
STATUTUL
ASOCIAJIA PARINTILOR SI PRIETENILOR DIN
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se asociaza pentru infiinfarea ASOCIATIA PAREMTILOR SI PRIETENILOR DIN
LICEUL TEORETIC ,,VASILE ALECSANDRI" IASI care face obiectul prezentului statut.

,,ASOCIATIA PARINTILOR SI PRIETENILOR DIN LICEUL TEORETIC
,,VASILE ALECSANDRF' IASI" a luat fiin^a prin voinja membrilor sai, ini^iatorii, men^ionati
in actul constitutiv si dobandeste personalitate juridica prin inscrierea in registrul special de la
Judecatoria in a carei circumscrip^ie isi are sediul.

Art.l. Membrii fondatori enumera|i si in finalul actului, au constituit, potrivit Actului
Constitutiv, ASOCIATIA PARINTILOR §1 PRIETENILOR DLN LICEUL TEORETIC
,,VASILE ALECSANDRI" IASI in conformitate cu prevederile Ordonan^ei Guvernului nr.
26/2000 cu pnvire la asocia^ii si funda^ii, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.2. Denumirea Asociatiei este ASOCIATIA PARINTILOR §1 PRIETENILOR DIN
LICEUL TEORETIC ,,VASILE ALECSANDRI" IA§I, conform dovezii disponibilitatii
denumirii numarul 138466 din 25.09.2014, eliberata de Ministerul Justijiei.

Art.3. ASOCIAJIA PARINTILOR SI PRIETENILOR DIN LICEUL TEORETIC
,,VASILE ALECSANDRF' IASI este persoana juridica de drept privat, fara scop patrimonial.

Art.4. Sediul Asociatiei este in municipiul lasi, str. C. Negri, nr. 50, camera 1-13, etajul 1, din
incinta Liceului Teoretic "Vasile Alecsandri" lasi, jude^ul lasj.

Asociaza isi rezerva dreptul de a-si putea schimba sediul, daca imprejurarile o cer, la alta
adresa sau in alte orase din

Art.5. (1) Asociaza se constituie pe o durata nedeterminata.
(2) Asociaza se poate afilia cu alte persoane juridice non-profit din {ara si/sau din strainatate
pentru realizarea scopurilor si obiectivelor sale.
(3) ASOCIAJIA PAREVTELOR SI PRIETENILOR DIN LICEUL TEORETIC ,,VASILE
ALECSANDRF' IA§I isi poate constitui sucursale, ca structuri teritoriale fara personalitate
juridica, sau filiale, in Jara sau strainatate, ca structuri teritoriale cu personalitate juridica, prin
hotararea autentificata a Adunarii Generate a membrilor cu drept de vot ai Asocia^iei.
(4) Personalitatea juridica a filialei se dobandeste in condi^iile legislate! in vigoare din ^ara in
care isi va avea sediul filiala infiin^ata.
(5) Filiala este condusa de un Consiliu Director propriu, alcatuit din eel pu^in 3 membri.
Procedura de alegere a Consiliului Director al filialelor asociapei va fi stabilita prin hotararea
autentificata a Adunarii Generale a membrilor cu drept de vot ai ASOCIATIA PARINTILOR
SI PRIETENILOR DIN LICEUL TEORETIC ,,VASILE ALECSANDRF' IASI
(6) Filiala poate incheia, in nume propriu, acte juridice in condi^iile stabilite de asocia^ie prin
actul constitutiv al filialei. Ele pot incheia acte juridice de dispozi^ie, in numele si pe seama
asociatiei, numai pe baza hotararii prealabile a Consiliului Director al ASOCIATIA
PARINTILOR SI PRIETENILOR DIN LICEUL TEORETIC ,,VASILE ALECSANDRI"
IASJ.
Art.6. Patrimoniul Asociatiei este constituit dintr-un activ patrimonial initial in valoare de 2100
(doua mii una suta) lei si este alcatuit din aportul in numerar in cote egale de cate 300 lei depus
de membrii fondatori.



Intregul patrimoniu va fi evidential si pastrat in conformitate cu legisla^ia romana in
materie, pe numele Asocia^iei si va fi folosit exclusiv pentru realizarea obiectivelor ei.
Art.7. Scopurile §i obiectivele Asociafiei

Asocia^ia va avea un caracter educativ, social, neguvernamental, democratic,
independent, non-profit §i apolitic.

Scopul - ASOCIATIA PARINTILOR SI PRETENILOR DIN LICEUL TEORETIC
"VASILE ALECSANDRI" IASI este de a contribui la buna desfasurare a activita^ii scolare si a
conditiilor in care se desfasoara activitatea din Liceul Teoretic ,,Vasile Alecsandri", la cresterea
performan^elor Declare, motivarea elevilor, sus^inerea materiala a elevilor cu probleme speciale,
promovarea elevilor din Liceul Teoretic ,,Vasile Alecsandri", promovarea imaginii scolii
romanesti in general, si a Liceului Teoretic ,,Vasile Alecsandri" in mod special si, nu in ultimul
rand, crearea condrfiilor organizatorice, materiale, financiare si morale pentru educarea si
pregatirea elevilor Liceului Teoretic ,,Vasile Alecsandri", in vederea imbunatatirii procesului
educativ si sprijinirea adolescen^ilor pentru adaptarea si integrarea lor in societate, pentru
sprijinirea educa^iei civice, sociale si morale a elevilor prin ac|iuni culturale, artistice, recreative,
sportive.

Obiectivele pe care si le propune in vederea realizarii acestui scop sunt urmatoarele:
Sus^inerea unita|ii de invatamant in activitatea de consiliere si orientare socio-
profesionala, de integrarea sociala a elevilor;
Implicarea in procesul de inva|amant, propunand scolii discipline si domenn care sa se
studieze prin curriculumul, la decizia scolii;
Identificarea de surse de finanjare extrabugetare si implicarea directa in imbunatatirea,
modernizarea si intre^inerea bazei materiale a scolii;
Sprijinirea parteneriatelor educa^ionale dintre unita^ile de inva^amant si institute cu rol
educativ pe plan intern si interna|ional;
Sus|inerea conducerii scolii in organizarea si in desfasurarea consultantei cu parin|ii pe
teme educajionale;
Sprijinirea scolii si participarea la organizarea si desfasurarea festivita^ilor scolii;
Conlucrarea cu comisiile de ocrotire a minorilor, cu organele de autoritate tutelara sau cu
organiza^iile non-guvernamentale cu atribu^ii in acest sens, in vederea solu^ionarii
situa|iei elevilor liceului care au nevoie de ocrotire sau orice fel de ajutor;
Implicarea in imbunata^irea calitatii vie^ii si activita^ii elevilor;
Acordarea de burse si premii elevilor liceului pentru performance §colare si extrascolare;
Sprijinirea financiara a unor activita^i extrascolare desfa§urate de elevii liceului;
Acordarea de sprijin financiar sau material copiilor care provin din familii cu situate
materiala precara;
Sprijinirea scolii in orice alte activitafi Declare, la solicitarea acesteia;
Prevenirea abandonului scolar prin derularea unor programe cu acest scop impreuna cu
profesorii scolii;

- Derularea unor programe educative pe teme de genul: drogurile si consumul lor in randul
copiilor, violen|a in familie, ocrotirea minorilor prin intermediul scolii etc.;
Promovarea si cunoasterea tradi^iilor culturale specifice poporului roman, dezvoltarea
multiculturalismului si a dialogului social;
Constituirea unei program de protec^e a spa^iului scolar;
Organizarea unor concursuri la nivel §colar si interscolar, la nivel national ?i
international;



Elaborarea, derularea si implementarea de programe si proiecte cu finan^ari publice si/sau
private, nerambursabile, legate de indeplinirea scopurilor Asociatiei;
Organizarea si realizarea de centre de informare, centre de resurse, baze de date, comisii,
departamente si comitete neguvernamentale specializate, toate concurand la atingerea
scopurilor Asociatiei;
Comunicarea si cooperarea cu autoritatile administrate! publice, precum si cu alte
institutii si organiza^ii din tara si strainatate interesate in ofenrea de sprijin logistic si
material in vederea realizarii dezideratelor asocia^iei;
Initierea, promovarea si incurajarea unor activita^i de recreere, educate si turism in cadru
organizat;
Organizarea de expedi^ii, excursii, tabere cu scop turistic, stiin^ific, informativ in tara si
strainatate;
Promovarea si conservarea valorilor spirituale si culturale tradi^ionale ca parte integrant!
a dezvoltarii durabile;
Implicarea comunita|ii locale in actiuni ce au drept scop realizarea dezideratelor
Asociatiei;
Editarea, promovarea si distribuirea de publicatii (car^i, lucrari stiin^ifice, brosuri, reviste,
in format electronic sau in-print) in domeniile de interes ale Asociatiei;
Elaborarea si distribuirea unor materiale informative si educative de interes pentru liceu;
Organizarea de manifestari stiinjifice, ateliere de lucru, dezbateri, mese rotunde si a altor
evenimente cu scop educativ, informativ pe probleme de mediu;
Atragerea, formarea si sprijinirea voluntariatului pentru activita|i specifice asocia^iei;
Dezvoltarea unor activita^i economice proprii in vederea autofinan^arii;
Desfasurarea oricaror alte activita^i care nu sunt interzise de lege si care concura la bunul
mers al activitatii Asociatiei si la realizarea scopurilor acesteia.

(3) Schimbarea scopurilor Asociatiei se face numai de catre Consiliul Director, cu intrunirea
votului a 2/3 din numarul membrilor.

Capitolul II - RESURSELE PATRIMONIALE ALE ASOCIAJIEEE

Art.8. Patrimoniul social initial al Asociatiei se completeaza cu dobanzile rezultate din plasarea
sumelor disponibile, in condipile legii, donapi, sponsorizari, sau legate, resurse objinute de la
bugetul de stat si/sau de la bugetele locale, resurse otyinute din fonduri de finanjare private si
publice, finantari din fonduri si programe europene, cotiza^ii, taxe de inscriere ale noilor
membrii, precum si alte venituri prevazute de lege.

Capitolul III - MEMBRII

Art.9. - (1) Pot deveni membri ai Asociatiei persoane fizice, cetajeni romani si straini, fara nicio
discriminare bazata pe criterii de rasa, sex, etnie, origine sociala sau religioasa, persoane juridice,
unita^i stiin^ifice, asocia^ii private sau organiza^ii nonguvernamentale care isi asuma principiile
Asociatiei si care doresc sa slujeasca scopurile pentru care a fost infiintata Asociatia, cu
respectarea prevederilor statutului si a hotararilor emanate de la organele de conducere.
(2) Solicitarea de admitere in Asociatie se depune in scris sau se trimite in original la sediul
acesteia, iar Consiliul Director se va pronunta in legatura cu aceasta in termen de 15 zile de la
data depunerii.



Art.10. Membni Asocia^iei se impart in:
a) Membri fondatori - sunt persoanele fizice care au aderat la acest statut, la data

infiin^arii Asocia^iei. Membrii fondatori sunt membrii cu drepturi depline si au drept
de vot deliberativ.

b) Membri cotizanfi (axociafi) - sunt membrii cu drepturi depline, care au aderat la
Asocia^ie dupa momentul infiintarii acesteia si care beneficiaza de drepturi si sunt
finufi de obligate prevazute in prezentul statut.

c) Membri de onoare

Art.ll. Membrii ,\socia(iei au urmatoarele drepturi
a) Sa aleaga si sa fie alesi in organele de conducere ale Asociajiei;
b) Sa participe la dezbateri, la intocmirea documentelor si materialelor de pe ordinea de

zi a Adunarii Generale a membrilor;
c) Sa-si exprime punctul de vedere cu privire la masurile ce urmeaza a fi luate si

documentele supuse dezbaterii;
d) Sa solicite motivat includerea unor probleme pe ordinea de zi a Adunarii Generale a

membrilor cu drept de vot;
e) Sa aiba acces la toate informa^iile ce privesc activitatea asocia^iei;
f) Sa participe la toate acjiunile organizate de Asocia^ie;
g) Sa atace in justice hotararile Adunarii Generale a membrilor care incalca prevederile

legale sau ale prezentului statut.

Art.12. Membrii asociafiei au urmatoarele obliga|ii
a) Sa respecte prevederile statutului si hotararile Adunarii Generale a membrilor;
b) Sa informeze Asociapa asupra tuturor problemelor de importan^a deosebita din cadrul

domeniului de activitate;
c) Sa nu faca declaratii publice care contravin hotararilor Asociajiei care aduc atingere

intereselor generate ale acesteia;
d) Sa nu aduca prejudicii de ordin moral sau material Asocia^iei;
e) Sa nu trateze in mod necorespunzator in^elegerile, conven^iile legate de scopurile

asocia^iei;
f) Sa contribuie la realizarea scopurilor si obiectivelor asocia^iei prin sprijin financiar,

material, moral si activita^i voluntare in cadrul programelor/proiectelor ini^iate/derulate
de asocia|ie;

g) Sa fie un exemplu de conduita morala, profesionala si sociala;
h) Sa achite cotiza^ia stabilita de Adunarea Generala a membrilor a Asociatiei.

Art. 13. Membrii Asocia^iei pierd aceasta calitate in urmatoarele cazuri:
a) Renun^are benevola sau retragerea calita^ii de membru. Renun^area benevola trebuie

precedata de o scnsoare catre Presedintele Asocia^iei depusa inainte cu eel pu{in 15 zile
de la data incetarii calita^ii de membru;

b) Un membru poate fi exclus din Asocia^ie daca nu-si indeplineste obligate de membru
prevazute in Statutul Asocia^iei sau nu respecta prevederile si regulamentele de
func^ionare ale Asocia|iei adoptate de catre Adunarea Generala a membrilor si Consiliul
Director;

c) Incetarea existen^ei persoanei fizice;



d) Ca urmare a devenirii de persoana nedemna, conform legislate! in vigoare.

Art.14. Membrii care au pierdut aceasta calitate o pot redobandi cu aprobarea Adunarii Generale
a membrilor cu drept de vot, otyinuta dupa eel pu{in 6 luni de la excludere.

Art.15. Membrii care se retrag sau sunt exclusi nu au niciun drept asupra patrimoniului
Asociatiei, ei ramanand obliga^i sa achite cotiza|iile pe tot timpul cat au fost asocia^i.

Art.16. Retragerea benevola sau excluderea din Asocia^ie este aprobata de Adunarea Generala a
membrilor, in baza propunerii facute de catre un membru al Consiliului Director.

Art. 17. Membrii de onoare
(1) Titlul de membru de onoare se confera:

persoanelor fizice sau juridice care prin activitatea lor sprijina In mod substantial
asociajia in realizarea obiectivelor acesteia, contribuind din punct de vedere financiar,
moral sau functional la realizarea scopurilor ASOCIATIEI PARINTILOR §1
PR1ETENILOR DIN LICEUL TEORETIC ,,VASILE ALECSANDRI" IA§I ;
personalitatilor marcante ale vie|ii stiin^ifice, sportive sau culturale care s-au remarcat,

cu deosebire, in domeniile de mteres ale ASOCIATIEI PARINTILOR $1 PRJETEN1LOR
DIN LICEUL TEORETIC ,,VASILE ALECSANDRI" IA§I si care, prin activitatea lor,
sprijina asocia^ia in realizarea obiectivelor acesteia.

(2) Titlul de membru de onoare reprezinta un semn de apreciere pentru contribu^iile si serviciile
aduse Asociatiei. Votul membrilor onorifici este consultativ.
(3) Titlul de membru de onoare se acorda de catre Consiliul Director si se accepta de catre eel
numit. Membrii de onoare nu pot transmite nimanui calitatea de membru de onoare.

(4) Membrii de onoare ai Asociatiei au urmatoarele drepturi:
a) Sa propuna programe si ac^iuni prin care sa realizeze scopurile Asociatiei;
b) Sa participe la programele si acpunile organizate de Asocia^ie;
c) Sa reprezinte Asocia^ia, cu acordul Consiliului Director, in reuniuni interne si

interna^ionale pe teme legate de sfera de activitate a Asocia|iei;
d) Sa faca parte din juriile pentru decemarea premiilor asociapei si din comisiile pentru

alocarea burselor Asociatiei;
e) Sa participe la lucrarile Adunarii Generale a membrilor cu drept de vot si ale Consiliului

Director.

Capitolul IV- CONDUCEREA SI CONTROLUL ASOCIATIEI

Art.18. Organele de conducere, administrare si control ale Asociatiei sunt:

I. Adunarea Generala a membrilor;
II. Consiliul Director
III. Presedintele
IV. Vicepresedintele
V. Comisia de cenzori



Secfiunea I - Adunarea Generala a membrilor

Art.19. Adunarea Generala a membrilor este organul suprem de conducere al Asocia^iei s.i se
compune din totalitatea membrilor cu drept de vot ai Asociajiei. Calitatea de membru cu drept de
vot se acorda de catre Consiliul Director la propunerea unuia din membrii sai. Neplata cotiza^iei
stabilite duce la pierderea exercitarii dreptului de vot s.i implicit excluderea din Adunarea
Generala a membrilor. Calitatea de membru in Adunarea Generala a membrilor si implicit
dreptul de vot se retrage in urma neparticiparii la doua sesiuni ordinare consecutive sau prin
hotararea Adunarii Generale a membrilor.
Art.20. Adunarea Generala a membrilor se intruneste in sesiune ordinara o data pe an, §i ori de
cate ori este necesar, in sesiune extraordinara.
Art.21. - (1) Convocarea Adunarii Generale a membrilor, in sesiune ordinara §1 extraordinara se
face de catre Presedmte sau la cererea a eel pu^in !/2 din numarul membrilor Consiliului Director,
cu eel pu^in 15 (cincisprezece) zile inainte de data mtrunirii.
(2) In cazuri de urgen^a adunarea generala poate fi convocata cu eel pu^in 3 (trei) zile de la data
desfasurarii ei, daca:
a) apar situa|ii care afecteaza existenja asocia^iei;
b) la cererea scrisa a unui numar de eel pu^in 1/3 din numarul membrilor.
(3) Convocarea se face de catre Pre§edinte sau inlocuitorul acestuia, prin grija Secretarului.
Convocarea se face prin notificare transmisa prin fax, e-mail sau prin posta.
(4) In hotararea de convocare a Adunarii Generale a membrilor se comunica data, locul si ora
desfasurarii, precum si ordinea de zi, cu precizarea problemelor care vor face obiectul
dezbaterilor.
Art.22. - (1) Adunarea Generala a membrilor este statuar constituita daca sunt prezen^i eel pu^n
jumatate plus unu din numarul total al membrilor cu drept de vot.
(2) Daca la prima convocare nu se intruneste numarul statutar de membri cu drept de vot, se va
face o noua convocare pentru o data ce se va situa intre a 3-a s.i a 10-a zi de la data stabilita in
prima convocare, cand Adunarea Generala se va considera legal constituita cu orice numar de
membrii prezen^i.
(3) Membrii pot participa la Adunarea Generala a membrilor fie prin prezenja personala, fie prin
intermediul telefonului sau audio/videoconferin^ei.
Art.23. Hotararile Adunarii Generale a membrilor luate cu respectarea legii s.i a statutului sunt
obligatorii pentru to{i membrii Asocia^iei, chiar daca nu au luat parte la Adunare sau au votat
impotriva.
Art.24. - (1) Adunarea Generala a membrilor este condusa de un pres.edinte de §edin^a care
poate fi Pre§edintele sau de ori care alt membru al Consiliului Director.
(2) Hotararile Adunarii Generale a membrilor cu drept de vot se iau prin vot deschis, cu votul a
eel pu^in jumatate plus unu din numarul celor prezenji, cu excep^ia celor care prevad modificari
ale Statutului, divizarea, fuziunea sau dizolvarea, pentru care se cere votul a 3/4 din numarul
membrilor.
(3) Asociatul care, intr-o anumita problema supusa Adunarii Generale a membrilor cu drept de
vot, este interesat personal sau prin so^/sotie, ascenden^i sai, rudele in linie colaterala sau afinii
sai pana la gradul al patrulea inclusiv, nu va putea lua parte la deliberare §i nici la vot.
(4) Asociatul care incalca aceste dispozi^ii este raspunzator de daunele cauzate Asociatiei, daca
fara votul sau nu s-ar fi putut obtine majoritatea ceruta.



(5) Lucrarile Adunarii Generale a membrilor cu drept de vot se consemneaza intr-un proces-
verbal care va fi semnat de catre Presedintele Asociajiei sau de catre inlocuitorul acestuia.
(6) Asociatii absen^i iau cunostin^a de dezbateri din procesul-verbal al sedim;ei pastrat la
secretariat^ ASOCIATIEI PARINTILOR §1 PRIETEN1LOR DIN LICEUL TEORETIC
,,VASILE ALECSANDRI" IA§I.
(7) Hotararile Adunarii Generale, contrare legii, Actului constitutiv si dispozi^iilor cuprinse in
Statut, pot fi atacate in justice de catre oricare dintre asociap care nu au luat parte la Adunarea
Generala a membrilor sau care au votat impotriva si au cerut sa se insereze aceasta in procesul-
verbal de sedinja, in termen de 15 zile de la data cand au luat cunostin{a despre hotarare sau de la
data cand a avut loc sedin^a, dupa caz.
(8) Cererea de anulare se solu^ioneaza in Camera de Consiliu de catre Judecatoria in
circumscrip^ia careia Asocia^ia rfi are sediul. Hotararea instan^ei este supusa numai recursului.
Art.25. Adunarea Generala a membrilor are urmatoarele atribufii:

a) Isi desfa§oara activitatea prin adoptarea de hotarari, cu votul a jumatate plus unu din
numarul membrilor prezenti la §edinta respectiva, legal reprezentata;

b) Dezbate §i aproba raportul de activitate al Consiliului Director al Asocia^iei §i bugetul de
venituri si cheltuieli;

c) Aproba strategia, obiectivele generate si programul de investi^ii ale Asociatiei pe
perioada pana la urmatoarea sesiune a Adunarii Generale a membrilor cu drept de vot sau
pe perioade mai lungi;

d) Alege s. i revoca membrii Consiliului Director;
e) Hotaras,te asupra cotiza^iilor s.i taxelor de inscriere la care vor fi supus.i membrii

asociatiei;
f) Hotara§te cu privire la modificarea patrimoniului;
g) Hotaraste cu privire la infiinfarea de filiale;
h) Modifica actul constitutiv §i statutul asocia^iei;
i) Hotaraste cu privire la fuziunea, divizarea, dizolvarea s.i lichidarea Asocia^iei, alaturi de

votul a % din numarul membrilor Adunarii Generale;
j) Hotaras.te cu privire la stabilirea destinafiei bunurilor dupa lichidarea Asocia^iei;
k) Aproba insemnele si sigiliile Asocia^iei;
1) Aproba bugetul de venituri §i cheltuieli;
m) Aproba sau modifica bilan^ul contabil si contul de profit §i pierderi, dupa analizarea

rapoartelor Consiliului Director si al Comisiei de cenzori;
n) Descarca de gestiune Consiliul Director;
o) Hotara§te cu privire la schimbarea sediului Asocia^iei;
p) Alege §1 revoca cenzorul/cenzorii;
q) Orice alte atribu^ii prevazute in lege sau statut;
r) Deleaga, in limita propriei vointe, diverse competence catre Consiliul Director §i orice

alte atribu^ii prevazute de lege.

Secfiunea II - Consiliul Director

Art.26. - (1) In intervalul dintre Adunarile Generale, conducerea activita^ii Asocia^iei este
asigurata de catre Consiliul Director ca organ colectiv de admimstrare.
(2) Activitatea Consiliului Director este coordonata de Presedintele Asociajiei care este in acelas.i
timp si Presedintele Consiliului Director.



(3) Consiliul Director este responsabil pentru administrarea generala a Asocia^iei, realizarea
scopurilor si obiectivelor de activitate ale acesteia.
(4) Consiliul Director are urmatoarele atribu^ii:

a) Isj desfasoara activitatea prin adoptarea de hotarari, cu votul ajumatate plus unu din
numarul membrilor Consiliului Director prezenti la sedinta respectiva, cu respectarea
cvorumului (minim 2/3);
b) Asigura conducerea Asocia^iei in intervalul dintre Adunarile Generate, urmareste

ducerea la indeplinire a hotararilor Adunarii Generate a membrilor cu drept de vot;
c) Administreaza si gestioneaza patnmoniul Asociajiei si ia decizii in vederea

gospodarini fondunlor;
d) Hotaraste privind incheierea de actejuridice, in numele si pe seama Asociatiei;
e) Asigura realizarea drepturilor si urmareste respectarea obliga^iilor de catre membrii

asocia|i;
f) Analizeaza proiectul bugetului de venitun si cheltuieli, bilanjul financiar - contabil;
g) Supune anual aprobarii Adunarii Generale a membrilor cu drept de vot in eel mult trei

luni de la data incheierii exercijiului economico - financiar, raportul cu privire la
activitatea Asocia^iei, bilamoil contabil si contul de profit si pierderi pe anul
precedent, precum si proiectul de program si proiectul de buget al Asocia^iei pe anul
urmator;

h) Aproba organigrama si strategia de personal ale Asocia|iei;
i) Elaboreaza si aproba regulamente interne de organizare si func|ionare;
j) Decide primirea si excluderea de membri;
k) Aproba desemnarea si revocarea sefilor de filiale si reprezentan|e;
1) Indeplineste oricare alte atribu^ii prevazute in lege sau in statut.
m) Defineste elementele de strategic ale Asocia^iei;
n) Promoveaza imaginea publica a Asocia|iei.

Art.27. - (1) Consiliul Director are in componen^a sa ini^iala 7 (sapte) membri cu urmatoarele
func^ii: un presedinte, un vicepresedinte §i cinci membri.
(2) Numarul membrilor Consiliului Director poate fi modificat de catre Adunarea Generala a
membrilor. Consiliul Director nu poate avea in componenja sa mai pu|m de trei membri si mai
mult de cincisprezece membri.
(3) Membrii Consiliului Director au mandat pentru o perioada de 2 (doi) ani de la data infiintarii
Asociatiei.
(4) La expirarea mandatului Consiliului Director, Adunarea Generala a membrilor va desemna
un alt Consiliu. Membrii Consiliului Director au posibilitatea de a ramane in func^ie pentru un
nou mandat, daca Adunarea Generala a membrilor isi da acordul.
(5) Incepand cu al doilea mandat, membrii Consiliului Director vor fi numi^i pentru o perioada
de 4 (patru) ani de Adunarea Generala a membrilor.
(6) In cazuri motivate, un membru al Consiliului Director poate fi revocat din func^ie de catre
Adunarea Generala a membrilor, inamte de expirarea mandatului.
(7) In cazul in care un membru al Consiliului Director intemioneaza sa se retraga, acesta are
obligafia de a notifica in scris inten^ia sa, cu un preaviz de 30 (treizeci) de zile calendaristice
inainte, retragerea sa operand la data implinirii termenului de preaviz.



(8) In caz de descompletare, fUnc^iile ramase libere se completeaza prin numirea de catre
Adunarea Generala a membrilor, a unui nou membru, cu intrunirea votului a majoritatii simple
din numarul membrilor.
(9) Completarea funchilor ramase libere se face in eel mult 30 (treizeci) de zile de la
descompletare.
Art.28.- (1) Consiliul Director se intruneste in sedin^e semestriale sau ori de cate ori nevoile
Asocia^iei o impun, fie prin prezen|a personala, fie prin intermediul telefonului sau
audio/videoconferintei.
(2) Convocarea Consiliului Director se face de catre Presedinte, iar in lipsa acestuia de
inlocuitorul sau, cu eel putin 3 (trei) zile inainte de data fixata. Convocarea se face prin notificare
transmisa prin e-mail, fax sau prin posta fiecarui membru al Consiliului Director.
(3) §edintele Consiliului Director sunt statutare in prezen^a a eel putin 2/3 din membri, sau daca
nu se obtine acest cvorum minim, atunci membrii cu drept de vot ai Consiliului Director care nu
pot participa la o sedinja isi vor trimite votul si comentariile lor asupra problemelor aflate pe
ordinea de zi a sedin^ei prin posta tradirionala, posta electronica sau fax.
(4) Consiliul Director adopta hotarari prin vot deschis. Hotararile Consiliului Director se adopta
cu majoritatea voturilor membrilor sai prezenji (jumatate plus unu), luand in considerare, daca
este cazul, si voturile exprimate in termen prin coresponden^a. In acest caz, daca numarul celor
care voteaza "pentru" este egal cu eel al celor care voteaza "impotriva", se va relua votul in
maxim zece zile. Daca si in acest caz numarul celor care voteaza "pentru" este egal cu eel al
celor care voteaza "impotriva", presedintele are putere de a decide.
(5) La sedinjele Consiliului Director pot participa, fara drept de vot, membrii cotizan^i si
membrii de onoare ai Asocia^iei, cenzorul si alte persoane stabilite de Consiliul Director.
(6) Deliberarile si hotararile Consiliului Director se consemneaza in procese-verbale incheiate cu
ocazia fiecarei sedin^e.
Art.29. Consiliul Director poate imputernici una sau mai multe persoane cu funcrii executive,
inclusiv persoane care sunt straine de Asocia^ie, pentru a incheia acte juridice in numele si pe
seama Asociajiei sau orice alte atriburii prevazute in lege sau statut.
Art.30. Membrii Consiliului Director care, intr-o anumita problema, supusa hotararii sale, sunt
interesap personal sau prin sojiile lor, ascendenjii sau descendenrii sai, rude in linie colaterala
sau afinii sai pana la gradul al patrulea inclusiv, nu vor putea lua parte la deliberare si nici la vot.
In caz contrar vor raspunde pentru daunele cauzate Asocia|iei daca fara votul lor nu s-ar fi putut
ob^ine majoritatea ceruta.
Art.31. Nu poate fi membru al Consiliului Director, iar daca este, pierde aceasta calitate, eel care
ocupa o func|ie de conducere in cadrul unei institutii publice, daca Asocia^ia sprijina activitatea
acelei institurii publice.
Art.32. Deciziile contrare legii, Actului constitutiv sau Statutului Asociariei pot fi atacate de
catre oricare dintre membrii Consiliului Director care au lipsit sau au votat impotriva si a cerut sa
se insereze aceasta in procesul-verbal de sedin^a.
Art.33 In activitatea sa, Consiliul Director va fi ajutat de un contabil si un easier.
Casierul va asigura sj activitatea de secretariat care consta in arhivarea, in conditiile prevazute de
lege, a registrelor si dosarelor Asocia^iei (registrul de intrare-ie^ire corespondenta, dosarul cu
referate cu diverse solicitari adresate Consiliului Director si inregistrate in registru, dosarul cu
contracte/parteneriate incheiate de Asociatie §i inregistrate in registru, dosarul cu procese-verbale
de §edinta, numerotate cronologic, dosarul cu hotarari ale Adunarii Generate, numerotate
cronologic, dosarul cu hotarari ale Consiliului Director, numerotate cronologic, dosarul cu
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rapoarte de activitate, numerotate cronologic, §i orice acte incheiate de Asociatie, prin organele
sale de conducere §1 control).
Contabilul va avea obligatia de a tine la zi documentele financiar-contabile, potrivit prevederilor
legate, de a pune la dispozitia Comisiei de cenzori actele solicitate de aceasta pentru realizarea
activitatii de control si de a sesiza Consiliul Director, prin Presedinte, cu privire la orice abatere
de la actele normative in vigoare.
Casierul §i contabilul vor fi alesj in prima §edinta a Adunarii generate.

Secfiunea III— Presedintele Asociafiei

Art.34. - (1) Presedintele Consiliului Director este si Presedintele ASOCIATIEI PARINTILOR
SI PRIETENILOR DIN LICEUL TEORETIC ,,VASILE ALECSANDRI" IA§I.
(2) Presedintele Asociatiei are urmatoarele atribu|ii:

a) Asigura conducerea operativa a Asociatiei intre sedin^ele Consiliului Director;
b) Urma.res.te si sprijina realizarea programului anual al Asociafiei si a bugetului de

venituri si cheltuieli;
c) Are votul decisiv in cazul in care voturile "pro" si "contra" ale Consiliului Director

sunt egale;
d) Autorizeaza pla^i ale Asociatiei, urmare referatelor in acest sens aprobate de Consiliul

Director, prin hotarare;
e) Reprezinta Asocia^ia in materie juridica si extrajudiciara, semneaza in numele

Asociatiei orice contract/parteneriat, aprobat in prealabil, prin hotarare, de Consiliul
Director §i va urman ca Asocia^ia sa-§i indeplineasca obliga^iile asumate;

f) Deleaga atribu^ii membrilor Consiliului Director;
g) Conduce lucrarile Adunarii Generale a membrilor cu drept de vot si ale Consiliului

Director;
h) Acorda calitatea de Membru de onoare conform hotararii Consiliului Director.

(3) In situa^ia in care presedintele absenteaza sau se afla in imposibilitatea de a-si exercita
atribu^iile, acesta este inlocuit de catre Vicepresedinte.
(4) Cu aprobarea Consiliului Director, prin hotarare, Presedintele Asocia^iei sau, dupa caz,
membrii Consiliului Director delega^i de catre acesta, angajeaza Asocia^ia in raportunle cu
persoanele fizice si juridice romane sau straine si are competenta sa aprobe, cu respectarea
ordinii de drept si a prevederilor prezentului statut, masurile necesare pentru conducerea
operativa a activitatii Asociatiei. Totodata poate da imputernicire unor terte persoane pe perioade
limitate, cu aprobarea Consiliului Director.

Sec^iunea IV- Vicepre§edintele Asocia^iei

Art.35 Vicepresedintele Asociatiei este si vicepresedinte al Consiliului Director. El este ales de
Adunarea Generala a membrilor si indeplineste, temporar sau permanent, o parte din atributiile
Presedintelui, indeplineste sarcinile fixate de Presedinte §i de Consiliul Director. Este
inlocuitorul de drept al Presedintelui in cazul in care acesta lipseste sau se afla in incapacitate de
a-si exercita atributiile.
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Secfiunea V - Comisia de cenzori
Art.36. (1) Controlul fmanciar intern al Asocia^iei este asigurat de catre o comisie de cenzori
formata din 3 (trei) membri, aleasa de Adunarea Generala a membrilor, la propunerea Consiliului
Director.

(1) Calitatea de Cenzor este incompatibila cu Jinerea evidence! financiar contabile a
Asocia^iei.

(2) Cenzorul poate renun^a la func|ie, cu un preaviz de 30 de zile, fimd raspunzator
pentru retragerea intempestiva si pentru eventualele neglijenje in indeplinirea
atribufiilor sale;

(3) Cel putin unul din cenzori are calitatea de expert contabil autorizat.
Atribupile cenzorilor sunt urmatoarele:

a) Verifica activitatea financiar contabila si modul in care este administrat patrimoniul
Asocia^iei, precum si ale structurilor patnmoniale ale acesteia;

b) Intocmeste referate si le prezinta Adunarii Generate;
c) Poate participa la sedin|ele Consiliului Director fara drept de vot;
d) Indeplineste alte atribu^ii stabilite de Adunarea Generala;
e) Verifica concordan^a cheltuielilor efectuate cu bugetul de venituri si cheltuieli si

programele aprobate;
f) Prezinta rapoarte Consiliului Director la solicitarea acestuia, anual va prezenta in fa{a

Adunarii Generale un raport referitor la bilan^ul si bugetul de venituri si cheltuieli ale
Asocia^iei.

Art.27. - (1) Comisia de cenzori are in component sa initials 3 (trei) persoane:

1. Mititielu Violeta, expert contabil
2.Andrie§anu luliana
3.Radut Lavinia-Ana

Membrii Comisiei de cenzori au mandat pentru o perioada de 2 (doi) ani de la data infiin^arii
Asociatiei.
(2) La expirarea mandatului Comisiei de cenzori, Adunarea Generala a membrilor va desemna o
alta Comisiei de cenzori. Membrii Comisiei de cenzori au posibilitatea de a ramane in func^ie
pentru un nou mandat, daca Adunarea Generala a membrilor Tsi da acordul.
(3) Incepand cu al doilea mandat, membrii Comisiei de cenzori vor fi numi^i pentru o perioada
de 4 (patru) ani de Adunarea Generala a membrilor.
(4) In cazuri motivate, un membru al Comisiei de cenzori poate fi revocat din func^ie de catre
Adunarea Generala a membrilor, Tnainte de expirarea mandatului.
Prevederile prezentului statut referitoare la activitatea cenzorului se completeaza cu dispozi^iile
legale in materie. Comisia de cenzori este aleasa/demisa de catre Adunarea Generala a
membrilor, prin hotarare.

Capitolul V- VENITURILE §1 CHELTUIELILE ASOCIATIEI

Art.37. Veniturile Asocia^iei provin din:
a) Dobanzile rezultate din plasarea sumelor disponibile in condole legale;
b) Dona^ii, sponsonzari sau legate;
c) Resurse otyinute din fonduri de finanjare private si publice;
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d) Veniturile realizate din acpuni ocazionale precum: evenimente de strangere de fondun cu
taxa de participate, serbari, tombole, conferee, utilizate in scop social sau profesional,
potrivit statutului;

e) Finantari dm fonduri si programe europene sau orice alte fonduri;
f) Resurse otyinute de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale;
g) Cotiza^ii si taxe de inscriere ale membrilor;
h) Alte venituri prevazute de lege.

Art. 38. - (1) Principalele cheltuieli ale Asocia|iei sunt:
a) Cheltuieli pentru realizarea programelor si obiectivelor asocia^iei;
b) Procurari de echipamente necesare pentru derularea activita^ii asocia^iei;
c) Procurari de rechizite, imprimate de birou si consumable si alte bunuri si servicii

necesare realizarii scopurilor asociatiei;
d) Chirii, dobanzi, taxe, impozite, comisioane bancare;
e) Utilita^i: Apa, canal, salubritate, energie electrica, termica, gaze naturale;
f) Cazare, masa §i transport, daca sunt in interesul realizarii programelor si obiectivelor

asociatiei;
g) Alte cheltuieli, conform actelor normative in vigoare.

(2) Cheltuielile se efectueaza potrivit prevederilor bugetului de venituri si cheltuieli si se aproba,
prin hotarare, de Consiliul Director.

Art. 39. Exercitml economico-financiar incepe la data de 1 ianuarie si se incheie la data
de 31 decembrie ale fiecarui an.

Capitolul VI - DIZOLVAREA $1 LICHIDAREA

Art.40. Asocia^ia se va dizolva:
l.Dedrept prin:

a) Implinirea duratei pentru care a fost constituita;
b) Realizarea sau, dupa caz, imposibilitatea realizarii scopurilor pentru care a fost

constituita.
Il.Prin hotarare judecatoreasca, la cererea oricarei persoane interesate, atunci cand:

a) Scopurile sau activitatea Asocia^iei a devenit ilicita sau contrara ordinii publice;
b) Realizarea scopurilor este urmarita prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
c) Urmareste alt scop decat eel pentru care s-a constituit;
d) A devenit insolvabila;
e) Daca Adunarea Generala hotaraste dizolvarea Asocia|iei si membri Consiliului

Director voteaza in unanimitate dizolvarea, in termen de 15 zile lucratoare de la data
sedin^ei de dizolvare, procesul - verbal, in forma autentica sau redactat de catre
avocat, se depune la Judecatoria in a carei raza teritoriala isi are sediul Asocia^ia,
pentru a fi inscris in Registrul Asocia^iilor si Fundatiilor.

ID.In situatia imposibilitatii constituirii Consiliului Director in conformitate cu statutul
Asociatiei, daca aceasta situate dureaza mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului,
Consiliului Director trebuia constituit.
IV. In alte situa^ii prevazute de lege.

Art.41.- (1) in cazul dizolvarii Asocia^iei, lichidatorii se numesc de instan^a judecatoreasca.
(2) O data cu numirea lichidatonlor, mandatul Consiliului Director inceteaza.
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(3) Lichidatorii la intrarea in fiancee efectueaza inventarul ?i incheie un bilan} care sa constate
situa^ia exacta a activului s.i pasivului.
(4) Ei sunt obliga^i sa primeasca si sa pastreze registrele s,i once alte acte ale Asociapeie si sa
|ina un registry cu toate opera^iunile lichidarii, in ordinea datei acestora.
(5) Lichidatorii isi indeplinesc mandatul sub controlul cenzorilor.

Art.42. - (1) Lichidatorii au obliga^ia de a continua opera^iunile juridice in curs, de a incasa
crean^ele, de a plati creditorii, iar daca numerarul nu este suficient, de a transforma si restul
activului in bani, procedand la vanzarea prin licita^ie publica a bunurilor mobile si imobile.

(2) Lichidatorii pot realiza numai acele opera^iuni noi care sunt necesare finalizarii celor
aflate in curs de derulare.

Art.43. - (1) In cazul dizolvarii Asocia^iei, bunurile ramase in urma lichidarii nu se pot transmite
catre persoane fizice.

(2) Aceste bunuri pot fi transmise catre persoane juridice de drept privat sau de drept
public cu scop identic sau asemanator, prin vanzare sau donate, conform prevedenlor articolului
60 din O.G. nr. 26/2000 cu pnvire la funda^ii si asocia^ii, cu modificarile s.i completarile
ulterioare.

(3) Daca in termen de 6 luni de la terminarea lichidarii, lichidatorii nu au reusit sa
transmita in condi^iile aliniatului (2), ele se atribuie de instan^a competenta unei persoane
juridice cu scop identic sau asemanator.

(4) Data transmiterii bunurilor este cea a intocmirii procesului-verbal de predare-preluare,
daca prin acesta nu s-a stabilit o data ulterioara.

Art.44. Lichidatorii incheie opera^iunile §i remit celor in drept contul gestiunii numai dupa
expirarea unui termen de 6 luni de la publicarea dizolvarii asocia^ieie.

Art.45. Dupa incheierea lichidarii, lichidatorii sunt obliga^i ca in termen de doua luni sa depuna
bilan^ul, registrul jurnal si un memorandum, sa declare operafiunile de lichidare la Registrul
Asocia^iilor §i Fundatiilor al Judecatoriei in a carei circumscrip|ie teritoriala isi are sediul
Asociajia si sa indeplineasca toate procedurile de publicare si radiere din acest registru.
Art.46. Daca in termen de 30 de zile libere de la depunerea bilan^ului nu se inregistreaza nici o
contesta|ie, bilan|ul se considera defmitiv aprobat, iar lichidatorii, cu autorizarea Judecatoriei,
vor remite celor in drept bunurile si sumele ramase de la lichidare, impreuna cu toate registrele si
actele Asocia^iei si ale lichidarii, dupa aceasta fiind considerati descarca^i.
Art.47. - (1) Asocia^ia inceteaza a avea fiin^a la data radierii din Registrul Asociatiilor si
Funda^iilor.

(2) Radierea se face in baza actului constatator eliberat lichidatorilor, prin care se atesta
descarcarea acestora de obligafiile asumate.

Capitolul VII- DlSPOZrril FINALE

Art.48. In situa^ia recunoasterii utilita^ii publice a Asociatiei, se vor aplica stipulate prevazute
de lege.
Art.49. Asocia|ia are stampila §i insemne proprii.
Art.50. Once prevedere din Statut contrara dispozipilor legale este nula de drept.
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Prevederile prezentului statut intra in vigoare din momentul semnarii lui de catre membrii
fondatori.
Asociajia constituita in baza prezentului statut va fi inregistrata, potrivit legii, in Registrul
Asociatiilor si Funda^iilor aflat la grefa Judecatoriei in a carei circumscrip^ie teritoriala isi are
sediul.

Prezentul SlaM se completeza cu prevederile Ordonan^ei Guvernului nr. 26/2000 cu
privire la asociapi si funda^ii, cu modificarile si completarile ulterioare.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul statut in 6 (sase) exemplare, toate originate,
Jiecare cu forta juridica egala, azi 08.10.2014.

Membrii fondatori;

1 .Simiuc Lacramioara

2.Zaharia Claudia

3.Abala§i Razvan-Bogdan

4.Mistreanu Claudia

5.Turcu Daniel-Constantin

6.Hovirneanu Cristi-Irina

V.Gheorghiu Aida-Elena

BAROUL IA§I
CABINET INDIVIDUAL DE AVOCAT

TURCU DANIEL CONSTANTIN
STRADA ATELIERULUI, NR. 1 RL. A9, SC. B, AP. 1

INCHEIERE DE DARE DE DATA CERTA
NR. 7

ANUL 2014 LUNA 10 ZIUA 08

In temeiul art.3 lit.c) din Legea nr.51/1995 - republicata - pentru organizarea sj exercitarea
profesiei de avocat, se da data certa acestor inscrisuri, prezentate in 6 exemplare originate, care
seaflain stare foarte buna, din care 5 s-auinmanat partilor.

ATEST IDENTITATEA PARTILOR, CONTINUTUL §1 DATA INSCRISULUI.

Av. Turcu Daniel Constantin
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