
ACT ADIŢIONAL NR.3 DIN 19.07.2021
LA ACTUL CONSTITUTIV ŞI LA STATUTUL ASOCIAŢIEI GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ CÂMPULUNG

MUSCEL

Noi în calitate de membri fondatori ai Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală Câmpulung Muscel, cu sediul în
Municipiului Câmpulung, pe str. Negru Vodă, nr.282, judeţul Argeş, cod poştal 115100, în baza Hotărârii
Adunării  Generale  Nr.3  din  data  19.07.2021,  am  hotărât  să  modificăm  Actul  constitutiv  şi  Statutul
Asociaţiei, după cum urmează:

I. Dispunem modificarea datelor din preambulul și anexa nr.1 a Actului constitutiv și a Statutului  prin
privind următorii membri:
1. Municipiul Câmpulung, cu sediul în localitatea Câmpulung, str. Negru Vodă, nr.127, jud. Argeş, având
codul  fiscal:  4122361,  reprezentat  prin  Dna.  Marcu Ioana,  cetăţean român,  cu  domiciliul  în  Municipiul
Câmpulung,  judeţ  Argeş,  str.  Mihail  Eminescu,  nr.12,  posesor  al  C.I.  seria  AZ,  Nr.348403,  CNP
2871211030019,  în  calitate  de  Administrator  public  împuternicit  prin  Hotărârea  Consiliului  Local  al
Municipiului Câmpulung nr. 72 din 29.04.2021.
5. Inspectoratul Şcolar Județean Argeș, cu sediul în localitatea Piteşti, B-dul Eroilor, nr. 4-6, jud. Argeş,
având  codul  fiscal:  4318091,  reprezentat  prin  Dna.  Ungheanu-Mateescu  Ionela,  cetăţean  român,  cu
domiciliul  în  Sat  Țiţeşti  (Com.  Țiţeşti)  ,  judeţ  Argeş,   nr.442,  posesor  al  C.I.  seria  AZ,  Nr.130592,  CNP
2770903030033,  în  calitate  de  Inspector  Școlar  în  cadrul  Inspectoratului  Școlar  al  Judeţului  Argeş,
împuternicit  prin  Hotărârea  Inspectoratului  Școlar  Judeţean  Argeş,  Consiliul  de  Administraţie  nr.  9  din
24.02.2021.

II. Dispunem adăugarea la art.18 din Statut a alineatului (3) astfel:
Art.18. (1) Adunarea Generală este organul deliberativ de conducere, alcătuit din totalitatea asociaţilor.
(2) Adunarea Generală are următoarele atribuţii:
a) stabileşte strategia şi obiectivele generale ale Asociaţiei;
b) aprobă bugetul anual de venituri şi cheltuieli precum şi bilanţul contabil;
c) alege şi revocă membrii Consiliului Director;
d) alege şi revocă cenzorul sau, după caz, membrii comisiei de cenzori;
e) modifică Actul constitutiv şi Statutul;
f) aprobă primirea de noi membri şi excluderea din Asociaţie;
g) aprobă cotizaţia anuală datorată de către membrii Asociaţiei la propunerea Consiliului Director;
h) aprobă raportul Consiliului Director;
i) decide asupra acordării calităţii de membru onorific unei persoanei, organizaţii sau instituţii în condiţiile
prezentului Statut;
j) hotărăşte dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei precum şi a bunurilor rămase după lichidare; 
k) îndeplineşte orice alte dispoziţii prevăzute în lege sau Statut.
(3)  Regulile  privind  organizarea  şi  funcţionarea  Adunării  Generale  se  stabilesc  prin  statut.  Adunarea
generală  poate  avea  loc  şi  prin  mijloace  electronice  de  comunicare  directă  la  distanţă,  iar  hotărârile
adunării generale pot fi semnate de asociaţi inclusiv cu semnătură electronică extinsă.



III. Dispunem adăugarea la art.27 din Statut a alineatelor (2)  și (3) astfel:
Art.27. (1) Consiliul Director poate împuternici una sau mai multe persoane cu funcţii executive, inclusiv
persoane care nu au calitatea de asociat ori sunt străine de asociaţie pentru a exercita atribuţiile prevăzute
la art.26 lit.b) şi lit.h).
(2) Consiliul director poate fi alcătuit şi din persoane din afara asociaţiei, în limita a cel mult o treime din
componenţa sa.
(3) Regulile generale privind organizarea şi funcţionarea consiliului director se stabilesc prin statut. Consiliul
director îşi poate elabora un regulament intern de funcţionare. Ședinţele consiliului director pot avea loc şi
prin mijloace electronice de comunicare directă la distanţă, iar deciziile consiliului director pot fi semnate
de membri inclusiv cu semnătură electronică extinsă.
 
IV.Dispunem modificarea art.28 alineatele (1) și (2) din Statut astfel:
Art.28. (1)  Consiliul  Director,  se  întruneşte  lunar  şi  lucrează  în  prezenţa  a  2/3  din  membri  şi  ia
decizii/hotărâri  cu  majoritatea  voturilor  membrilor  prezenţi.  În  caz  de  balotaj,  prevalează  votul
Preşedintelui.
(2) Discuţiile şi deciziile/hotărârile se consemnează într-un registru de procese-verbale de către secretarul
de şedinţă, registru care se păstrează la sediul Asociaţiei.
(3) Procesul-verbal se va semna de toţi membrii participanţi la şedinţă şi va putea fi pus la dispoziţia tuturor
membrilor Asociaţiei, la cerere.

V. Dispunem modificarea art. Art. 39 din Statut astfel:
Art. 39. (1) Asociaţia se dizolvă, prin hotărâre judecătorească, la cererea Ministerului Public sau a oricărei
alte persoane interesate:
a) scopul sau activitatea sa a devenit ilicită, sau contrară ordinii publice;
b) realizarea scopului său este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
c) asociaţia urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;
d) asociaţia a devenit insolvabilă;
e) dacă asociaţia, prin natura scopului sau obiectivelor propuse, urmează să desfăşoare activităţi pentru
care,  potrivit  legii,  sunt  necesare  autorizaţii  administrative  prealabile,  aceste  activităţi  nu  vor  putea  fi
iniţiate, sub sancţiunea dizolvării pe cale judecătorească, decât după obţinerea autorizaţiilor respective.
(2) În cazul necomunicării datelor de identificare ale beneficiarului real în termenul prevăzut la art. 34^5
alin. (7) din O.G. nr. 26/2000, asociaţia se dizolvă, prin hotărâre judecătorească, la cererea Ministerului
Public sau a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor. 
(3) Instanţa competentă să hotărască dizolvarea este judecătoria în circumscripţia căreia asociaţia îşi are
sediul.

V. Dispunem modificarea Art. 45 alin (7) din Statut astfel:
Art. 45. (1) Asociaţia are drept la siglă, ştampilă, precum şi orice alte elemente de identificare.
(2) Prezentul Statut este guvernat de legea româna. În situaţia în care intervin modificări ale legislaţiei în
domeniu, prezentul Statut va fi modificat în conformitate cu noile prevederi legale.
(3) Prezentul  Statut poate fi modificat doar prin Hotărârea Adunării  Generale a asociaţilor,  cu votul  a
minim 2/3 dintre membrii Asociaţiei.
(4) Modificarea sau completarea Statutului se realizează în formă scrisă, cu îndeplinirea condiţiilor legale
de fond şi formă.



(5) Cererea de înscriere a modificării va fi însoţită de hotărârea adunării generale, iar în cazul modificării
sediului, de hotărârea consiliului director. Hotărârile se depun în copie certificată pentru conformitate cu
originalul  de  persoana sau persoanele  împuternicite  prin  hotărârea adunării  generale  sau,  după caz,  a
consiliului director să desfăşoare procedura de înregistrare a modificării.
(6) Ori de câte ori intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, asociaţia are
obligaţia  de  a  comunica  Ministerului  Justiţiei  datele  de  identificare  ale  beneficiarului  real,  în  vederea
înregistrării actualizării evidenţei privind beneficiarii reali ai asociaţiilor.
(7) Toate litigiile născute din sau în legătură cu acest Statut, inclusiv orice problemă privind interpretarea,
validitatea sau încetarea acestuia, care nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă, vor fi deduse spre soluţionare
instanţelor judecătoreşti competente.
(8) Statutul s-a redactat şi semnat în faţa avocatului Filip Popescu.
(9) Prezentul  Statut  a  fost  redactat  astăzi  19.07.2021,  la  sediul  Asociaţiei  Grupul  de  Acţiune  Locală
Câmpulung Muscel, în 6 exemplare originale.
(10) Semnăturile membrilor sunt cuprinse în anexa nr. 1 la prezentul Statut.
(11) Anexa nr.1 face parte integrantă din prezentul Statut. 

VI.Se împuterniceşte Domnul Vasilescu Mihail, cetăţean român, cu domiciliul în Municipiul Câmpulung, Str.
G-ral  Poşoiu  Gheorghe,  nr.4,  bl.3,  sc.  A,  ap.4,  jud.  Argeş,  posesor  al  C.I.  seria  AS,  nr.  965536,  CNP
1671224030050, ca persoană împuternicită să ducă la îndeplinire procedurile  prevăzute de lege pentru
înregistrarea  modificărilor  aduse  Actului  constitutiv  şi  Statutului  Asociaţiei  Grupul  de  Acţiune  Locală
Câmpulung Muscel în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Câmpulung.

Declarăm că înainte de semnarea actului, am citit personal şi în întregime cuprinsul acestuia, am înţeles
conţinutul şi consecinţele juridice ale acestuia, constatând cele cuprinse în prezentul act reprezintă voinţa
noastră, drept pentru care semnăm mai jos.

Tehnoredactat de Băgneanu Georgian, în 30 exemplare originale, din care 2 vor rămâne la Asociaţia GAL
Câmpulung Muscel şi 28 exemplare pentru părţi.

PREȘEDINTE SECRETAR
Vasilescu Mihail Băgneanu Georgian



Membri fondatori ai
Asociației Grupul de Acțiune Locală Câmpulung Muscel

NR.
CRT. DENUMIRE MEMBRU STATUTUL

MEMBRULUI
REPREZENTANT

LEGAL
SEMNĂTURĂ ŞI

ŞTAMPILĂ
1.
1

MUNICIPIUL 
CÂMPULUNG

APL MARCU IOANA

2.
2

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ 
SOCIALĂ CÂMPULUNG

APL BERCARU  MARIANA-
DIANA

3.
3

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE 
PUBLICĂ ARGEȘ

APL GUIMAN MARIUS

4.
4

AGENȚIA JUDEȚEANĂ 
PENTRU OCUPAREA 
FORȚEI DE MUNCĂ 
ARGES

APL PETRESCU PAUL

5.
5

SC PIATRA CRAIULUI SRL BULUGEA IONUȚ 

6.
6

SC CAPRA NEAGRĂ SRL ȘIPOTEANU DAN-
CĂTĂLIN

7.
7

SC PARGA SAT SRL ILIESCU GABRIEL

8.
8

ASOCIAȚIA MIȘCAREA 
MUSCELEANĂ

ONG STUPARU IOAN VIRGIL



9.
9

ASOCIAȚIA MUZEUL 
AUTOMOBILULUI

ONG HAGI EMIL

10 ASOCIAȚIA SALVAȚI 
CÂMPULUNGUL ȘI 
MUSCELUL

ONG VASILESCU MIHAIL

11 ION ILIESCU PF ----

12 BĂGNEANU GEORGIAN PF ---


