
STATUTUL ASOCIAŢIEI
GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ CÂMPULUNG MUSCEL

ASOCIAŢII:
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.
2. Direcția de Asistență Socială Câmpulung,  cu sediul în Municipiul Câmpulung, Str. Matei
Basarab, nr. 66, cod fiscal 15640474, reprezentată de Dna. Bercaru Mariana-Diana, cetăţean
român, cu domiciliul în Municipiul Câmpulung, BD. Ion C. Brătianu, nr. 39bis, bl. A2A, sc. A,
et.10, ap.38, jud. Argeş, posesor al C.I. seria AZ, nr. 245132, CNP 2790329030019, în calitate
de  inspector,  clasa  1,  grad  profesional  superior,  în  baza  Deciziei  Directorului  Executiv  al
Serviciului Public de Asistenţă Socială Câmpulung, nr.178 din 31.07.2017..
3. Direcția de Sănătate Publică Argeş, cu sediul în Piteşti, str. Ion C Brătianu, nr. 62, judeţ
Argeş, cod fiscal 11301157, reprezentată de Dl. Guiman Marius, cetăţean român, cu domiciliul
în Municipiul Câmpulung, Strada, G-ral Gr. Grecescu, nr.14, bl.P25, sc. B , ap.2, posesor al C.I.
seria AS, Nr. 663107, CNP 1670908030047, în calitate de asistent medical principal, în baza
Dispoziţiei  nr.235  a  Directorului  Executiv  al  Direcţiei  de  Sănătate  Publică  Argeş,  din
31.07.2017.
4. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, cu sediul în Piteşti, b-dul Republicii,
nr. 11, judeţ Argeş,  cod fiscal 11352991 reprezentată de Dl. Petrescu Paul, cetăţean român,
cu domiciliul în Municipiul Câmpulung, Strada Nicolae Bălcescu, nr. 8, posesor al C.I. seria AS,
Nr. 807361, CNP 1580309030023, în calitate de consilier superior în cadrul Agenţiei Locale
Câmpulung,  în  baza  Deciziei  nr.65  a  Directorului  Executiv  al  Agenţiei  Judeţene  pentru
Ocuparea Forţei de Muncă, din 19.09.2017.
5. Inspectoratul Şcolar Județean Argeş, 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.
6. Direcția Generală de Asistență Socială şi Protecția Copilului, cu sediul în Municipiul Piteşti,
Calea  Drăgăşani,  nr.  8,  cod fiscal  9742496,  reprezentat  de Dna.  Gogoaşe Adela,  cetăţean
român, cu domiciliul în Municipiul Curtea de Argeş, str. Cuza Vodă, bl. E17B, sc. A, et.1, ap.14,
jud. Argeş, posesor al C.I. seria AZ, nr. 086729, CNP 2591105384189, în calitate de director
general  adjunct,  în baza Dispoziţiei Directorului  General  al  Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Argeş nr.3958 din 25.08.2017.
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7. S.C. Piatra Craiului SRL, cu sediul în Municipiul Câmpulung, str. Republicii, nr. 37, etaj P,
jud. Argeş, Nr. Reg. Com J03/3057/1992, Cod unic de înregistrare 2519900, reprezentată de
Dl.  Bulugea  Ionuţ,  cetăţean  român,  cu  domiciliul  în  Municipiul  Câmpulung,  Bld.  Ion
Mihalache, nr.36, jud. Argeş,  posesor al C.I. seria AS, nr. 859844, CNP 1780831030037, în
calitate de administrator, împuternicit prin Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 1 din
12.02.2019.
8. S.C. Capra Neagră SRL, cu sediul în Municipiul Câmpulung, str. Negru Vodă, nr. 230, jud.
Argeş, Nr. Reg. Com J03/2711/06.12.1993, Cod unic de înregistrare 6444860, reprezentată de
Dl.  Șipoteanu Dan-Cătălin,  cetăţean român, cu domiciliul  în Municipiul  Câmpulung,  Strada
Alexandru  Voievod,  nr.40,  posesor  al  C.I.  seria  AS,  nr.  680275,  CNP  1620808030026,  în
calitate de asociat unic, împuternicit prin Hotărârea nr. 1 din 10.11.2017.
9. S.C. Parga Sat SRL, cu sediul în Municipiul Câmpulung, str. Republicii, nr. 7, jud. Argeş, Nr.
Reg. Com J3/420/1993, Cod unic de înregistrare 3547143, reprezentată de Dl. Iliescu Gabriel,
cetăţean român, cu domiciliul în Municipiul Câmpulung, Strada Târgoviştei, nr.31A, posesor al
C.I. seria AS, nr. 901870, CNP 1540512030016, în calitate de asociat unic, împuternicit prin
Hotărârea nr. 162 din 03.11.2017.
10. S.C. Anomis SRL, cu sediul în Municipiul Câmpulung, Bld. Ion C. Brătianu, nr. 32B, jud.
Argeş, Nr. Reg. Com J03/3232/23.11.1992, Cod unic de înregistrare 3335159, reprezentată de
Dl. Iordache Ștefan, cetăţean român, cu domiciliul în Municipiul Câmpulung, Ale. Uleia, nr. 6,
posesor  al  C.I.  seria  AS,  nr.  985391,  CNP  1530530030021,  în  calitate  de  asociat  unic,
împuternicit prin Hotărârea Consiliului de administraţie nr. 105 din 15.11.2017.
11. S.C. Evelin SRL, cu sediul în Municipiul Câmpulung, str. Alexandru Voevod, nr. 40, jud.
Argeş, Nr. Reg. Com J03/1836/01.11.1991, Cod unic de înregistrare 154220, reprezentată de
Dna.  Isbăşoiu  Domnica,  cetăţean  român,  cu  domiciliul  în  Municipiul  Câmpulung,  Strada
Alexandru  Voievod,  nr.40,  posesor  al  C.I.  seria  AS,  nr.  886610,  CNP  2520524030012,  în
calitate de asociat unic, împuternicit prin Hotărârea nr.1 din 10.11.2017.
12. S.C. Pet Electric Global SP SRL, cu sediul cu sediul în Municipiul Câmpulung, str. Negru
Vodă,  nr.  220,  jud.  Argeş,  Nr.  Reg.  Com  J3/184/18.02.2010,  Cod  unic  de  înregistrare
26541611,  reprezentată de Dl.  Pancu Adrian,  cetăţean român,  cu domiciliul  în Municipiul
Câmpulung, str. Doctor Nicolae Fălcoianu, nr. 32A, posesor al C.I. seria AS, nr. 740644, CNP
1661124030016,  în  calitate  de  administrator,  împuternicit  prin  Hotărârea  Consiliului  de
administraţie nr. 1158 din 01.11.2017
13. S.C. Badea SRL, cu sediul în Municipiul Câmpulung, str. Valea Româneştilor, nr. 139, jud.
Argeş, Nr. Reg. Com J03/1872/06.07.1993, Cod unic de înregistrare 4463750, reprezentată de
Dl.  Badea  Ion,  cetăţean  român,  cu  domiciliul  în  Municipiul  Câmpulung,  str.  Valea
Româneştilor, nr. 139, jud. Argeş, posesor al C.I. seria AZ, nr. 087946, CNP 1591127030012, în
calitate de preşedinte al Consiliului de Administraţie, împuternicit prin Hotărârea Consiliului
de administraţie nr. 9 din 09.11.2017.
14. Asociația  Mişcarea  Musceleană cu  sediul  în  Municipiul  Câmpulung,  str.  Constantin
Brâncoveanu,  nr.  54,  jud.  Argeş,  Cod de înregistrare  fiscală  3604987,  reprezentată de Dl.
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Stuparu  Ioan  Virgil  cetăţean  român,  cu  domiciliul  în  Municipiul  Câmpulung,  str.  Strada
Constantin  Brâncoveanu,  nr.  54,  jud.  Argeş,  posesor  al  C.I.  seria  AS,  nr.  948847,  CNP
1681211030012, în calitate de preşedinte împuternicit prin Hotărârea Consiliului Director nr.
03 din 07.11.2017.
15. Asociația Muzeul Automobilului cu sediul în Municipiul Câmpulung, Șoseaua Naţională,
nr.57, jud. Argeş, Cod de înregistrare fiscală 35933193, reprezentată de Dl. Hagi Emil cetăţean
român, cu domiciliul în Municipiul Câmpulung, Șoseaua Naţională, nr.57, jud. Argeş, posesor
al C.I. seria AZ, nr. 074738, CNP 1550721400870, în calitate de Preşedinte împuternicit prin
Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 008 din 01.11.2017.
16. Asociația Salvați Câmpulungul şi Muscelul,  cu sediul în Comuna Valea Mare Pravăţ, str.
Braşovului,  nr.  113,  jud.  Argeş,  Cod de înregistrare  fiscală  35158918,  reprezentată de Dl.
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,  în  calitate  de  membru  fondator,  împuternicit  prin  Hotărârea  Consiliului
Director nr. 11 din 12.02.2019.
17. Asociația „Start pentru Autism” cu sediul  în Comuna Schitu Goleşti, sat Lăzăreşti, str.
Lăzăreşti,  nr.  335,  jud.  Argeş,  Cod  de  înregistrare  fiscală  36747229,  reprezentată  de  Dl.
Vlăşceanu  Dragoş  –  Adrian,  cetăţean  român,  cu  domiciliul  în  Comuna  Schitu  Goleşti,  sat
Lăzăreşti, nr. 334, jud. Argeş, posesor al C.I. seria AZ, nr. 166240, CNP 1890418030051, în
calitate de membru al Consiliului Director împuternicit prin  Hotărârea Consiliului Director nr.
44 din 08.11.2017.
18. Asociația De Dezvoltare Comunitară Om pentru Om cu sediul în Municipiul Câmpulung,
str.  Alexandru Cel  Bun, nr.7,  bl.  D24, sc.  A,  ap.  19,  jud.  Argeş,  Cod de înregistrare fiscală
28661940, reprezentată de Dl. Ciolan Tiberian cetăţean român, cu domiciliul în Municipiul
Câmpulung, str. Valea Româneştilor, nr.105, jud. Argeş, posesor al C.I. seria AZ, nr. 128816,
CNP 1630602030012, în calitate împuternicit  prin Hotărârea Consiliului   Director nr.  2 din
01.11.2017.
19. Iliescu Ion cetăţean român, domiciliat în Municipiul Câmpulung, Șos. Naţională, nr.167,
bl.A7, sc. C, et.2, ap.11, jud. Argeş, posesor al C.I. seria AZ, nr.172421, CNP. 1601210030022,
în baza Formularului de adeziune nr.1. din 05.11.2017.
20. Băgneanu  Georgian  cetăţean  român,  domiciliat  în  Municipiul  Câmpulung,  Ale.
Pescăreasa,  bl.1,  sc.A,  ap.1,  jud.  Argeş,  posesor  al  C.I.  seria  AS,  nr.999837,  CNP.
1820613030031, în baza Formularului de adeziune nr.2. din 05.11.2017.
21. Ivan  Nicolae  –  Laurențiu cetăţean  român,  domiciliat  în  Municipiul  Câmpulung,  str.
Izvorului, nr.37, jud. Argeş, posesor al C.I. seria AZ, nr.014173, CNP. 1731004030021, în baza
Formularului de adeziune nr.3. din 24.11.2017.
22. Leca Gheorghe cetăţean român, domiciliat în Municipiul Câmpulung, str. Valea Bărbuşii,
nr.  81,  jud.  Argeş,  posesor  al  C.I.  seria  AS,  nr.860654,  CNP.  1681029030012,  în  baza
Formularului de adeziune nr.4. din 24.11.2017.
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23. Hărțogeanu Ilie cetăţean român, domiciliat în Municipiul Câmpulung, str. Leculeşti, nr.
20, jud. Argeş, posesor al C.I. seria AZ, nr. 093265, CNP. 1600221030011, în baza Formularului
de adeziune nr.5. din 24.11.2017.
24. Tătăruşanu Eugen cetăţean român, domiciliat în Municipiul Câmpulung, Șos. Naţională,
nr.  175,  bl.  A5,  sc.  A,  et.  2,  ap.  8,  jud.  Argeş,  posesor  al  C.I.  seria  AS,  nr.  590922,  CNP.
1660830030015, în baza Formularului de adeziune nr.6. din 24.11.2017.
25. Fianu Constantin cetăţean român, domiciliat în Municipiul Câmpulung, Str. Gruiului, nr.
11H,  jud.  Argeş,  posesor  al  C.I.  seria  AZ,  nr.  129068,  CNP.  1590410030026,  în  baza
Formularului de adeziune nr.7. din 24.11.2017.
26. Trufaş  Lucica  cetăţean  român,  domiciliat  în  Municipiul  Câmpulung,  Str.  G-ral  Gr.
Grecescu, nr. 4, bl. D13, sc. A, ap. 8, jud. Argeş, posesor al C.I. seria AS, nr. 706930, CNP.
2600623030021, în baza Formularului de adeziune nr.8. din 24.11.2017.
27. Alexandru Alina-Raluca  cetăţean român, domiciliat în Municipiul Câmpulung, Str. G-ral
Gr. Grecescu, nr. 10, bl. D10, sc. A, ap. 6, jud. Argeş, posesor al C.I. seria AS, nr. 885792, CNP.
28110419030018, în baza Formularului de adeziune nr.9. din 24.11.2017.
28. Nicolae Iulian cetăţean român, domiciliat în Municipiul Câmpulung, Str. Gruiului, nr. 11H,
jud. Argeş, posesor al C.I. seria AS, nr. 606762, CNP. 1490228030021, în baza Formularului de
adeziune nr.7. din 24.11.2017.

CAPITOLUL I  -  DENUMIREA,  FORMA JURIDICĂ,  SEDIUL ASOCIAŢIEI,  DURATA ŞI  MEMBRII
FONDATORI
Art.1. Denumirea Asociaţiei este Grupul de Acţiune Locală Câmpulung Muscel, denumire ce
se va utiliza în toate documentele, publicaţiile, înscrisurile, precum şi în corespondenţa ce
emană de la Asociaţie şi  care va figura în antet.  Forma prescurtată a denumirii  este GAL
Câmpulung Muscel.

Art.2. Asociaţia se constituie sub forma unei persoane juridice române, fără scop lucrativ,
nonprofit, independentă, neguvernamentală şi apolitică, funcţionarea ei fiind reglementată
de Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu modificările şi completările ulterioare, împreună cu
celelalte prevederi ale legislaţiei române, precum şi cu prevederile prezentului Act Constitutiv
şi ale Statutului.

Art.3. (1) Sediul Asociaţiei se află în incinta imobilului fostei „Școli generale nr.5”, situat pe
str. Negru Vodă, nr. 282, Municipiul Câmpulung, judeţul Argeş, cod poştal 115100.
(2)Sediul  va  putea  fi  schimbat  pe  baza  hotărârii  Consiliului  Director,  cu  respectarea
prevederilor legale.

Art.4. Asociaţia este constituită pe perioadă nedeterminată, prin libera asociere a membrilor
fondatori  ce  provin  din  rândul  unităţii  administrativ  teritoriale,  instituţiilor  publice,
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organizaţiilor  non-guvernamentale,  persoanelor  juridice  şi  persoanelor  fizice,  prevăzute  în
Anexa nr.1 la prezentul Statut.

Art.5. La nivel decizional reprezentanţii privaţi şi ai ONG-urilor vor reprezenta, pe durata de
existenţă a Asociaţiei, un procent al membrilor forurilor decizionale ale Asociaţiei de peste
50%, iar partea publică va reprezenta întotdeauna mai puţin de 50%.

CAPITOLUL II – SCOPUL, OBIECTIVELE ŞI ACTIVITATILE ASOCIAŢIEI
Art.6. Asociaţia se constituie în scopul sprijinirii dezvoltării locale a comunităţii marginalizate
din Municipiul Câmpulung, combaterii sărăciei  şi a excluziunii sociale de la nivel urban, prin
stimularea implicării comunităţilor în dezvoltarea locală, prin formarea unui parteneriat local
şi implementarea unor strategii.

Art.7. Obiectivele Asociaţiei sunt:
a) elaborarea şi implementarea strategiilor integrate de dezvoltare urbană, având ca punct
de plecare nevoile identificate la nivel local şi potenţialul endogen;
b) cooperarea directă între mediul  public,  privat şi  societatea civilă, în toate domeniile de
activitate, implicând astfel toţi responsabilii politici, sociali şi/sau economici;
c) promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei şi a diverselor forme de discriminare;
d) creşterea gradului de coeziune şi implicare socială a comunităţilor;
e) promovarea potenţialului şi resurselor locale;
f) promovarea valorilor tradiţionale, culturale;
g) creşterea  coeziunii  socio-economice  a  actorilor  de  la  nivel  local  în  vederea  dezvoltării
comunităţii locale;
h) încurajarea  inovării  sociale  prin  servicii  şi  modele  ce  permit  abordarea  mai  eficientă a
problemelor sociale din comunitate;
i) stimularea  investiţiilor  şi  promovarea  serviciilor  de  specialitate,  turism  şi  resurse
regenerabile pentru energie.

Art.8. Activităţile Asociaţiei sunt:
a) derularea de activităţi de animare şi mobilizare a partenerilor locali şi a persoanelor din
comunităţi subscrise dezvoltării locale; 
b) colectarea, analizarea şi difuzarea de informaţii privind acţiunile de dezvoltare urbană;
c) organizarea de evenimente, conferinţe, dezbateri,  mese rotunde şi ateliere de lucru pe
diverse teme ce au ca obiectiv dezvoltarea comunităţii locale;
d) mediatizarea acţiunilor realizate de Asociaţie (campanii  de informare,  pliante,  publicaţii
etc.); 
e) desfăşurarea de alte activităţi destinate să susţină dezvoltarea comunităţii.
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CAPITOLUL III - MEMBRII ASOCIAŢIEI, DREPTURI ŞI OBLIGAŢII
Art.9. (1)  Asociaţia Grupul  de Acţiune Locală Câmpulung Muscel are în componenţa sa la
înfiinţare  membri  fondatori,  iar  ulterior  va  putea  avea  şi  membri  asociaţi  şi  membri  de
onoare. 
(2)  Membrii  Asociaţiei  vor  proveni  din  rândul  unităţii  administrativ  teritoriale,  instituţiilor
publice, organizaţiilor non-guvernamentale, persoanelor juridice şi persoanelor fizice care au
participat la înfiinţarea Asociaţiei, au semnat Actul constitutiv şi Statutul şi sunt de acord cu
toate  prevederile  prezentului  statut  şi  care,  prin  activitatea  desfăşurată,  pot  contribui  la
îndeplinirea scopului şi obiectivelor Asociaţiei.

Art.10. (1) Asociaţia are în componenţă:
a) membri fondatori;
b) membri asociaţi;
c) membri de onoare;
(2)  Membrii  fondatori  sunt  acei  membri  persoane  fizice  sau  juridice  care  au  hotărât
constituirea  şi  au  participat  la  înfiinţarea  Asociaţiei  şi  care  figurează  ca  atare  în  actul
constituirii Asociaţiei.  
(3) Membrii asociaţi sunt acei membri, persoane fizice sau juridice, care vor dobândi această
calitate în urma acceptării lor în Asociaţie prin hotărâre a Adunării Generale a Asociaţiei, cu
majoritate simplă din totalul membrilor Asociaţiei.
(4)  Atât  membrii  fondatori  cât  şi  membrii  asociaţi  plătesc  cotizaţia  anuală,  în  cuantumul
aprobat de Adunarea Generală a Membrilor Asociaţiei.
(5)  Membrii  de  onoare  dobândesc  această  calitate  la  propunerea  unuia  dintre  membrii
fondatori, cu acordul Adunării Generale. Calitatea de membru de onoare va fi conferită unei
personalităţi, organizaţii sau instituţii care şi-a dobândit prestigiul prin activitatea depusă în
orice domeniu de interes pentru Asociaţie. De asemenea, calitatea de membru de onoare va
putea fi conferită unei persoane, organizaţii sau instituţii care a depus o activitate deosebită
sau  a  ajutat  prin  mijloace  remarcabile  dezvoltarea  Asociaţiei,  dar  care  nu  doreşte  să  se
angajeze constant în munca de realizare a scopului Asociaţiei. Membrii de onoare nu au drept
de vot, nu au drept să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere.

Art.11. Membrii Asociaţiei au următoarele drepturi:
a) să participe cu vot deliberativ la Adunarea Generală a Asociaţiei, să aleagă şi să fie aleşi în
organele Asociaţiei;
b) să participe la activitatea Asociaţiei, să facă propuneri privind activitatea desfăşurată, să
primească explicaţii de la organele de conducere ale Asociaţiei asupra problemelor de interes
comun ridicate;
c) să consulte bilanţul contabil, procesele-verbale ale şedinţelor organelor de conducere şi
control ale Asociaţiei;
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d) să reprezinte Asociaţia, în limitele mandatului încredinţat de Preşedinte sau de Adunarea
Generală, la manifestări angajate cu terţii;
e) să  aibă  acces  la  lucrările,  publicaţiile  şi  materialele  de  care  dispune  Asociaţia,  să
beneficieze de toate condiţiile oferite de aceasta pentru ridicarea nivelului de pregătire;

Art.12. Membrii Asociaţiei au următoarele obligaţii:
a) să respecte prevederile Statutului şi reglementările specifice adoptate;
b) să-şi aducă aportul la realizarea scopului şi obiectivelor Asociaţiei;
c) să participe la toate şedinţele şi acţiunile la care sunt convocaţi de către Consiliul Director;
d) să promoveze interesele Asociaţiei în activităţile proprii;
e) să nu prejudicieze imaginea, acţiunile şi activitatea Asociaţiei;
f) să plătească în fiecare an cotizaţia stabilită.

Art.13. Calitatea de membru al Asociaţiei încetează prin:
a) retragere;
b) excludere din Asociaţie;
c) deces, în cazul persoanelor fizice;
d) pierderea personalităţii juridice;
e) dizolvarea Asociaţiei.

Art.14. Membrii se pot retrage oricând din Asociaţie, cu condiţia formulării unei cereri scrise,
ce va fi adresată organelor de conducere ale Asociaţiei cu cel puţin 30 de zile înaintea datei
preconizată pentru retragere efectivă. 

Art.15. Excluderea  unui  membru  are  loc  la  propunerea  Consiliului  Director,  numai  prin
hotărârea Adunării Generale, în următoarele situaţii:
a) neplata cotizaţiei datorate Asociaţiei pe o perioadă de 1 an;
b) nerespectarea  de  către  membrul  în  cauză  a  clauzelor  actelor  constitutive  şi  a
regulamentelor de funcţionare ale Asociaţiei;
c) prejudicierea prin orice mijloace a imaginii Asociaţiei, a scopului şi obiectivelor acesteia;
d) săvârşirea unor fapte ilegale, nedemne sau neloiale faţă de Asociaţie sau faţă de oricare
dintre membrii acesteia.
Art.16. Membrii  care se retrag sau sunt excluşi nu au nici un drept, rămânând obligaţi să
achite cotizaţiile pentru perioada cât au fost membri.

CAPITOLUL IV - ORGANELE ASOCIAŢIEI
Art.17. Organele de conducere, administrare şi control ale Asociaţiei sunt:
a) Adunarea Generală;
b) Consiliul Director;
c) Cenzorul.
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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.

Art.19. Adunarea Generală se întruneşte o dată pe an în sesiune ordinară sau ori de câte ori
este necesar în sesiune extraordinară.

Art.20. Adunarea Generală se convoacă de Consiliul Director, prin preşedintele acestuia sau la
cererea scrisă şi motivată a cel puţin 1/3 din numărul membrilor Asociaţiei.

Art.21. (1) Convocarea Adunării  Generale se face în scris, cu cel puţin 2 zile calendaristice
înainte de data convocării şi va trebui să cuprindă locul şi data convocării, precum şi ordinea
de zi.
(2)  Adunarea  Generală  este  legal  constituită  dacă  la  ea  participă  2/3  dintre  membrii
Asociaţiei, la prima convocare.

Art.22. (1) Fiecare membru are dreptul la un vot în Adunarea Generală.
(2) Adunarea Generală adoptă hotărâri cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi, în caz de
balotaj, prevalând votul Preşedintelui Consiliului Director.
(3)  Discuţiile  şi  hotărârile  Adunării  Generale  se  consemnează  într-un  registru  de  procese
verbale de unul dintre membrii Asociaţiei şi se păstrează la sediul Asociaţiei.
(5)  Procesul-verbal  se  va semna de toţi  membrii  participanţi  la  şedinţă şi  se  va aduce la
cunoştinţa tuturor membrilor.
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(6) Hotărârile luate de Adunarea Generală trebuie să fie în limitele legii, ale Actului constitutiv
şi ale Statutului şi sunt obligatorii chiar şi pentru membrii asociaţi care nu au luat parte la
Adunarea Generală sau au votat împotrivă.

Art.23. (1)  Membrul/  reprezentantul  unui  membru  care  într-o  anumită  problemă supusă
hotărârii  Adunării  Generale sau deciziei unuia dintre organele de conducere este interesat
personal, prin soţul său, ascendenţii sau descendenţii săi, sau prin rude până la gradul al IV-
lea, nu va putea lua parte la deliberare şi nici la vot.
(2)  Asociatul  care  încalcă  dispoziţiile  alin.  (1)  este  direct  răspunzător  de  daunele  cauzate
Asociaţiei dacă în lipsa votului său nu s-ar putea obţine majoritatea cerută.

Art.24. (1)  Hotărârile  Adunării  Generale,  contrare  legii,  Actului  constitutiv sau dispoziţiilor
cuprinse în Statut, pot fi atacate în justiţie de către oricare dintre asociaţii care nu au luat
parte la Adunarea Generală sau care au votat împotrivă şi au cerut să se insereze aceasta în
procesul-verbal de şedinţă, în termen de 15 zile de la data când au luat cunoştinţă despre
hotărâre sau de la data când a avut loc şedinţa, după caz. 
(2)  Cererea  de  anulare  se  soluţionează  în  camera  de  consiliu  de  către  judecătoria  în
circumscripţia căreia Asociaţia îşi are sediul. Hotărârea instanţei este supusă numai apelului. 

Art.25. (1) Consiliul Director este organul de conducere care asigură punerea în executare a
hotărârilor Adunării  Generale.  Membrii  Consiliului  Director sunt aleşi  prin vot de membrii
Adunării Generale. 
(2) Consiliul Director este format din 7 membri activi, numiţi de Adunarea Generală pe un
mandat de 4 ani. Consiliul Director va asigura o reprezentare echitabilă a diferitelor segmente
ale comunităţii locale. 
(3) Consiliul Director este alcătuit din: un preşedinte, un vicepreşedinte, un secretar şi patru
membri.
(2) Preşedintele este ales de membrii Consiliului Director din rândul lor.
(3) Fiecare membru al Consiliului Director are dreptul la un singur vot.
(4) Mandatul  membrilor Consiliului  Director încetează înainte de expirarea duratei  pentru
care au fost aleşi  în următoarele situaţii:  retragere,  deces,  revocare,  pierderea calităţii  de
membru al Asociaţiei. 

Art.26. Consiliul Director are următoarele atribuţii:
a) prezintă  Adunării  Generale  raportul  de  activitate  pe  perioada  anterioară,  executarea
bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli
şi proiectul programelor Asociaţiei;
b) încheie acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei;
c) aprobă organigrama şi politica de personal a Asociaţiei;
d) acceptă donaţii, sponsorizări, în condiţiile legii;
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e) poate elabora un regulament intern de funcţionare;
f) hotărăşte, la nevoie, schimbarea sediului Asociaţiei;
g) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea Generală.

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).
(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.

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.

Art.29. (1) Preşedintele Consiliului Director reprezintă Asociaţia în relaţiile cu alte persoane
fizice şi juridice din ţară şi străinătate.
(2) Preşedintele Consiliului Director conduce lucrările Adunării Generale ale Asociaţiei şi ale
Consiliului  Director  şi  asigură  conducerea  Asociaţiei  urmărind  îndeplinirea  hotărârilor
Adunării Generale şi ale Consiliului Director.
(3) În cazul în care preşedintele nu-şi poate exercita prerogativele sale statutare, atribuţiile
sale vor fi preluate de un membru al Consiliului Director desemnat de acesta.

Art.30. (1) Controlul financiar al Asociaţiei este asigurat de cenzor ales de Adunarea Generală
pentru un mandat de 4 ani. 
(2) În  cazul  în  care  numărul  asociaţilor  este  mai  mare  de  15,  numirea  unui  cenzor  este
obligatorie, acesta putând fi o persoană din afara Asociaţiei.
(3) În cazul în care numărul asociaţilor este mai mare de 100 membri înscrişi până la data
întrunirii ultimei Adunări Generale, controlul financiar intern se va exercita de către o comisie
de cenzori, alcătuită dintr-un număr impar de membri. Membrii Consiliului Director nu pot fi
cenzori. Cel puţin unul dintre cenzori trebuie să fie contabil autorizat sau expert contabil, în
condiţiile legii.
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(4) Regulile  generale  de  organizare  şi  funcţionare  a  comisiei  de  cenzori  se  aprobă  de
Adunarea  Generală.  Comisia  de  cenzori  îşi  poate  elabora  un  regulament  intern  de
funcţionare.

Art.31. În realizarea competenţei sale, cenzorul (comisia de cenzori):
a) verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociaţiei; 
b) verifică gestiunea Asociaţiei, consemnând constatările într-un registru de procese-verbale; 
c) întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării Generale;  
d) participă la şedinţele Consiliului Director, fără drept de vot; 
e) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de statut, stabilite de Adunarea Generală sau
rezultate din legislaţia în vigoare.

CAPITOLUL V - PATRIMONIUL ASOCIAŢIEI
Art.32. (1) Patrimoniul iniţial al Asociaţiei este de 1000 lei şi este constituit din contribuţia în
numerar a membrilor fondatori ai Asociaţiei.
(2) Patrimoniul Asociaţiei se compune din cotizaţiile membrilor Asociaţiei şi din alte venituri
obţinute în condiţiile legii.
(3) Membrii persoane fizice din zonele urbane marginalizate sunt scutite de plata cotizaţiei
anuale.

Art.33. Categoriile de resurse patrimoniale ale Asociaţiei sunt:
a) cotizaţia anuală, care se achită până la data de 28 octombrie a anului pentru care ea este
datorată;
b) dobânzi bancare;
c) donaţii, sponsorizări, subvenţii sau subscripţii publice; 
d) sprijin material şi financiar acordat de alte asociaţii sau fundaţii;
e) finanţări din programe angajate a fi implementate de Asociaţie;
f) contribuţii de la bugetele locale, angajate conform legii;
g) contravaloarea unor servicii de instruire sau consultanţă pentru terţi, acordate în condiţiile
legii;
h) dispoziţii testamentare făcute de terţe persoane în favoarea Asociaţiei;
i) încasări rezultate în urma unor publicaţii sau manifestări, evenimente cu taxă, organizate
de Asociaţie;
j) alte forme de venituri prevăzute de lege.

Art.34. Asociaţia nu are calitatea de operator şi nu va desfăşura activităţi economice. 

Art.35. Asociaţia  are  un  buget  propriu  de  venituri  şi  cheltuieli.  Situaţiile  financiare  se
întocmesc şi se publică în conformitate cu legislaţia în vigoare.
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CAPITOLUL VI - DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA
Art.36. Asociaţia se dizolvă:
a) de drept;
b) prin hotărârea instanţei judecătoreşti;
c) prin hotărârea Adunării Generale.

Art.37. Asociaţia se dizolvă de drept prin:
a) 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 scop;
b) imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau a Consiliului Director în conformitate cu
prezentul Statut, dacă această situaţie durează mai mult de un an de la data la care Adunarea
Generală sau, după caz, Consiliul Director trebuia să se constituie;
c) reducerea numărului de asociaţi sub limita fixată de lege, dacă acesta nu a fost complinit
timp de 3 luni.

Art.38.  Constatarea  dizolvării  se  realizează  prin  hotărârea  judecătoriei  în  a  cărei
circumscripţie se află sediul asociaţie, la cererea oricărei persoane interesate.

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.

Art.40. În cazul în care Asociaţia a fost dizolvată pentru motivele prevăzute la art. 39 lit. a) –
c), bunurile rămase după lichidare vor fi preluate de către stat, prin Ministerul Finanţelor, sau,
după caz, de municipiul Câmpulung, dacă aceasta este de interes local. 
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Art.41. Asociaţia se dizolvă prin hotărârea Adunării Generale în termen de 15 zile de la data
şedinţei de dizolvare, procesul verbal în formă autentică se depune la judecătoria în a cărei
circumscripţie teritorială îşi are sediul pentru înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

Art.42. (1) În cazul dizolvării Asociaţiei lichidatorii se numesc de instanţa de judecată sau de
Adunarea Generală.
(2) O dată cu numirea lichidatorilor, mandatul Consiliului Director încetează.
(3) Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau juridice, autorizate în condiţiile legii.
(4)  Lichidatorii  efectuează inventarul  şi  încheie  bilanţul  care  să  constate  situaţia  exactă a
activului şi pasivului Asociaţiei.
(5)  Lichidatorii  sunt  obligaţi  să primească şi  să păstreze registrele şi  orice documente ale
Asociaţiei şi să ţină un registru cu toate operaţiunile lichidării, în ordinea realizării acestora.
(6) Lichidatorii îşi îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorului.

Art.43. (1) În cazul dizolvării Asociaţiei bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite
către persoane fizice.
(2) Bunurile Asociaţiei rămase în urma lichidării vor fi transmise către persoane juridice de
drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător, conform hotărârii Adunării
Generale sau a instanţei judecătoreşti competente.
(3) Dacă în termen de 6 luni de la finalizarea lichidării, lichidatorii nu au reuşit să transmită
bunurile în condiţiile alin.(2) ele se atribuie de instanţa competentă unei persoane juridice cu
scop identic sau asemănător.
(4) Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului-verbal de predareprimire dacă
prin acesta nu s-a stabilit o dată ulterioară.

Art.44. (1)  După  terminarea  lichidării,  lichidatorii  trebuie  să  ceară  radierea  Asociaţiei  din
Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.
(2) Asociaţia îşi încetează existenţa la data radierii ei din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.
Radierea  se  face  în  baza  actului  constatator  eliberat  de  lichidatori  prin  care  se  atestă
descărcarea acesteia de obligaţiile asumate.

CAPITOLUL VII-DISPOZIŢII FINALE
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
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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. 
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Anexa nr.1 la Statut
Membrii Asociației Grupul de Acțiune Locală Câmpulung Muscel

NR.
CRT.

DENUMIRE
MEMBRU

STATUTUL
MEMBRULUI

REPREZENTANT
LEGAL

SEMNĂTURĂ ŞI
ŞTAMPILĂ

1. MUNICIPIUL 
CÂMPULUNG

APL MARCU IOANA

2. DIRECȚIA DE 
ASISTENȚĂ SOCIALĂ 
CÂMPULUNG

APL BERCARU
MARIANA- DIANA

3. DIRECȚIA DE 
SĂNĂTATE PUBLICĂ 
ARGEȘ

APL GUIMAN MARIUS

4. AGENȚIA 
JUDEȚEANĂ PENTRU
OCUPAREA FORȚEI 
DE MUNCĂ ARGES

APL PETRESCU PAUL

5. INSPECTORATUL 
ȘCOLAR JUDEȚEAN 
ARGEȘ

APL UNGHEANU-
MATEESCU IONELA

6. DIRECȚIA GENERALĂ
DE ASISTENȚĂ 
SOCIALĂ ȘI 
PROTECȚIA 
COPILULUI ARGEȘ 

APL GOGOAȘE ADELA

7. SC PIATRA CRAIULUI SRL BULUGEA IONUȚ

8. SC CAPRA NEAGRĂ SRL ȘIPOTEANU  DAN-
CĂTĂLIN

9. SC PARGA SAT SRL ILIESCU GABRIEL

15



10. SC ANOMIS SRL SRL IORDACHE ȘTEFAN

11. SC EVELIN SRL SRL ISBĂȘOIU 
DOMNICA

12. S.C. PET ELECTRIC 
GLOBAL SP SRL

SRL PANCU ADRIAN

13. S.C. BADEA SRL SRL BADEA ION

14. ASOCIAȚIA 
MIȘCAREA 
MUSCELEANĂ

ONG STUPARU  IOAN
VIRGIL

15. ASOCIAȚIA MUZEUL 
AUTOMOBILULUI

ONG HAGI EMIL

16. ASOCIAȚIA SALVAȚI 
CÂMPULUNGUL ȘI 
MUSCELUL

ONG VASILESCU MIHAIL

17. ASOCIAȚIA START 
PENTRU AUTISM 

ONG VLĂȘCEANU 
DRAGOȘ – ADRIAN

18. ASOCIAȚIA DE 
DEZVOLTARE 
COMUNITARĂ OM 
PENTRU OM

ONG CIOLAN TIBERIAN

19. ION ILIESCU PF ----
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20. BĂGNEANU
GEORGIAN

PF ---

21. IVAN NICOLAE – 
LAURENȚIU

PF ----

22. LECA GHEORGHE PF ----

23. HĂRȚOGEANU ILIE PF ----

24. TĂTĂRUȘANU 
EUGEN

PF ----

25. FIANU CONSTANTIN PF ------

26. TRUFAȘ LUCICA PF ------

27. ALEXANDRU ALINA-
RALUCA

PF ------

28. NICOLAE IULIAN PF ------
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