celor care privesc
imprimarea caracterului practic aplicativ, valorificarea pregatirii si inteligenta
lor, protejarea valorilor ;
XII. sustinerea unor activitati ale elevilor Colegiului cu caracter social, cultural,
profesional, educativ, sportiv ;
XIII. sprijinirea copiilor cu rezultate deosebite la invatatura, dar cu o situatie
materiala precara, prin acordarea de burse de merit ;
XIV. sprijinirea protectiei elevilor scolii ;
XV.
suplimentarea premiilor acordate la sfarsit de an pentru rezultate la
concursuri si olimpiade ;
XVI. promovarea imaginii liceului prin pliante, revista scolii, site internet ;
XVII. conlucrarea cu comisiile de ocrotire a minorilor, cu organele de autoritate
tutelara sau cu organizatiile nonguvernamentale cu atributii in acest sens, in
vederea solutionarii situatiei copiilor care au nevoie de ocrotire sau orice fel
del ajutor ;
XVIII. finantari pe baza de proiecte cu surse de finantare interne si externe ;

Articolul 3.
1. Denumirea asociatiei astfel constituita este „Asociatia Parintilor elevilor din
Colegiului National Nicolae Grigorescu-Campina”
2. Denumirea ASOCIATIEI va fi inscrisa in toate documentele si actele emise de catre
aceasta, la care se adauga adresa sediului social, codul fiscal si contul bancar .
Articolul 4.
1. ASOCIATIA are sediul in Jud. Prahova , municipiul Campina ,str. Calea Doftanei
nr. 4, in incinta cladirii Colegiului National N. Grigorescu , etajul I , incaperea
denumita „Comitetul reprezentativ al parintilor”.
Articolul 5.
1. ASOCIATIA va functiona pe termen nelimitat, dizolvarea si lichidarea sa facandu-se in
conditiile legislatiei in vigoare si a statutului .
Articolul 6.
1. Patrimonial initial al ASOCIATIEI este de 1.000 RON, constituit prin contributia
exclusiva a membrilor fondatori .

2. Intregul patrimoniu va fi evidentiat si pastrat in conformitate cu legislatia romana in
vigoare, pe numele ASOCIATIEI, si va fi folosit pentru realizarea obiectivelor ei
Articolul 7.
1. Organele ASOCIATIEI sunt :
I. Adunarea generala
II. Consiliul director
III. Cenzorii in numar de trei
2. Adunarea Generala este format din totalitatea membrilor ASOCIATIEI
3.
Primul Consiliu Director –(2 februarie 2011-7 decembrie 2012 )
format din 7 membri, din care :
I. Presedinte …….....ALIONTE MARIANA
II. Vicepresedinte....OPRESCU ELIZA
III. Membru ............SERBAN GABRIELA
IV. Membru …..........VISOIU ANDA
V. Membru …..........CLINCIU MONICA IOZEFINA
VI. Membru …..........BOGDAN NATALIA
VII. Membru …..........LAURENT CRISTINA

Consiliul Director actual –(incepand cu 7 decembrie 2012 )format din 7
membri, respectiv:
I.Presedinte – BOGDAN NATALIA
II. Vicepresedinte – VISOIU ANDA
III.Membru - CLINCIU MONICA IOZEFINA
IV. Membru – LAURENT CRISTINA
V. Membru – GORAN ANDREEA
VI. Membru - BRANZEA MIHAELA
VII.Membru – SACHELIA ANCA

4. Presedintele ASOCIATIEI realizeaza activitatea curenta a ASOCIATIEI si poate lua
decizii in acest sens.
5. Cenzorii ASOCIATIEI , in numar de 3 , vor fi numiti de catre Consiliul director in prima
sedinta de dupa constituirea ASOCIATIEI .
6. Competentele Adunarii Generale, ale Consiliului Director, ale Presedintelui, si ale
Cenzorilor sunt cele stabilite de lege si Statut.

Articolul 8.
1. ASOCIATIA este reprezentata si angajata valabil de Presedintele ASOCIATIEI sau de
catre orice alta persoana in conditiile Statului.
2. Formalitatile de constituire si inregistrare a ASOCIATIEI vor fi realizate de catre
persoana desemnata de catre Consiluil Director in acest scop , si anume doamna
avocat CLINCIU MONICA IOZEFINA , cu domiciliul in Campina , str. Tudor
Vladimirescu 12 , avand CNP 2701001290904 .

Membri Consiliului Director - incepand cu 7 decembrie 2012 :

I.

BOGDAN NATALIA - presedinte

II.

CLINCIU MONICA IOZEFINA

III.

VISOIU ANDA - vicepresedinte

IV.

LAURENT CRISTINA

V.

GORAN ANDREEA

VI.

BRINZEA MIHAELA

VII.

SACHELIA ANCA

STATUTUL

ACTUALIZAT
al asociatiei

ASOCIATIA PARINTILOR ELEVILOR DIN
COLEGIUL NATIONAL” NICOLAE GRIGORESCU”
CAMPINA

NOI , membrii fondatori :

1 -ALIONTE MARIANA , cu domiciliul in CAMPINA ,
2 - BOGDAN NATALIA , cu domiciluil in BUCURESTI ,
3 -CLINCIU MONICA -IOZEFINA , cu domiciliul in CAMPINA
4 -VISOIU ANDA , cu domiciliul in CAMPINA ,
5 -OPRESCU ELIZA , cu domiciliul in CAMPINA ,
6 -LAURENT CRISTINA ,cu domiciliul in CAMPINA
7 -DRUMEANU MONICA- RUXANDRA , cu domiciliul in CAMPINA
8 -CEAPA MARIAN , cu domiciliul in CAMPINA
9 -TUREAC CIPRIAN DRAGOS , cu domiciliul in CAMPINA ,

Ne exprimam vointa de a ne asocia si de a constitui o ASOCIATIE cu personalitate juridica
romana, de drept privat , neguvernamentala , non-profit si apolitica, in temeiul dreptului de
asociere prevazut de Constitutia Romaniei , Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu priviere la
asociatii si fundatii, cu urmatorul STATUT :

Capitolul I – Dispozitii generale
Articolul 1.
1. Denumirea asociatiei astfel constituita este „Asociatia parintilor elevilor din
Colegiul National Nicolae Grigorescu -Campina” .
2. Denumirea ASOCIATIEI va fi inscrisa in toate documentele si actele emise de catre
aceasta, la care se adauga adresa sediului social, codul fiscal si contul bancar .
Articolul 2.
1. ASOCIATIA are sediul in judetul Prahova , municipiul Campina , str. Calea Doftanei
nr.4 , in incinta Colegiului National „ Nicolae Grigorescu” etajul I , incaperea denumita
„Camera reprezentativa a parintilor” .
Articolul 3.
1. ASOCIATIA va functiona pe termen nelimitat, dizolvarea si lichidarea sa facandu-se in
conditiile legislatiei in vigoare si a statutului .
Articolul 4.
1. Patrimonial initial al ASOCIATIEI este de 1.000 RON, constituit prin contributia
exclusiva a membrilor fondatori .
2. Intregul patrimoniu va fi evidentiat si pastrat in conformitate cu legislatia romana in
vigoare, pe numele ASOCIATIEI, si va fi folosit pentru realizarea obiectivelor ei .
Capitolul II – Scopul asociatiei

Articolul 5.
1. Scopul ASOCIATIEI este :
I.
sprijinirea Colegiului N. Grigorescu -Campina eficient si prompt , economisind
timpul si banii parintilor, in beneficiul copiilor lor ;
II.
aducerea unei contributii la cresterea prestigiului Colegiului N.Grigorescu
prin actiunile membrilor sai ;
III.
sustinerea Colegiului National N.Grigorescu , in activitatea de educare
instruire, indrumare si supraveghere a elevilor acestui colegiu si implicarea in
activitati de imbunatatire , modernizare si intretinere a bazei materiale a
scolii, implicarea in activitati extrascolare ;
IV.
sustinerea si promovarea intereselor copiilor si parintilor in relatiile cu
profesorii si Conducerea colegiului, Inspectoratului scolar, Administratia
locala, Sindicatele din invatamant, federatii ale parintilor, organizatii
nationale si internationale , societatea civala, alte autoritati ;

V.

sprijinirea traditiei si a performantelor scolare la un nivel inalt , promovarea
traditiei si imaginii Colegiului, motivarea elevilor si sustinerea materiala a
celor cu nevoi speciale, promovarea intereselor elevilor acestei scoli ;
VI.
promovarea comunicarii si colaborarii intre asociatiile de parinti locale ,
nationale si internationale ;
VII. schimbul de informatii in domeniul educatiei cu organizatii similare ;
VIII. promovarea si dezvoltarea activitatii educationale si de pregatire profesionala
prin organizarea de colocvii , dezbateri , conferinte si cursuri ;
IX.
atragerea si utilizarea, in conditiile legii, de surse de finantare si resurse sub
forma unor subventii, contributii, cotizatii, sponsorizari ;
X.
realizarea unei mai bune conectari a mediului scolar cu cel al agentilor
economici, societatea civila, comunitatea locala, in scopul cresterii calitatii
educatiei civice a copiilor ;
XI.
sprijinirea initiativelor si proiectelor copiilor, inclusiv a celor care privesc
imprimarea caracterului practic aplicativ, valorificarea pregatirii si inteligenta
lor, protejarea valorilor ;
XII. sustinerea unor activitati ale elevilor colegiului cu caracter social, cultural,
profesional, educativ, sportiv ;
XIII. sprijinirea copiilor cu rezultate deosebite la invatatura , dar cu o situatie
materiala precara , prin acordarea de burse de merit ;
XIV. sprijinirea protectiei elevilor scolii ;
XV.
suplimentarea premiilor acordate la sfarsit de an pentru rezultate la
concursuri si olimpiade ;
XVI. promovarea imaginii liceului prin pliante , revista scolii , site internet ;
XVII. Conlucrarea cu comisiile de ocrotire a minorilor, cu organele de autoritate
tutelara sau cu organizatiile nonguvernamentale cu atributii in acest sens, in
vederea solutionarii situatiei copiilor care au nevoie de ocrotire sau orice fel
del ajutor ;
XVIII. finantari pe baza de proiecte cu surse de finantare interne si externe ;
Capitolul III – Membrii asociatiei

Articolul 6.

1. Primii membri au ASOCIATIEI sunt membrii fondatori.
2. Presedintele ASOCIATIEI va tine registrul membrilor ASOCIATIEI, in care va opera
inscrieri sau radieri de inscrieri, ori de cite ori este nevoie pentru a exista oricind, o
evidenta completa si actuala a membrilor ASOCIATIEI.

Artocolul 7

1. Poate fi membru al ASOCIATIEI, persoana fizica care indeplineste cumulativ 3 conditii
si anume :
I.
are legatura directa cu cresterea si educarea elevului, precum : parinte,
tutore, ruda, asistent maternal, al oricarui elev al Colegiului National Nicolae
Grigorescu-Campina
II.
nu se afla in vreunul din cazurile de incompatibilitate
III.
formuleaza o cerere de primire in ASOCIATIE pentru a deveni membru
2. Este incompatibil de a deveni membru al ASOCIATIEI, persoana care se afla in oricare
din urmatoarele situatii :
I.
Este cadru didactic la Colegiului National Nicolae Grigorescu -Campina
II.
Din partea unui elev mai exista o alta persoana, membru al ASOCIATIEI.
III. A fost exclusa din ASOCIATIE
IV.
A adus prejudicii de orice fel ASOCIATIEI
3. Dobindirea calitatii de membru se face in cazul si la momentul cind cererea este
aprobata de Consiliul Director al ASOCIATIEI.
4. Persoana ce a dobindit calitatea de membru al ASOCIATIEI va fi inscrisa deindata de
Presedintele ASOCIATIEI, in registrul membrilor ASOCIATIEI, si va avea toate
drepturile si/sau obligatiile pe care le are, orice alt membru al ASOCIATIEI.

Articolul 8
1. Pierderea calitatii de membru al ASOCIATIEI are loc in oricare din urmatoarele cazuri
:
I.
a incetat calitatea de elev la Colegiului National Nicolae Grigorescu-Campina,
a elevului din partea caruia persoana a dobindit calitatea de membru al
ASOCIATIEI
II.
la cerere
III.
prin deces
IV.
prin excludere
V.
ca efect al desfiintarii ASOCIATIEI
2. Excluderea poate interveni in urmatoarele cazuri:
I.
producerea de daune si/sau prejudicii ASOCIATIEI, morale sau materiale,
prin fapta sau activitatea desfasurata ;
II.
angajarea in activitati ce contravin scopurilor si obiectivelor ASOCIATIEI,
specificate in prezentul statut ;

III.

nerespectarea hotararilor luate de catre organele de conducere ale
ASOCIATIEI ;
IV.
angajarea respectivei persoane in activitati ce contravin legilor tarii, ordinii
de drept, imorale, sau incompatibile cu statutul ASOCIATIEI
V.
condamnarea pentru fapte penale;
3. Pierderea calitatii de membru al ASOCIATIEI se constata de catre Consiliul Director al
ASOCIATIEI in cazurile prevazute de aliniatul 5 pct I, II, III si se dispune de catre
acelasi organ in cazul prevazut de aliniatul 5 pct IV.
4. Persoana ce a pierdut calitatea de membru al ASOCIATIEI va fi radiata deindata de
Presedintele ASOCIATIEI, din registrul membrilor ASOCIATIEI, si nu va mai avea
drepturile si/sau obligatiile prevazute pentru membrii ASOCIATIEI.
5. Pierderea calitatii de membru al asociatiei nu da dreptul la pretentii asupra
contributiei aduse la patrimoniul ASOCIATIEI.
Articolul 9
1. Calitatea de membru al ASOCIATIEI nu se transmite in nici un mod.
Articolul 10
1. Membrii
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
Articolul 11

ASOCIATIEI au urmatoarele obligatii:
sa respecte prevederile prezentului STATUT
sa respecte hotaririle luate de catre organele de conducere ale ASOCIATIEI
sa desfasoare actiuni in sprijinul cresterii prestigiului ASOCIATIEI
sa actioneze pentru indeplinirea scopului si obiectivelor ASOCIATIEI
sa contribuie la realizare actiunilor propuse de ASOCIATIE
sa respecte normele eticii si principiile deontologiei profesionale
sa respecte recomandarile si standardele ASOCIATIEI
sa plateasca cotizatiile semestriale stabilite de Consiliul director, exceptie
facand membrii de onoare
sa nu desfasoare activitati, care prin natura lor ar cauza daune si ar leza
scopurile si indeplinirea scopului ASOCIATIEI
sa nu desfasoare activitati politice in cadrul sau cu ocazia manifestarilor
organizate de ASOCIATIE

1. Membrii asociatiei au urmatoarele drepturi :
I.
sa aleaga si sa fie alesi in organele de conducere, administrative sau de
control ale ASOCIATIEI, cu exceptiile prevazute in prezentul statut
II.
sa participe la activitatile ASOCIATIEI
III.
sa initieze, sa propuna si sa participe la actiuni in sprijinul realizarii
obiectivelor propuse in prezentul statut
IV.
să reprezinte ASOCIATIA, numai in conditiile stabilite de Consiliul director
V.
sa faca propuneri pentru completarea sau modificarea statutului ASOCIATIEI
VI.
sa beneficieze de informatiile si activitatile ASOCIATIEI

Articolul 12
1. Activitatea membrilor, in cadrul ASOCIATIEI este voluntara si nu este recompensata
material in nici un fel.

Articolul 13
1. Pot fi membri de onoare ai asociatiei persoane fizice recunoscute ca personalitati ale
vietii sociale, economice, culturale si stiintifice sau de alta natura, care prin
activitatea lor sprijina activitatea asociatiei sau ideile in baza carora actioneaza
aceasta. Membrii de onoare nu au obligatia de a contribui la patrimoniul asociatiei, nu
au drept de vot si nu au dreptul de a fi alesi in organele de conducere, administrative
si control ale asociatiei. Titlul de membru de onoare al asociatiei se acorda de catre
Consiliul Director si poate fi acordat si altor membri ai asociatiei, fondatori sau
nefondatori, daca au merite deosebite in infaptuirea obiectivelor asociatiei, fara a le fi
afectate astfel drepturile castigate potrivit prevederilor prezentului statut.
Capitolul IV – Organele asociatiei
Articolul 14.
1. Organele ASOCIATIEI sunt :
I. Adunarea generala
II. Consiliul director
III. Cenzorii
Articolul 15.
1. Adunarea Generala este format din totalitatea membrilor ASOCIATIEI
2. Pentru simplificarea desfasurarii Adunarii generale, la aceasta vor participa cate un
reprezentant al fiecarei clase de elevi, ce este si membru al ASOCIATIEI.
3. Dreptul de vot poate fi exercitat personal sau prin mandatar cu procura sub
semnatura privata, ce poate fi dat numai unui alt membru al ASOCIATIEI.
4. Adunarea Generala se va intruni o data pe semestru in sedinta ordinara, si in alte
situatii in sedinta extraordinara.
5. Initiativa convocarii Adunarii Generale apartine Consiliului Director, sau Presedintelui,
sau a unui numar de cel putin 1/3 din membrii asociatiei. Initiatorul va trimite cererea
sa catre Presedinte care are obligatia convocarii in termen de maxim 30 zile a
Adunarii Generale, indicand in convocare data exacta, locatia si ordinea de zi a
sedintei.
6. Convocarea Adunarii Generale se face prin afisare la usa sediului ASOCIATIEI si prin
comunicare intr-unul din modurile care asigura confirmarea primirii, catre toti
membrii Consiliului Director.

7. Adunarea Generala este legal constituita in prezenta a jumatate plus unu din totalul
membrilor sai si adopta hotarari cu votul a jumatate plus unu din membrii prezenti.
In cazul in care la prima convocare, Adunarea Generala nu este statutar intrunita, a
doua convocare va fi organizata dupa maxim 7 zile, iar hotararile vor fi adoptate cu
jumatate plus unu din totalul membrilor prezenti, oricare ar fi numarul acestora.
8. Adunarea Generala este prezidata de catre Presedinte.

9. Atributiile Adunarii Generale a ASOCIATIEI sunt urmatoarele:
I.
alege si revoca membrii Consiliul director al ASOCIATIEI ;
II.
aproba principalele directii de actiune, strategii in vederea realizarii scopurilor
asociatiei ;
III. aproba asocierea la alte organisme si federatii ;
IV. aproba bugetul de venituri si cheltuieli ;
V.
aproba raportul anual privind activitatea desfasurata ;
VI. adopta orice alte hotarari privind activitatea ASOCIATIEI ;
VII. Orice alte atributii pe care Adunarea Generala le are in exclusivitate potrivit
legii.
10. Hotaririle Adunarii Generale pot fi contestate in conditiile legii.
11. Hotaririle Adunarii Generale vor fi aduse la indeplinire de catre Consiliul Director.

Articolul 16.
1. Consiliul director este format din 7 membri .
2. Durata mandatului membrilor Consiliul director este de 2 ani.
3. Membrii Consiliului director se aleg de catre Adunarea generala, dintre membrii
ASOCIATIEI. Pot fi alesi membrii in Consiliul director si persoane din afara
ASOCIATIEI in limita a cel mult o patrime din numarul membrilor consiliului director.
Nu pot fi membri ai Consiliului Director, parinti care sunt si cadre didactice ale scolii.
4. Membrii Consiliului director aleg prin vot Presedintele, Vicepresedintel, 3 cenzori
5. Durata mandatului Presedintelui , Vicepresedintelui si a cenzorilor este de 2 ani.
6. Presedintele si Vicepresedintele pot fi revocati oricind de catre membrii Consiliului
director, cu votul a jumatate plus unu din numarul membrilor Consiliului director.
7. Calitatea de membru in Consiliul director se pierde de drept prin :
I.
Pierderea calitatii de membru al ASOCIATIEI (articolul 8)
II.
Renuntarea la mandatul de membru in Comiterul Director
8. Primul Consiliu Director –(2 februarie 2011-7 decembrie 2012 )
-format din 7 membri, din care :
I.
Presedinte …...... ALIONTE MARIANA
II.
Vicepresedinte... OPRESCU ELIZA
III. Membru.............SERBAN GABRIELA
IV. Membru …..........VISOIU ANDA

V.
Membru …..........CLINCIU MONICA IOZEFINA
VI. Membru …..........BOGDAN NATALIA
VII. Membru …..........LAURENT CRISTINA
9. Consiliu Director incepand cu data de 7 decembrie 2012 -format din urmatorii
membrii :

I.

BOGDAN NATALIA -presedinte

II.

CLINCIU MONICA IOZEFINA

III.

VISOIU ANDA – vicepresedinte

IV.

LAURENT CRISTINA

V.

GORAN ANDREEA

VI.

BRINZEA MIHAELA

VII.

SACHELIA ANCA

9. Consiliul Director se va intruni ori de cate ori este nevoie. Initiativa convocarii
Consiliului Director apartine Presedintelui, sau a unui numar de cel putin 2 membrii ai
acestuia. Initiatorii vor trimite cererea sa catre Presedinte care are obligatia
convocarii in termen de maxim 7 zile a Consiliu Director, indicand in convocare data
exacta, locatia si ordinea de zi a sedintei. Convocarea Consiliului Director se face prin
afisare la usa sediului ASOCIATIEI si prin comunicare intr-unul din modurile care
asigura confirmarea primirii, catre toti membrii Consiliului Director.
10. Consiliu Director este legal constituit in prezenta a jumatate plus unu din totalul
membrilor sai si adopta hotarari cu votul a jumatate plus unu din membrii prezenti.
In cazul in care la prima convocare Consiliu Director nu este statutar intrunit, a doua
convocare va fi organizata dupa maxim 3 zile, iar hotararile vor fi adoptate cu
jumatate plus unu din totalul membrilor prezenti, oricare ar fi numarul acestora. In
caz de egalitate, votul Presedintelui se considera determinant .
12. Consiliul Director este prezidat de catre Presedinte.
13. La sedintele Consililui director este invitat cel putin un cadru didactic al Colegiului
National „ Nicolae Grigorescu”-Campina

14. Atributiile Consiliului Director al asociatiei sunt urmatoarele:
I.
propune principalele directii de actiune, strategii si masuri de realizare a
scopurilor asociatiei ;
II.
propune bugetul de venituri si cheltuieli, executia bugetara, precum si bilantul
contabil ;
III. aproba cererile de aderare a noilor membri ;
IV. aproba programul de lucru al Asociatiei ;
V.
aproba programul de deplasari pentru delegatii Asociatiei care participa la
diverse actiuni in tara sau strainatate ;
VI. avizeaza raportul anual privind activitatea desfasurata ;
VII. aproba premii, burse, ajutoare, in limita fondurilor stabilite de Adunarea
Generala ;
VIII. aproba orice plata sau incheierea, transformarea sau stingerea oricarui raport
juridic al ASOCIATIEI ce are o valoare mai mare de 1000 RON ;
IX. poate stabili indemnizatii, sau dupa caz, salarii pentru colaboratorii acestei
ASOCIATII , in conditiile legii ;
X.
exercita orice alte atributii necesare realizarii scopurilor ASOCIATIEI , in acord
cu prevederile prezentulului statut si hotararilor Adunarii Generale;
XI. numeste cenzorii , in numar de 3 (trei) .
15. Hotaririle Consiliului director pot fi contestate in conditiile legii, sau invalidate oricind
de catre Adunarea Generala.
16. Hotaririle Consiliului director vor fi aduse la indeplinire de Presedinte, sau de oricare
alt membru al Comitetului director, dupa cum a hotarit Consiliul director.
17. Consiliul Director impreuna cu Presedintele, potrivit competentelor, exercita cu
caracter permanent administrarea curenta operativa a ASOCIATIEI in baza
mandatului Adunarii Generale.
Articolul 17.
1. Atributiile Presedintelui ASOCIATIEI sunt urmatoarele:
I.
convoaca si conduce lucrarile Consiliului Director si Adunarii Generale ;
II.
ia decizii privind activitatea curenta a ASOCIATIEI in acord cu Statutul,
Hotaririle Adunarii Generale si ale Consiliului Director, fara a putea lua decizii
ce sunt de competenta acestor organe ;
III. reprezinta si angajeaza valabil ASOCIATIA in relatiile cu tertii ;
IV. angajeaza patrimoniul Asociatiei, gestioneaza si administreaza resursele
acesteia, semneaza contracte in numele acesteia si ia masurile curente
necesare, in concordanta cu masurile Adunarii generale si Consiliului Director
si cu prevederile prezentului statut ;
V.
prezinta anual raportul de activitate al ASOCIATIEI ;
VI. participa la sedintele Adunarii Generale si Consiliului Director, pregateste si
prezinta periodic rapoarte despre activitatea proprie si alte materiale, conform
atributiilor sale ;
VII. exercita intreaga sa autoritate si competenta pentru realizarea scopurilor si
obiectivelor asociatiei si a hotaririlor Adunarii Generale si Consiliului Director .
2. In lipsa Presedintelui, atributiile acestuia sunt preluate de catre Vicepresedinte, si in
lipsa acestuia de catre orice membru al Comitetului Director.

3. Presedintele poate delega in tot sau in parte atributiile sale catre orice alt membru al
Consiliului director.
4. In caz de vacanta a postului de Presedinte, Consiliul director va fi convocat in cel mai
scurt timp de catre Vicepresedinte in vederea alegerii Presedintelui, dintre membrii
Consiliului director.
Articolul 18
1. Controlul ASOCIATIEI va fi exercitat de catre 3 cenzori desemnati de catre
Consiliul
Director , care isi vor desfasura activitatea in conformitate cu prevederile legale.
2. Membrii Consiliului director nu pot fi cenzori.
3. Consiliului director aproba regulile generale de organizare si functionare a Comisiei de
cenzori.
4. Cenzorii îndeplinesc următoarele atribuţii:
I.
II.
III.
IV.

verifica modul in care este administrat patrimoniul asociaţiei
întocmeste rapoarte si le prezinta Consiliului director si Adunarii Generale
poate participa la sedintele Consiliului director, fara drept de vot
îndeplineste orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de Consiliului
director.
Capitolul V – Patrimoniul asociatiei
Articolul 19
1. Patrimoniul initial al asociatiei este format din contributiile membrilor fondatori, in
suma initiala de 1000 RON.
2. Cotizatiile ulterioare se aproba in Adunarea Generala, la propunerea Consiliului
director.
3. Patrimoniul initial al ASOCIATIEI se completeaza , in conditiile legii, cu subventii,
donatii , bunuri mobile si imobile , diferite fonduri de sponsorizare , venituri realizate
prin activitati proprii , desfasurate in conformitate cu legislatia in vigoare , dobanzile
si dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile , finantari pe proiecte
aplicate pe programe de finantare interna sau din fonduri externe , sau orice alte
surse in conditiile legale.
Capitolul VI – Exercitiul Financiar
Articolul 20
1. Exercitiul financiar-contabil al ASOCIATIEI incepe la 1 ianuarie al fiecarui an si se
incheie la 31 decembrie. Primul exercitiu financiar-contabil incepe la data constituirii
ASOCIATIEI .
2. Gestiunea ASOCIATIEI este tinuta permanent de personal calificat si este supusa
controlului periodic al cenzorilor .

3. ASOCIATIA poate deschide conturi, in lei sau valuta, la banci din tara sau strainatate,
conform legii .
4. Asociatia poate recurge la colaboratori plãtiti cu respectarea legislatiei în vigoare si
numai cu aprobarea Consiliului Director

Capitolul VII – Dizolvarea si lichidarea asociatiei
Articolul 21
1. Asociaţia se poate dizolva:
I.
de drept;
II.
prin hotărârea judecătorească;
III. prin hotărârea Adunării Generale.

2. Asociaţia se dizolvă de drept in oricare din cazurile de mai jos :
I.
Cind ASOCIATIA ramine cu un numar de 5 membri
II.
imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în termen
de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea
acestui fapt ;
III. imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau a constituirii Consiliului
Director în conformitate cu Statutul Asociaţiei, dacă această situaţie durează
mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, Adunarea Generala
sau, dupa caz, Consiliul Director trebuia constituit;
3. Constatarea dizolvării se realizează prin hotărârea Judecătoriei în a cărei
circumscripţie se află sediul ASOCIATIEI ( Judecatoria Campina ) , la cererea oricărei
persoane interesate.
4. ASOCIATIA se dizolvă, prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane
interesate:
I.
când scopul sau activitatea ASOCIATIEI a devenit ilicită sau contrară ordinii
publice;
II.
când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii
publice;
III. când asociaţia urmăreste un alt scop decât cel pentru care s-a constituit
IV. când asociaţia a devenit insolvabilă;
5. Instanţa competentă să hotărască dizolvarea este Judecătoria în circumscripţia căreia
asociaţia îşi are sediul ( Judecatoria Campina ) ;
6. ASOCIATIA se poate dizolva şi prin hotărârea Adunării Generale. Asociatia se
desfiinteazã prin votul a jumatate plus unu dintre membrii cu drept de vot , prezenti
la sedinta si cu acordul Consiliului Director.
7. În cazul dizolvării Asociaţiei, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite
către persoane fizice. În caz de dizolvare, bunurile si fondurile Asociatiei intra în

patrimoniul Colegiului National „Nicolae Grigorescu”-Campina si in caz de
imposibilitate, in patrimoniul unei alte asociatii sau fundatii cu scop identic sau
asemanator care va fi desemnata de catre Adunarea Generala.
Articolul 22
1. In cazul dizolvarii ASOCIATIEI ,lichidatorii vor fi numiti fie prin hotarare
judecatoreasca , fie de catre Adunarea Generala , conform prevederilor legale.
Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau persoane juridice. In ambele cazuri
mandatul Consiliului Director inceteaza odata cu numirea lichidatorilor.
2. Imediat după intrarea lor în funcţie, lichidatorii vor face inventarul şi vor încheia un
bilanţ care să constate situaţia exactă a activului şi pasivului ASOCIATIEI.
3. Lichidatorii sunt obligaţi să primească şi să păstreze registrele şi orice alte acte ale
Asociaţiei. De asemenea, ei vor ţine un registru cu toate operaţiunile lichidării în
ordinea datarii acestora.
4. Lichidatorii îşi îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorilor.
5. Lichidatorii sunt obligaţi să continue operaţiunile juridice în curs, să încaseze
creanţele, să plătească creditorii şi, dacă numerarul este insuficient, să transforme şi
restul activului în bani, procedând la vânzarea prin licitaţie publică a bunurilor mobile
şi imobile.
6. Lichidatorii pot realiza numai acele operaţiuni noi care sunt necesare finalizării celor
aflate în curs.
7. Atât faţă de Asociaţie, cât şi faţă de asociaţi sau, după caz, fondatori, lichidatorii sunt
supusi regulilor mandatului.
8. După terminarea lichidării, lichidatorii sunt obligaţi ca în temen de două luni să
depună bilanţul, registrul jurnal şi un memorandum, declarând operaţiunile de
lichidare la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor al Judecatoriei în a cărei circumscripţie
teritorială îşi are sediul ASOCIATIA.
9. Lichidatorii sunt obligaţi să îndeplinească toate procedurile pentru publicarea lichidării
şi radierea Asociaţiei din Registrul asociaţiilor si fundatiilor .
10. Publicarea lichidării se face prin afişarea la uşa instanţei în a cărei circumscripţie
teritorială îşi are sediul persoana juridică, în temen de două luni de la terminarea
lichidării.
11. Dacă în termen de 30 de zile libere de la depunerea bilanţului nu se înregistrează nici
o contestaţie, bilanţul se consideră definitiv aprobat şi lichidatorii, cu autorizarea
Judecatoriei, vor remite celor în drept bunurile şi sumele rămase de la lichidare,
impreună cu toate registrele şi actele ASOCIATIEI şi ale lichidării. Numai după
aceasta lichidatorii vor fi consideraţi descărcaţi şi li se va elibera, în acest scop, un act
constatator.
12. După terminarea lichidării, lichidatorii trebuie să ceară radierea ASOCIATIEI din
Registrul asociaţiilor si fundatiilor.
13. ASOCIATIA încetează a avea fiinţă la data radierii din Registrul asociaţiilor şi
fundaţiilor.
Capitolul VIII – Dispozitii finale
Articolul 23
1. ASOCIATIA poate deschide sucursale si filiale in baza hotaririi Adunarii Generale, si isi
desfasoara activitatea la nivel local, national si international.

2. ASOCIATIA poate adera la orice federatie de parinti din Romania cu scop similar, si se
poate asocia cu alte asociatii profesionale, culturale sau sportive, nationale si
internationale, care desfasoara activitati ce intereseaza ASOCIATIA, in baza hotaririi
Adunarii Generale
3. Membrii ASOCIATIEI cu drept de vot din Adunarea Generala pot modifica sau
completa prezentul STATUT pentru realizarea scopurilor propuse , prin vot , cu
acordul a jumatate plus unu din numarul total al membrilor . Modificarea sau
completarea prezentului STATUT se face in forma scrisa , cu indeplinirea conditiilor
legale de fond si forma , in conformitate cu prevederile legii .
4. Prevederile prezentului STATUT se completeaza cu celelalte dispozitii legale in vigoare
.

Prezentul STATUT, redactat in limba romana, in 2 exemplare, fiecare cu forta juridica egala,
adoptat de membrii fondatori, intra in vigoare la data inregistrarii ASOCIATIEI in Registrul
Persoanelor Juridice de la Judecatoria CAMPINA .

Statutul a fost modificat in urma Hotararii Adunarii generale a Asociatiei
parintilor elevilor din Colegiul National „ N. Grigorescu „ din data de
05.12.2012 , punctele 4 , 8 si 9 .

