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HOTĂRÂREA NR. PROIECT
din data d e ..............

- privind aprobarea asocierii Municipiului Făgăraş cu Asociaţia Părinţilor- Radu Negru în 
vederea susţinerii financiare în sumă de 4 700 de lei a deplasării în scop educaţional şi cu 
scopul implementării unui proiect pilot privind integrarea în învăţământul de masă a elevilor 
reveniţi în ţară din străinătate, a delegaţiei de cadre didactice şi elevi la Instituto Comprensive 
”Corrado Melone”, Ladispoli, Italia

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ, întrunit în şedinţă................... .

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Făgăraş nr. 45868/1 
din 10.05.2019 şi a referatului nr. 45868 din 10.05.2019 prin care se propune asocierea Municipiului 
Făgăraş cu cu Asociaţia Părinţilor- Radu Negru în vederea susţinerii financiare în sumă de 4 700 de 
lei a deplasării în scop educaţional şi cu scopul implementării unui proiect pilot privind integrarea 
în învăţământul de masă a elevilor reveniţi în ţară din străinătate, a delegaţiei de cadre didactice şi 
elevi la Instituto Comprensive ”Corrado Melone”, Ladispoli, Italia

Ţinând seama de prevederile, art.6 alin 4 din Legea 52/2003 privind transparenta decizională 
precum şi prevederile art.l 949-1954 Cod civil, respectiv ale srt.2, lit. d), e), art. 46, lit. f) din 
Ordonanţa Guvernului , nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările si completările 
ulterioare,

în temeiul art.45, alin.2, lit.f, art.45 alin.3 şi art. 115, alin. 1, lit.b, dispoziţiile art.36, alin.2, lit.c 
şi alin.6, lit.a, pct.4 şi ale art. 123, alin.l din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, modificată şi completată,

HOTĂRĂŞTE:

Art.l. Se aproba ca oportună asocierea Municipiului Făgăraş cu Asociaţia Părinţilor Radu -  
Negru reprezentată prin Bogdan Mihăilă în calitate de preşedinte , cu sediul în Făgăraş, Strada 
Şcolii, nr.l, identificată cu CIF 27327307, având cont bancar R037BRDE080SV24138610800 
deschis la Banca Română de Dezvoltare în vederea susţinerii financiare în sumă de 4 700 de lei a 
deplasării în scop educaţional şi cu scopul implementării unui proiect pilot privind integrarea în 
învăţământul de masă a elevilor reveniţi în ţară din străinătate, a delegaţiei de cadre didactice şi 
elevi la Instituto Comprensive ”Corrado Melone”, Ladispoli, Italia

Art.2. Se aprobă proiectul contractului de asociere conform anexei nr.l parte integrată a 
prezentei hotărâri.

Art. 3. Se împuterniceşte domnul Sucaciu Gheorghe Primarul Municipiului Făgăraş pentru 
semnarea contractului.

Art. 4 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează Primarul Municipiului 
Făgăraş, prin Direcţia Buget - Finanţe si Compartiment Cabinet Primar

Iniţiator
PRIMAR,

GHEORGHE SUCACIU

Vizat pentru legalitate 
SECRETAR,

LAURA ELEN^GlTOtCA
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Nr. 45868 din 10.05.2019

PRIMARUL MUNICIPIULUI 
FĂGĂRAŞ

GHEORGHE SUCACIU

REFERAT LA PROIECTUL DE HOTARARE AL CONSIULU1 LOCAL

- privind aprobarea asocierii Municipiului Făgăraş cu Asociaţia Părinţilor- Radu Negru în 
vederea susţinerii financiare în sumă de 4 700 de lei a deplasării în scop educaţional şi 
cu scopul implementării unui proiect pilot privind integrarea în învăţământul de masă a 
elevilor reveniţi în ţară din străinătate, a delegaţiei de cadre didactice şi elevi la Instituto 
Comprensive ”Corrado Melone”, Ladispoli, Italia

Având în vedere că Municipiul Făgăraş alături de Colegiul Naţional Radu Negru Făgăraş 
a încheiat un parteneriat cu Primăria Ladispoli, Italia şi Instituto Comprensivo Corrado Mellone, 
Ladispoli Italia prin Protocolul de Parteneriat înregistrat la UAT Făgăraş cu nr. 38263 din 
25.03.2019

Ţinând seama de faptul că prin intermediul acestui parteneriat se realizează un schimb de 
experienţă între cadrele didactice şi elevii Colegiului Naţional Radu Negru Făgăraş şi cadrele 
didactice şi elevii de la Instituto Comprensive ”Corrado Melone”, Ladispoli, Italia, precum şi 
implementarea unui proiect pilot de integrare în învăţământul de masă a elevilor reveniţi în ţară 
din străinătate

Ţinând cont de faptul că o delegaţie formată din 8 cadre didactice şi 3 elevi se va deplasa 
la Instituto Comprensivo Corrado Mellone, Ladispoli Italia, iar costurile aferente deplasării se 
vor face prin intermediul Asociaţiei Părinţilor- Radu Negru

Propunem, adoptarea unei hotărâri privind asocierea Municipiului Făgăraş cu Asociaţia 
Părinţilor Radu- Negru, conform contractului de asociere Anexa nr.l la prezenta hotărâre, în 
vederea susţinerii financiare a deplasării delegaţiei în Ladispoli, Italia.

SECRETAR,
LAURA ELENA GIUNCA

NR.
CRT.

FUNCŢIA ŞI 
ATRIBUŢIA

NUMELE ŞI 
PRENUMELE DATA SEMNĂTURA

1. DIRECTOR ECONOMIC DANIEL LUDU 10.05.2019
2. ÎNTOCMIT, CONSILIER Gheorghe Lavinia Laura 10.05.2019 ^  \ v

http://www.primaria-fagaras.ro
mailto:secretariat@primaria-fagaras.ro


. / '#  Avi: ROMANIA
r * b.7f -t -uSn > <i*

R O M A N IA
JUDEŢUL BRAŞOV MI .*«« Â C  

ESXfEPlj

9
¥

jgH5 g. M U N IC IP IU L  F A G A R A Ş
Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

Nr. 45868/1 din 10.05.2019

EXPUNERE DE MOTIVE 
LA PROIECTUL DE 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL

- - privind aprobarea asocierii Municipiului Făgăraş cu Asociaţia Părinţilor- Radu 
Negru în vederea susţinerii financiare în sumă de 4 700 de lei a deplasării în 
scop educaţional şi cu scopul implementării unui proiect pilot privind integrarea 
în învăţământul de masă a elevilor reveniţi în ţară din străinătate, a delegaţiei de 
cadre didactice şi elevi la Instituto Comprensive ”Corrado Melone”, Ladispoli, 
Italia

Având în vedere parteneriatul încheiat între Municipiul Făgăraş şi Colegiul 
Naţional Radu Negru Făgăraş pe de-o parte şi Primăria Oraşului Ladispoli şi Instituto 
Comprensivo ”Corrado Melone” Ladispoli, Italia, de celaltă parte, prin Protocolul de 
Parteneriat înregistrat la UAT Făgăraş cu nr. 38263 din 25.03.2019 şi la Colegiul 
Naţional Radu Negru Făgăraş cu nr. 920 din 25.03.2019

Ţinând seama de faptul că prin Asociaţia Părinţilor Radu-Negru se achită 
costurile deplasării delegaţiei formată din 8 cadre didactice şi 3 elevi din cadrul 
Colegiului Naţional Radu Negru Făgăraş, delegaţie care se deplasează la şcoala din 
Ladispoli Italia cu scopul unui schimb de experienţă şi implementarea unui proiect pilot 
privind integrarea în învăţământul de masă a elevilor reveniţi în ţară din străinătate

Propunem, adoptarea unei hotărâri privind asocierea Municipiului Făgăraş cu 
Asociaţia Părinţilor Radu-Negru în vederea susţinerii financiare a deplasării în 
Ladispoli, Italia, a delegaţiei Colegiului Naţional Radu -  Negru Făgăraş.

PRIMARUL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ 
GHEORGHE SUCACIU
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Anexa nr 1 Ia HCL nr. .../2019

CONTRACT DE ASOCIERE

CAP. I. PĂRŢILE CONTRACTANTE

1.1 Municipiul FĂGĂRAŞ, cu sediul în Făgăraş, str. Republicii nr.3, jud.Braşov, reprezentat prin Primar 
Sucaciu Gheorghe pe de o parte în calitate de Asociat prim

Şi

1.2 Asociaţia Părinţilor Radu -Negru reprezentată prin Bogdan Mihăilă în calitate de preşedinte , cu sediul 
în Făgăraş, Strada Şcolii, nr.l, identificată cu CIF 27327307, având cont bancar 
R037BRDE080SV24138610800 deschis la Banca Română de Dezvoltare

în baza dispoziţiilor:
- art. 2, lit. d), e), art. 46, lit. f) din Ordonanţa Guvernului ,nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu 
modificările şi completările ulterioare;
- art. 36 - alin. (4), lit. a), alin. (6), lit. a), pct. 6, alin. (7), lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 
publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-art. 1949- 1954 Cod Civil
au convenit sa încheie prezentul contract de asociere, cu respectarea următoarelor clauze:

CAP. II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Obiectul contractului il constituie asocierea Municipiul FĂGĂRAŞ cu Asociaţia Părinţilor- 
Radu Negru în vederea susţinerii financiare în sumă de 4 700 de lei a deplasării în scop educaţional şi cu 
scopul implementării unui proiect pilot privind integrarea în învăţământul de masă a elevilor reveniţi în ţară 
din străinătate, a delegaţiei de cadre didactice şi elevi la Instituto Comprensive ”Corrado Melone”, 
Ladispoli, Italia

2.2 Aportul Municipiului Făgăraş la asociere constă în suma de 4 700 lei potrivit prevederilor HCL 
nr.... din 2019,

2.3 Asociatul va folosi suma de bani alocată exclusiv pentru buna desfăşurare a deplasării delegaţiei 
menţionate la pct.2.1

CAP. III. DURATA CONTRACTULUI

3.1 Durata asocierii este de la data semnării prezentului contract până la sfârşitul evenimentului.

http://www.primaria-fagaras.ro
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CAP.IV. PREŢUL CONTRACTULUI

4.1 Municipiul Făgăraş va achita suma de 4700 Iei în contul Asociatului, urmând ca până la data de 
15.06.2019 să fie depuse documente justificative conform desinaţiei stabilită la cap.II pct.2.1.

CAP.V. OBLIGAŢIILE PÂRTILOR CONTRACTANTE

5.1 Obligaţiile Asociatului prim (Municipiului Făgăraş):
a) să aloce suma prevăzută la cap.IV potrivit prevederilor HCL nr. .../2019,

5.2 Obligaţiile Asociatului secund (Fundaţia Comunitară Ţara Făgăraşului)
a) să organizeze evenimentul
b) să folosească suma exclusiv pentru prevăzute buna desfăşurare a evenimentului prevăzut la 

capitolul II.
c) să menţioneze numele şi sigla Primăriei Făgăraş şi a Consiliului Local Făgăraş pe toate materialele 

de promovare a aevenimentului

CAP. VI. ÎNCETAREA ASOCIERII

6.1 Asocierea in participaţiune isi inceteaza activitatea ca urmare a următoarelor cauze:
a) hotararea comuna a membrilor asociaţi;
b) expirarea duratei pentru care s-a încheiat contractul de asociere;
c) neindeplinirea sau îndeplinirea necorespunzatoare a obiectului de activitate si a altor clauze ale 

contractului de asociatiune;
d) lichidarea unei persoane juridice coasociate (faliment, divizare, comasare etc.), care va fi notificata 

in scris, in termen de 15 zile de la data declarării stării respective de către instanţa judecătoreasca;
e) hotararea definitiva si irevocabila a unei instanţe judecătoreşti;
6.2 încetarea contractului se poate face în cazurile de mai sus, cu notificare scrisă, întocmită de 

oricare dintre părţi şi cu precizarea cauzelor care au determinat-o. încetarea contractulu va opera pe deplin în 
termen de 60 de zile de la notificare.

6.3. Prezentul contract de asociatiune in participatiune nu se poate denunţa in mod unilateral, in caz 
contrar, partea care il denunţa fiind obligata la daune-interese.

VII. NOTIFICĂRILE INTRE PARTI

7.1. In accepţiunea pârtilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este 
valabil îndeplinita daca va fi transmisa la sediul prevăzut in partea introductiva a prezentului contract.

7.2. In cazul in care notificarea se face pe cale poştala, ea va fî transmisa prin scrisoare recomandata, 
cu confirmare de primire (A.R.) si se considera primita de destinatar la data menţionata de oficiul postai 
primitor pe aceasta confirmare.

7.3. Daca notificarea se trimite prin telefax, ea se considera primita in prima zi lucratoare după cea in 
care a fost expediata.

7.4. Notificările verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt confirmate prin 
intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele precedente.

CAP.VIII. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR

8.1. Eventualele litigii, de orice fel care pot apărea între părţile contractante în cursul derulării 
prezentului contractse vor soluţiona pe cât posibil pe cale amiabilă iar în cazul în care acest lucru nu este 
posibil acestea vor fi supuse soluţionării instanţelor judecătoreşti competente.

8.2 Pe toată durata asocierii, părţile se vor supune legislaţiei în vigoare din România, clauzelor 
contractuale convenite şi prevederilor Codului Civil în materie de convenţii şi obligaţii civile.



CAP. IX. DISPOZIŢII FINALE

9.1 Modificarea şi completarea prezentului contract de asociere se va face numai cu acordul scris al 
ambelor părţi prin act adiţional.

9.2 Prezentul contract produce efecte de la data încheierii acestuia.
9.3 Prezentul contract reprezintă voinţa pârtilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, 

anterioara si ulterioara încheierii lui.
9.4 Prezentul contract a fost încheiat la sediul Municipiului Făgăraş, în trei exemplare, azi 

.................2019

MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ 

PRIMAR

GHEORGHE SUCACIU

ASOCIAŢIA PĂRINŢILOR -  RADU NEGRU 

PREŞEDINTE 

BOGDAN MIHĂILĂ

SECRETAR
LAURA ELENA GIUNCA

DIRECTOR ECONOMIC 
DANIEL LUDU

întocmit,
Consilier Cabinet Primar 

Lavinia Gheorghe
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ASOCIAŢIEI PĂRINŢILOR „RADU NEGRU”

Subsemnaţii: SUCIU CORINA-ELENA, născută la data de 23 martie 
1964 în mun.Sebeş, jud.Alba, domiciliată în corn.Cincu,sat Cincu 
nr.362,jud.Braşov,CNP 2640323082429, URSU NICOLAE, născut la data 
de 11 decembrie 1969 în mun. Făgăraş,jud.Braşov, domiciliat în mun. 
Făgăraş, str.Livezii nr.3, jud.Braşov, CNP • 1691211082424, ŢAROG 
TEODORA, născută la data de 10 februarie 1968 în mun.Făgăraş, jud. 
Braşov,domiciliată în mun.Făgăraş, str. Doamna Stanca nr.6, jud. 
Braşov, CNP 2680210082416, MALANCA MONICA, născută la data de 10 
iunie 1966 în mun. Făgăraş, jud.Braşov, domiciliată în mun. Făgăraş, 
str. Trandafirilor bl.Duplex Dl, ap.2, jud. Braşov, CNP
2660610082422, ROHAN LUCIA, născută la data de 06 aprilie 1959 în 
corn.Recea, sat Recea,jud.Braşov, domiciliată în mun.Făgăraş, 
str.Cimitirului bl.Sil, sc.A, ap.2,jud. Braşov,CNP 2590406082424, 
POPA SORIN-VASILE, născut la data de 31 decembrie 1965, în mun. 
Făgăraş, jud. Braşov domiciliat în mun. Făgăraş,str.Câmpului bl. 2, 
sc.C, ap. 5, jud.Braşov, CNP 1651231082414 şi PANDREA VIOREL, 
născut la data de 18 ianuarie 1963 în orş.Victoria, jud. Braşov, 
domiciliat în mun. Făgăraş, str.Câmpului bl.15, sc.B, ap. 8, 
jud.Braşov, CNP 1630118082411 în conformitate cu propria noastră 
voinţă, liber exprimată şi în temeiul prevederilor Ordonanţei 
nr.26/30.01.2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005 în calitate de 
fondatori, * am hotărât constituirea ASOCIAŢIEI PĂRINŢILOR „RADU
NEGRU" , care va funcţiona conform prezentului statut.------------

CAPITOLUL I
Art.l ASOCIAŢIA PĂRINŢILOR „RADU NEGRU" este persoană 

juridică română,apolitică non profit şi non guvernamentală 
desfăşurându-şi activitatea în conformitate cu legile române şi cu
prezentul statut.--------------------------------------------------

CAPITOLUL II
Art.2. Denumirea asociaţiei este: ASOCIAŢIA PĂRINŢILOR

„RADU NEGRU".---------------------------------------- -----------
Art.3.Sediul asociaţiei este în România, mun.Făgăraş, str. 

Şcolii nr.1,jud.Braşov. Asociaţia îşi va putea schimba sediul şi va 
putea deschide filiale sau sucursale în ţară şi străinătate cu 
aprobarea Adunării Generale a membrilor săi,în condiţiile legii şi
ale prezentului statut.-------------------------------------------

Art.4.Durata de funcţionare a asociaţiei este nelimitată.---
CAPITOLUL III

Art. 5 Scopul asociaţiei îl constituie reprezentarea şi
promovarea atât în faţa autorităţilor , cât şi în faţa altor 
persoane juridice de drept public sau privat ,precum şi a oricărui 
alt subiect de drept ,a intereselor asociaţiei , în condiţiile

v ‘ >K’] -prezentului statut şi ale legii.---------------------------------
jr  &j{'‘ • '-'Asociaţia va desfăşura activităţi stabilite prin prezentul



statut , care se referă în esenţă la realizarea de obiective 
educaţionale, la dezvoltarea ,modernizarea, întreţinerea bazei 
materiale a şcolii, la sprijinirea şcolii, în realizarea şi 
îmbunătăţirea continuă a procesului de instruire şi educare a
elevilor.----------------------------------------------------------

Art.6.Obiectivele asociaţiei sunt:----------------------------
-identificarea modalităţilor,mijloacelor şi surselor de realizare 
a scopului fundamental ,precum şi elaborarea de studii materiale
şi strategii compatibile cu scopul declarat;----------------------
-desfăşurarea de activităţi în scopul realizării şi îmbunătăţirii 
continue a procesului de instruire şi educare a elevilor ,a 
activităţilor de orientare şcolară şi profesională ,a 
activităţilor de integrare socială a adolescenţilor şi de
pregătire a părinţilor pe probleme privind educarea copiilor;---
-desfăşurarea de activităţi extraşcolare care să contribuie la
instruirea şi educarea elevilor.---------------------------------
-colaborarea cu şcoala în vederea unei baze materiale pentru desfă
şurarea în condiţii optime a educaţiei copiilor şi elevilor;--
-colaborarea cu instituţiile de învăţământ, preuniversitar, 
universitar, inspectorate şcolare, primării, precum şi cu 
Ministerul Educaţiei naţionale ,cu asociaţii şi fundaţii similare; 

promovarea şi dezvoltarea unor relaţii de natură culturală şi
ajutorare materială şi umanitară;---------------------------------

stabilirea de raporturi de asociere ,afiliere sau alte 
asemenea raporturi cu instituţii sau organizaţii din ţară sau 
străinătate care prin scopul , obiectul lor de activitate, 
promovează întreţinerea ,dezvoltarea şi modernizarea şcolii şi a
învăţământului;--------------------------------------------------
-colectarea,recepţionarea şi distribuirea ajutoarelor prin donaţii 
şi sponsorizări în natură sau bani din ţară sau străinătate ,de la
persoane fizice sau juridice;-------------------------------------

realizarea oricăror altor activităţi compatibile cu scopul
asociaţiei,efectuate în condiţiile legii.---------------------------

CAPITOLUL IV
Art.7 Patrimoniul iniţial al asociaţiei este alcătuit din 

aportul în bani a 1410 (unamiepatrusute) lei, echivalentul a 2 (două) 
salarii minime brute pe economie,conform legislaţiei în vigoare.—

Patrimoniul asociaţiei va fi constituit din :----------------
-contribuţia membrilor fondatori;----------------------------
-taxa de înscriere şi cotizaţia membrilor;-------------------
-dobânzi bancare;---------------------------------------------
-sponsorizări;------------------------------------------------
-donaţii în bani şi bunuri;-----------------------------------

-dispoziţii testamentare făcute de terţe persoane în favoarea
asociaţiei;--------------------------------------------------------

Art.8.întreg patrimoniul ,inclusiv veniturile realizate ,vor 
fi administrate de consiliul de conducere ales de Adunarea Generală 
şi va fi utilizat numai în vederea realizării scopului pentru care
se constituie prezenta asociaţie.----------------------------------

Art.9 în vederea realizării unei finanţări minimale sigure, 
asociaţii convin că fiecare dintre ei este dator să contribuie

2



lunar cu o cotizaţie al cărui cuantum va fi stabilit de Adunarea 
Generală şi care pentru început este de 75(şaptezecişicinci) lei.—

CAPITOLUL V
Art.10 Organele de conducere, administrare şi control sunt:—

-Adunarea Generală,----------------------------------------
-Consiliul Director,---------------------------------------
-Cenzorul,-------------------------------------------------

Art.ll Adunarea Generală a asociaţiei este organul de 
conducere al asociaţiei care va decide asupra activităţii acesteia 
şi se convocă în adunări ordinare cel puţin odată pe an de către 
preşedintele consiliului director sau de către unul dintre 
membrii desemnaţi de acesta, urmând a fi convocaţi toţi membrii 
asociaţiei , sau în adunări extraordinare ori de câte ori este 
nevoie . Convocarea se va face cel puţin cu 15 zile înaintea datei 
fixate,arătându-se data convocării, locul şi ordinea de zi. 
Adunările extraordinare vor fi convocate la cererea a cel puţin 30%
din membrii asociaţiei.--------------------------------------------

Art.12 Adunarea generală a asociaţiilor se întruneşte valabil 
în şedinţe ordinare , în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din 
totalul membrilor asociaţi şi ia hotărâri valabile cu votul a
jumătate plus unu din cei prezenţi.--------------------------------

Adunările Generale Extraordinare se întrunesc valabil dacă 
sunt prezenţi cel puţin 2/3 din totalul asociaţiilor şi aceştia 
vor decide cu votul a cel puţin 2/3 din totalul membrilor asociaţi. 
Votul este deschis. Adunarea Generală poate hotărî ca votul să fie
secret în situaţii excepţionale .----------------------------------

Art.13 Toţi asociaţii au drept de vot egal,acesta putând fi
exercitat în nume propriu sau prin mandatar. --------------------

Art.14.Adunarea Generală a asociaţiilor are următoarele
atribuţii principale:---------------------------------------------

-hotărăşte asupra strategiei şi al obiectivelor de
activitate:--------------------------------------------------------

-stabileşte prestaţiile,natura şi întinderea acestora ,precum 
şi cotizaţiile pe care sunt datori să le efectueze, respectiv să le
verse asociaţii;---------------------------------------------------

-hotăreşte asupra admiterii sau excluderii membrilor
asociaţiei la propunerea comitetului de conducere;----------------

-numeşte şi revocă organele de administrare şi control ,
stabilindu-le atribuţiile;-----------------------------------------
-controlează activitatea consiliului director şi a cenzorului ;---
exercită orice alte atribuţii conferite de lege sau de prevederile
prezentului statut;------------------------------------------------

aprobă regulamentul intern de funcţionare;----------------
stabileşte principalele direcţii de acţiune,strategii şi
măsuri pentru realizarea scopului propus.-----------------

Art.15.Consiliul Director se compune dintr-un număr de şapte 
membrii desemnaţi pentru o perioadă de 4 ani;--------------------

- preşedinte SUCIU CORINA-ELENA
- vicepreşedinte URSU NICOLAE
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- secretar
- cenzor
- membrii:

MALANCA MONICA 
ŢAROG TEODORA 
ROHAN LUCIA
POPA SORIN-VASILE 
PANDREA VIOREL

Art.16.Consiliul Director se întruneşte în şedinţe de lucru 
ordinare, trimestriale sau ori de câte ori este necesar la 
convocarea preşedintelui sau a unuia dintre membrii desemnaţi şi
asigură punerea în executare a hotărârilor adunării generale.-----

Consiliul Director are următoarele atribuţii:----------------
aprobă organigrama şi salariile aparatului executiv al asociaţiei 
asigură realizarea strategiei generale stabilite prin statut pe
baza hotărârii Adunării Generale;---------------------------------
stabileşte relaţii de colaborare cu alte organizaţii similare;----
analizează execuţia obiectivelor asociaţiei trimestrial şi anual;- 
prezintă adunării generale raportul anual de activitate al 
asociaţiei ,proiectul de buget ,propunerile de investiţii şi
plafoanele de credite.----------------------------------------------

Consiliul Director poate folosi colective de experţi şi 
specialişti pe bază de contract, prestări-servicii sau contract de 
muncă şi poate constitui alte compartimente de lucru cu caracter
temporar.---------------------------------------------------------

Consiliul Director propune Adunării Generale admiterea sau
excluderea membrilor asociaţiei.-----------------------------------

Consiliul Director ia hotărâri cu majoritatea simplă a
membrilor săi.-----------------------------------------------------

La sfârşitul mandatului toţi membrii consiliului sunt obligaţi 
să predea actele şi documentele asociaţiei cu care au lucrat sau la 
care au avut acces în baza unui proces verbal ce se va întocmi în
acest sens.-------------------------------------------------------

Art.17.Preşedintele Consiliului Director are următoarele
atribuţii;--------------------------'------------------------------

-conduce lucrările Consiliului Director;--------------------
-reprezintă asociaţia în relaţiile cu autorităţile centrale şi 

locale, presă, organizaţii guvernamentale sau neguvernamentale din
ţară sau străinătate;--------------------------------------------

-reprezintă asociaţia pe baza împuternicirii dată de Adunarea 
Generală la aderarea la uniuni ,federaţii sau grupuri de persoane 
juridice cu caracter neguvernamental şi apolitic sau la consti
tuirea de organisme pentru atingerea scopului asociaţiei;--------- '

-întocmeşte împreună cu Consiliul Director raportul anual de
activitate pe care îl prezintă spre aprobare Adunării Generale;---

-exercită întreaga sa autoritate şi competenţă pentru a 
determina înfăptuirea scopului asociaţiei şi a prevederilor
statutare;---------------------------------------------- -----------

-angajează patrimoniul asociaţiei ,gestionează şi adminis 
trează resursele acesteia ,semnează contracte în numele asociaţiei 
şi ia măsuri curente necesare ,respectând legislaţia în vigoare,
prevederile prezentului statut şi hotărârii Adunării Generale;--

-pregăteşte şi prezintă trimestrial rapoartele Consiliului 
Director cu privire la activitatea proprie cât şi a asociaţiei;---
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-urmăreşte şi decide luarea de măsuri potrivit competenţelor
sale pentru aducerea la îndeplinire a sarcinilor ce îi revin.-----

Preşedintele are responsabilităţi în privinţa desfăşurării în
bune condiţii a activităţii asociaţiei.---------------------------

Art.18 Controlul gestiunii asociaţiei va fi realizat de către
cenzor:------------------------------------------------------------

-Ţarog Teodora,domiciliată în mun.Făgăraş,str.Doamna Stanca 
nr.6,jud.Braşov,posesoare a cărţii de identitate seria BV,nr.
630895/SPCLEP Făgăraş-2009.----------------------------------------

Art.19 Cenzorul va verifica atât inopinat cât şi periodic 
modul în care sunt gestionate valorile materiale şi băneşti ale 
asociaţiei ,precum şi modul în care sunt aduse la îndeplinire 
hotărârile Adunării Generale a asociaţiilor, întocmind cuvenitele 
rapoarte ce vor fi prezentate după caz Adunării Generale sau
Consiliului de conducere.------------------------------------------

CAPITOLUL VI
Art.20 Membru al asociaţiei poate fi orice persoană fizică

care are calitatea de părinte a unui copil care urmează cursurile 
Colegiului Naţional Radu Negru din mun.Făgăraş,jud.Braşov,care şi-a 
exprimat în mod liber voinţa de a face parte din asociaţie şi care 
participă activ la realizarea obiectivului de activitate al
asociaţiei. ------------------------------------------------------
Asociaţia poate primi şi membrii de onoare cu acordul exprimat în 
Adunarea Generală.Primirea acestor membrii se va face de către 
Adunarea Generală cu majoritatea de 2/3.Primirea de noi membrii se 
va face de către Adunarea Generală la recomandarea a cel puţin un 
membru al asociaţiei cu o majoritate de 2/3 din numărul membrilor
asociaţiei.--------------------------------------------------------

Art.21 Membrii asociaţiei au următoarele drepturi:-----------
-să participe la dezbateri,la întocmirea documentelor şi

materialelor asociaţiei;-------------------------------------------
-să solicite şi să obţină sprijin din partea organelor de 

conducere şi a celorlalţi membrii în vederea soluţionării unor 
probleme deosebite personale şi colective,după caz,conforme cu
legea şi scopul asociaţiei;----------------------------------------

-să participe la manifestări organizate de asociaţie;--------
-să primească informaţiile de care dispune asociaţia

referitoare la probleme specifice obiectului de activitate;-------
-să ia cunoştinţă despre conţinutul declaraţiilor, 

comunicatelor , recomandărilor hotărârilor şi a altor acte adoptate
în lipsa lor.------------------------------------------------------

Art.22 Membrii asociaţiei au următoarele obligaţii:
-să promoveze obiectivele asociaţiei şi să militeze pentru

îndeplinirea scopului pentru care a fost înfiinţată asociaţia;----
-să respecte normele de etică şi ţinută morală în relaţiile

cu ceilalţi membrii;-----------------------------------------------
-să participe activ la acţiunile organizate de asociaţie;----
-să militeze pentru creşterea prestigiului asociaţiei şi a

membrilor acesteia;------------------------------------------------
-să respecte prevederile statutului şi hotărârile Adunării 

Generale;----------------------------------------------------------
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-să achite până în 25 ale lunii în curs cotizaţia de membru şi
să susţină material asociaţia;-------------------------------------

-să se abţină de la a desfăşura activităţi ce contravin
/«copului obiectivelor asociaţiei.----------------------------------

Art.23 Calitatea de membru al asociaţiei încetează:---------
A. La cerere
-încetarea calităţii de membru din iniţiativă proprie , se va face 
în mod obligatoriu cu o notificare prealabilă de 15 zile înainte de 
anunţarea publică a acestei hotărâri,în caz contrar ,urmând a 
suporta daunele morale şi materiale aduse asociaţiei.------------
B . Prin decesul persoanei fizice.----------------------------------
C . Prin excluderea pentru :-----------------------------------------
-nerespectarea obligaţiilor ce revin potrivit statutului.Excluderea 
ae hotărăşte de către Adunarea Generală,cu majoritatea de 2/3 din
voturile exprimate;-----------------------------------------------
-Consiliul Director al asociaţiei poate hotărî suspendarea 
calităţii de membru până la prima Adunare Generală în care sunt 
întrunite prevederile de la punctul C.-----------------------------

în caz de excludere ,membrul exclus nu are dreptul la 
restituirea aportului adus la patrimoniul asociaţiei,iar copilul 
membrului exclus nu va mai putea participa la acţiunile
extraşcolare organizate de asociaţie.------------------------------

CAPITOLUL VII
Art.24 Asociaţia se dizolvă de drept în următoarele cazuri: —

când scopurile pentru care a fost constituită s-au realizat ,-----
-când scopurile pentru care a fost constituită nu pot fi
realizate.-------------------------------------------------------
-reducerea numărului de asociaţi sub limita fixată de lege,prin 
hotărârea Judecătoriei sau Tribunalul ui,la cererea oricărei
persoane interesate,-----------------------------------------------
-prin hotărârea membrilor fondatori,------------------------------
-prin hotărârea Adunării Generale cu votul a cel puţin 2/3 dintre
membrii asociaţiei .---------------------------------------------

Asociaţia îşi pierde personalitatea juridică în cazurile
prevăzute mai sus.în acest caz patrimoniul asociaţiei poate fi
transmis doar de către persoane juridice de drept privat sau public 
cu scop identic sau asemănător ,prin procedura care se va stabili
de către Adunarea Generală.----------------------------------------

în cazurile de dizolvare prevăzute mai sus,lichidatorii vor fi 
numiţi prin hotărâre judecătorească,caz în care mandatul
Consiliului Director încetează odată cu numirea lichidatorilor.--
Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau juridice autorizate , 
în condiţiile legii.Imediat după numirea lor,lichidatorii vor face 
activul şi pasivul asociaţiei.Lichidatorii sunt obligaţi să 
primească sau să păstreze registrele şi orice alte acte ale
asociaţiei ,precum şi să ţină evidenţe privind toate operaţiunile 
lichidării în ordine cronologică.Lichidatorii sunt obligaţi să 
continue obligaţiile juridice în curs,să încaseze creanţele, să 
plătească creditorii şi dacă este cazul să transforme şi restul 
activului în bani procedând la vânzarea prin licitaţie publică a
bunurilor mobile şi imobile.Lichidatorii pot realiza numai acele 
operaţiuni noi, care sunt necesare finalizării celor în curs,de
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R O M Â N I A  
BIROUL NOTARULUI PUBLIC 

AD RIAN BOAMFĂ
Sediu :mun.Făgăraş str.D-na Stanca nr.25 Jud. Braşov 
Operator de date cu caracter personal 2778

în faţa mea ADRIAN BOAMFĂ Notar Public în Circumscripţia 
Judecătoriei Făgăraş jud.Braşov, la sediul biroului meu notarial, 
s-au prezentat:--------------------------------------------------

l.SUCIU CORINA-ELENA, domiciliată în corn.Cincu,sat Cincu nr. 362, 
jud.Braşov, identificată cu carte de identitate, seria BV, 
nr.576680/SPCLEP Făgăraş-2008, în nume propriu,
2. URSU NICOLAE,domiciliat în mun. Făgăraş, str.Livezii nr.3, jud. 
Braşov identificat cu carte de identitate, seria BV, nr. 328106/ 
Mun.Făgăraş-2004,în nume propriu,
3. ŢAROG TEODORA, domiciliată în mun.Făgăraş, str. Doamna Stanca 
nr.6, jud. Braşov, identificată cu carte de identitate seria BV 
nr. 630895/SPCLEP Făgăraş -2009,în nume propriu,
4. MALANCA MONICA, domiciliată în mun. Făgăraş, str. Trandafirilor 
bl.Duplex Dl, ap.2, jud. Braşov identificată cu carte de 
identitate seria BV nr. 650352/ SPCLEP Făgăraş-2009,în nume 
propriu,
5. ROHAN LUCIA., domiciliată în mun. Făgăraş, str .Cimitirului bl. Sil, 
sc.A, ap.2,jud. Braşov identificată cu carte de identitate seria 
BV nr. 298564/Mun.Făgăraş -2003,în nume propriu,
6. POPA SORIN-VASILE,domiciliat în mun. Făgăraş, str.Câmpului bl.2, 
sc.C, ap. 5, jud.Braşov,identificat cu carte de identitate seria 
BV nr. 212970/ Mun.Făgăraş-2002, în nume propriu,
7. PANDREA VIOREL, domiciliat în mun. Făgăraş, str.Câmpului bl.15, 
sc.B, ap.8, jud.Braşov identificat cu carte de identitate seria BV 
nr. 153419/Pol.mun. Făgăraş-2001,în nume propriu,
care după citirea actului au consimţit la autentificarea prezentu 
lui înscris şi au semnat toate exemplarele şi una anexă, 
în baza art. 8, lit.b.din Legea nr. 36/1995

Anul 2010 luna iunie Ziua 16

SE DECLARĂ AUTENTIC PREZENTUL ÎNSCRIS

de 166, 60 lei cu TVA inclus cu



ACT CONSTITUTIV

AL ASOCIAŢIEI PĂRINŢILOR „RADU NEGRU”

Subsemnaţii: --------------------------------------------
SUCIU CORINA-ELENA, născută la data de 23 martie 1964 în mun." 
Sebeş, jud.Alba, domiciliată în corn.Cincu, sat Cincu nr.
362,jud.Braşov,CNP 2640323082429, URSU NICOLAE, născut la data 
de 11 decembrie 1969 în mun. Făgăraş,jud.Braşov, domiciliat în 
mun. Făgăraş, str.Livezii nr.3, jud.Braşov, CNP 1691211082424, 
TAROG TEODORA, născută la data de 10 februarie 1968 în 
mun.Făgăraş, jud. Braşov,domiciliată în mun.Făgăraş, str. 
Doamna Stanca nr.6, jud. Braşov,CNP 2680210082416, MALANCA 
MONICA, născută la data de 10 iunie 1966 în ' mun.
Făgăraş,jud.Braşov, domiciliată în mun. Făgăraş, str. Trandafi 
rilor bl„Duplex Dl, ap„2, jud. Braşov, CNP 2660610082422, 
ROHAN LUCIA, născută la data de 06 aprilie 1959 în corn.Recea, 
sat Recea,jud.Braşov, domiciliată în mun. Făgăraş, str. 
Cimitirului bl.Sil, sc.A, ap.2,jud. Braşov,CNP 2590406082424, 
POPA SORIN-VASILE, născut la data de 31 decembrie 1965, în 
mun. Făgăraş, jud. Braşov domiciliat în mun. Făgăraş,
str.Câmpului bl.2, sc.C, ap. 5, jud.Braşov, CNP 1651231082414 
şi PANDREA VIOREL, născut la data de 18 ianuarie 1963 în orş. 
Victoria, jud.Braşov, domiciliat în mun. Făgăraş, str.Câmpului 
bl.15, sc.B, ap.8, jud.Braşov, CNP 1630118082411 în calitate 
de membrii fondatori, în conformitate cu propria noastră 
voinţă, liber exprimată si in temeiul prevederilor Ordonanţei 
nr.26/ 30.01.2000 cu privire la asociaţii si fundaţii aprobată 
cu modificări şi completări prin Legea nr.246/2005, am hotărât 
constituirea ASOCIAŢIEI PĂRINŢILOR „RADU NEGRU", organizaţie 
cu caracter nelucrativ, având ca scop reprezentarea şi 
promovarea intereselor asociaţiei, atât în faţa autorităţilor 
cât şi a altor persoane juridice de drept public şi privat,
precum şi a oricărui subiect de drept. -----------------------

Membrii fondatori ai asociaţiei au adoptat statutul şi au 
ales cu majoritate de voturi, în funcţia de preşedinte pentru 
primul mandat pe dna Suciu Corina-Elena, care va reprezenta 
organizaţia în faţa organelor competente de atribuire a 
personalităţii juridice şi înscriere în Registrul 
Asociaţiilor şi Fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei 

0 m v. Făgăraş. Atribuţiile şi mandatul preşedintelui ales sunt
, r #i • ̂ co'nforme cu prevederile Statutului asociaţiei. ---------------
jjţVi - ţ Art.l. ASOCIAŢIA PĂRINŢILOR „RADU NEGRU" este persoană 

j , V' v , juridică romană, non guvernamentală, apolitică si non-profit,
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drsfăşurându-şi activitatea în conformitate cu legile române
u i cu statutul adoptat. ---------------------------------------

CAPITOLUL II.
Art.2. Denumirea asociaţiei este: A S O C IA Ţ IA  PĂR IN ŢILO R

„RADU NEGRU" -------------------------------------------------
Art.3. Sediul asociaţiei este în România, mun. Făgăraş, 

str. Şcolii nr.l, jud.Braşov. Asociaţia îşi va putea schimba 
sediul şi va putea deschide filiale sau sucursale in ţară si 
străinătate cu aprobarea Adunării Generale si a membrilor săi, 
in condiţiile legii şi ale statutului. ---------------------

Art.4.Durata de funcţionare a asociaţiei este nelimitată.
CAPITOLUL III.

Art.5. Scopul asociaţiei îl constituie reprezentarea si 
promovarea in faţa autorităţilor, cat si in fata altor 
persoane juridice de drept public sau privat, precum si a 
oricărui alt subiect de drept, a intereselor asociaţiei, in 
condiţiile statutului si ale legii. ------------------------

Art.6.Asociaţia va desfăşura activităţi stabilite prin 
statut, care se refera in esenţă la realizarea de obiective 
educaţionale, la dezvoltarea, modernizarea, întreţinerea bazei 
materiale a şcolii, la sprijinirea şcolii în realizarea şi 
îmbunătăţirea continuă a procesului de instruire şi educare a
( levilor. ------------------------------------------------------

CAPITOLUL IV.
Art.7. Patrimoniul iniţial al asociaţiei este alcătuit 

prin aportul a 1410 (unamiepatrusute)lei, echivalentul a 2 
(două) svalarii minime brute pe economie, conform legislaţiei 
in vigoare şi va fi administrat conform prevederilor
statutare; -----------------------------------------------------

Patrimoniul asociaţiei va fi constituit din : -----------
contribuţia membrilor fondatori; --------------------------
taxa de înscriere şi cotizaţia membrilor; -----------------
dobânzi bancare; -------------------------------------------
sponsorizări; ----------------------------------------------
donaţii în bani şi bunuri; ---------------------------------
dispoziţii testamentare făcute de terţe persoane în favoarea
asociaţiei ; -------------------------------------------------

CAPITOLUL V.
Art.8 Organele de conducere, administrare şi control

sunt:-------------------------------------------------------
\-Adunarea Generală-----------------------------------------

-Consiliul Director----------------------------------------
-Cenzorul---------------------------------------------------
Art.9.Consiliul Director se compune dintr-un număr de 

7 (şapte) membrii desemnaţi pentru o perioadă de 4 ani;--------
- preşedinte SUCIU CORINA-ELENA
- vicepreşedinte URSU NICOLAE
- secretar MALANCA MONICA
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- cenzor ŢAROG TEODORA
- membrii: ROHAN LUCIA

POPA SORIN-VASILE 
PANDREA VIOREL

Art.10 Controlul gestiunii asociaţiei va fi realizat de
către cenzor:------------------------------------------------

-Ţarog Teodora,domiciliată în mun.Făgăraş,str.Doamna 
Stanca, nr.6,jud.Braşov,posesoare a cărţii de identitate seria
BV,nr. 630895/SPCLEP Făgăraş-2009.---------------------------

Art.11. Dizolvarea asociaţiei se poate face în condiţiile
prevăzute în statut.------------------- -----------------------

Art.12. în cazul dizolvării asociaţiei, bunurile cuprinse 
în patrimoniul acesteia şi rămase ca urmare a lichidării nu se
pot transmite către persoane fizice.-------------------------

Aceste bunuri pot fi transmise către persoane juridice de 
drept privat sau de drept public cu scop identic sau 
asemănător,conform dispoziţiilor art.60 din O.G. nr.26/2000

Art.l3.Domna Suciu Corina-Elena,născută la data de 23 
martie 1964 In mun.Sebeş, jud.Alba, domiciliată în com.Cincu, 
sat Cincu nr.362,jud.Braşov,CNP 2640323082429, este împuterni 
cită să depună la orice societate bancară' patrimoniul social 
constituit de către asociaţi precum şi să îndeplinească
personal sau prin mandatari toate demersurile necesare în 
vederea înfiinţării şi dobândirii personalităţii juridice de
către asociaţie. ----------------------------------------------

Actul s-a tehnoredactat la Biroul Notarului public ADRIAN 
BOAMFĂ cu sediul în mun.Făgăraş,str.D-na Stanca nr.25,jud. 
Braşov, ’ în 6 (şase) exemplare,azi data autentificării şi 
semnat de părţi după citire din care 5 (cinci) se eliberează 
părţilor.------------------------------------------------------

MEMBRII FONDATORI:

POPA SORIN-VASILE 

PANDREA VIOREL
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R O M Â N I A  
BIROUL NOTARULUI PUBLIC 

A D R IA N  BOAMFĂ
Sediu :mun.Făgăraş str.D-na Stanca nr.25 Jud. Braşov 
Operator de date cu caracter personal 2778

în faţa mea ADRIAN BOAMFĂ Notar Public în Circumscripţia 
Judecătoriei Făgăraş jud.Braşov, la sediul biroului meu notarial, 
s-au prezentat:--------------------------------------------------

l.SUCIU CORINA-ELENA, domiciliată în corn.Cincu, sat Cincu nr. 3 62, 
jud.Braşov, identificată cu carte de identitate, seria BV, 
nr.576680/SPCLEP Făgăraş-2008, în nume propriu,
2. URSU NICOLAE,domiciliat în mun. Făgăraş, str.Livezii nr.3, jud. 
Braşov identificat*cu carte de identitate, seria BV, nr. 328106/ 
Mun.Făgăraş-2004, în nume propriu,
3. ŢAROG TEODORA,domiciliată în mun.Făgăraş, str. Doamna Stanca 
nr.6, jud. Braşov, identificată cu carte de identitate seria BV 
nr. 630895/SPCLEP Făgăraş -2009,în nume propriu,
4. MALANCA MONICA, domiciliată în mun. Făgăraş, str. Trandafirilor 
bl.Duplex Dl, ap.2, jud. Braşov identificată cu carte de 
identitate seria BV nr. 650352/ SPCLEP Făgăraş-2009,în nume 
propriu,
5. ROHAN LUCIA, domiciliată în mun.Făgăraş, str.Cimitirului bl.Sil, 
sc.A, ap.2,jud. Braşov identificată cu carte de identitate seria 
BV nr'. 298564/Mun.Făgăraş -2003,în nume propriu,
6. POPA SORIN-VASILE, domiciliat în mun. Făgăraş, str. Câmpului bl. 2, 
sc.C, ap. 5, jud.Braşov, identificat cu carte de identitate seria 
BV nr. 212970/ Mun.Făgăraş-2002, în nume propriu,
7. PANDREA VIOREL, domiciliat în mun. Făgăraş, str.Câmpului bl.15, 
sc.B, ap.8, jud.Braşov identificat cu carte de identitate seria BV 
nr. 153419/Pol.mun. Făgăraş-2001,în nume propriu,
care după citirea actului au consimţit la autentificarea prezentu 
lui înscris şi au semnat toate exemplarele şi una anexă, 
în baza art. 8, lit.b.din Legea nr. 36/1995

Anul 2010 luna iunie Ziua 16

SE DECLARĂ AUTENTIC PREZENTUL ÎNSCRIS.-

S-a perceput < 
bon fiscal nr.

riu în sumă de 166, 60 lei cu TVA inclus cu 
/ 2 0 1 0 . -



ROMÂNIA
JUDECĂTORIA FĂGĂRAŞ
JUDEŢUL BRAŞOV Dosar C. nr. 2113/226/2018

ÎN C H E I E R E 
Şedinţa publică din 6 iunie 2018 
JUDECĂTOR: Boeriu Georgeta 

GREFIER : Cătană Corina

Pe rol fiind soluţionarea cauzei civile formulată de petenta Asociaţia Părinţilor Radu 
Negru, cu sediul ales la cabinet de avocat Ungureanu Iulia, cu sediul în mun. Făgăraş, str. D-na 
Stanca, nr.21, jud. Braşov, având ca obiect modificări acte constitutive persoane juridice.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns avocat Ungureanu Iulia pentru 
petentă.

Procedura de citare legal îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei, după care,
Instanţa, în temeiul art.131 cod procedură civilă, verificând competenţa, constată că 

Judecătoria Făgăraş este competentă general, material şi teritorial să judece prezenta cauză în 
baza art.94 Cod procedură civilă rap. la O.G. 26/2000.

In temeiul art.238 Cod procedură civilă, instanţa pune în discuţie estimarea duratei 
necesare pentru cercetarea procesului.

Avocat Ungureanu Iulia estimează durata necesară pentru cercetarea procesului la o lună.
Instanţa apreciază durata necesară pentru cercetarea procesului la o lună.
Avocat Ungureanu Iulia solicită admiterea probei cu înscrisurile depuse la dosar.
Instanţa, deliberând asupra probei solicitate de petentă, prin apărător, în temeiul art. 237, 

arl.255 şi art.258 Cod procedură civilă le încuviinţează şi, dat fiind că nu sunt alte cereri de 
formulat şi probe de solicitat, instanţa, în baza art.392 Cod procedură civilă, constată cauza în 
stare de judecată şi acordă cuvântul pe fond.

Avocat Ungureanu Iulia solicită admiterea cererii aşa cum a fost formulată, în sensul de a 
se admite cererea de modificare şi completare a Statutului şi a Actului Constitutiv al Asociaţiei 
şi a Actului de fuziune.

I N S T A N Ţ A

Constată că prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub numărul de mai sus, 
Asociaţia Părinţilor Radu Negru, a solicitat instanţei modificarea actului constitutiv şi al 
statutului asociaţiei respective, în sensul de a se lua act de noua componenţă a Consiliului de 
administraţie care este formată din Mihăilă Bogdan-preşedinte; Ungureanu Bogdan -Cristian- 
vicepreşedinle; Peptea Adina Camelia -  secretar; Popa Daniela, Ţâmboiu Florentina- Persida şi 
Groza Petru -  membrii şi să se dispună înscrierea modificărilor efectuate în Registrul special 
aflat Ia grefa acestei instanţe.

în motivarea cererii petenta a precizat că, Asociaţia a fost înfiinţată în anul 2010, iar în 
anul 2014 s-a încheiat între asociaţie şi Asociaţia Şcoala nr, 1 Făgăraş un act de fuziune, în 
sensul că aceasta din urmă a fost absorbită în Asociaţia Părinţilor Radu Negru. în data de
30.04.2018 a avut loc Adunarea generală ordinară a membrilor asociaţi, încheindu-se actul 
adiţional nr. 1435 Ia actul de fuzionare. Prin acest act adiţional s-au modificat membrii 
asociaţiei.

Solicită înscrierea modificărilor efectuate, respectiv noua structură de conducere a 
asociaţiei în Registrul special aflat la grefa acestei instanţe.

Solicită judecarea cauzei şi în lipsă.
în drept: art. 33 din OG 26/2000.



Examinând adele şi lucrările dosarului. instanţa reţine în fapt următoarele:
Prin încheierea nr. 41/CC/2014 pronunţată de Judecătoria Făgăraş la data de 4 iunie 2014 

în dos. C nr. 2049/226/2014, a fost admisă cererea petentei Asociaţia Părinţilor “Radu Negru” 
formulată prin reprezentant legal Mitric Radu, constatându-se încetarea Asociaţiei Şcoala 
Generală nr. 1, ca urmare a fuziunii prin absorbţia acesteia cu Asociaţia Părinţilor “Radu Negru” 
dispunându-se totodată radierea Asociaţiei Şcoala generală nr. 1 din registrul asociaţiilor şi 
fundaţiilor al Judecătoriei Făgăraş.

Prin cererea înregistrată sub nr. de mai sus, cerere care face obiectul acestui dosar, 
petenta Asociaţia Părinţilor “Radu Negru” a solicitat instanţei modificare actului constitutiv şi al 
statutului asociaţiei respective, în sensul de a se lua act de noua componenţă a Consiliului de 
administraţie care este formată din Mihăilă Bogdan-preşedinte; Ungureanu Bogdan -Cristian- 
vicepreşedinte; Peptea Adina Camelia -  secretar; Popa Daniela, Ţâmboiu Florentina- Persida şi 
Groza Petru -  membrii.

Conform Hotărârii Adunării Generale Ordinare din data de 22.03.2018 a membrilor 
Asociaţiei Părinţilor “Radu Negru”s-a hotărât modificarea actului de fuziune, ca urmare a 
retragerii din funcţia de preşedinte a domnului Mitric Radu- Teodor, retragerea din funcţia de 
vicepreşedinte a domnului Velţan Alexandru, retragerea din funcţia de secretar a doamnei 
Potroviţă Ileana -  Doina şi retragerea din funcţia a doamnei Iordache Susana.

Aşa cum reiese din actul adiţional autentificat sub nr. 1435/30.04.2018 de BNP Adrian 
Boamfa, potrivit aceleiaşi Hotărâri a Adunării Generale Ordinare din data de 22.03.2018 a 
membrilor Asociaţiei Părinţilor “Radu Negru”, întrunită statutar în şedinţa din data de 
22.03.2018, în cvorum legal constituit pentru a se lua decizii, în unanimitate, s-a ales un nou 
consiliu de administraţie format din 6 membrii, astfel: Mihăilă Bogdan -preşedinte. Ungureanu 
Bogdan -Cristian - vicepreşedinte, Peptea Adina Camelia- secretar, Popa Daniela, Ţîmboiu 
Florentina -Persida şi Groza Petru- membrii.

Instanţa, verificând legalitatea Hotărârii Adunării Generale din data de 22.03.2018 a 
Asociaţiei Părinţilor “Radu Negru” privind modificările intervenite, constată că sunt îndeplinite 
condiţiile prevăzute de lege pentru a opera respectiva modificare.

Aşa fiind, urmează a admite cererea petentei Asociaţia Părinţilor Radu Negru, şi a 
dispune înscrierea în Registrul special aflat la grefa acestei instanţe a modificării actului 
constitutiv şi statutului Asociaţiei părinţilor “Radu Negru”, aprobată în adunarea generală a 
acestei asociaţii din data de 22.03.2018 şi consemnată în actul adiţional autentificat sub nr. 
1435/30.04.2018 de BNP Adrian Boamfa, în sensul că noul consiliu de administraţie va fi 
format din Mihăilă Bogdan -preşedinte, Ungureanu Bogdan -Cristian - vicepreşedinte, Peptea 
Adina Camelia- secretar, Popa Daniela, Ţîmboiu Florentina -Persida şi Groza Petru- membrii.

Urmează ca după rămânerea definitivă a prezentei încheieri, o copie a acesteia împreună 
cu înscrisurile doveditoare ale asociaţiei să fie comunicate Ministerului Justiţiei, Parchetului de 
pe lângă Judecătoria Făgăraş, iar o copie a încheierii Serviciului Fiscal Municipal Făgăraş.

Pentru aceste motive 
ÎN NUMELE LEGII 

D I S P U N E

Admite cererea petentei Asociaţia Părinţilor Radu Negru, cu sediul ales la cabinet de 
avocat Ungureanu Iulia, cu sediul în mun. Făgăraş, str. D-na Stanca, nr.21, jud. Braşov, şi-n 
consecinţă:

Dispune înscrierea în Registrul special aflat la grefa acestei instanţe a modificării actului 
constitutiv şi statutului Asociaţiei părinţilor “Radu Negru”, aprobată în adunarea generală a 
acestei asociaţii din data de 22.03.2018 şi consemnată în actul adiţional autentificat sub nr. 
1435/30.04.2018 de BNP Adrian Boamfa, în sensul că noul consiliu de administraţie este format
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din Mihăilă Bogdan -preşedinte, Ungureanu Bogdan -Cristian - vicepreşedinte, Peptea Adina- 
Camelia- secretar, Popa Daniela, Ţîmboiu Florentina -Persida şi Groza Petru- membrii. •

După rămânerea definitivă a prezentei încheieri, o copie a acesteia împreună cu 
înscrisurile doveditoare ale asociaţiei se vor comunica Ministerului Justiţiei, Parchetului de pe 
lângă Judecătoria Făgăraş, iar o copie a încheierii Serviciului Fiscal Municipal Făgăraş.

Cu apel în termen de 5 zile de la comunicare, apel care se va depune Ia Judecătoria 
Făgăraş.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 6 iunie 2018.

JUDECĂTOR, GREFIER
Boeriu Georgeta Cătană Corina

Red. BG
7.06.2018 
Tehnored.CC
07.06.2018 
4 ex.
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Nr.38263 din 25.03.2019 Nr. 920/25.03.2019

Protocol de parteneriat

între Primăria Municipiului Făgăraş şi
Colegiul Naţional “Radu Negru”, Fagaras

Cu Primăria oraşului Ladispoli şi
Istituto Comprensivo „Corrado M elone”, Ladispoli

I. OBIECTIVUL
Colaborarea dintre cele două comunităţi si instituţiile şcolare în vederea creşterii 

prestigiului unităţilor implicate prin promovarea limbii, culturii şi civilizaţiei româneşti şi 
italiene.

II. SCOPUL
Colaborarea în iniţierea, proiectarea şi organizarea de activităţi educaţionale şi artistice cu 

reale valenţe educative în rândul copiilor şi tinerilor în vederea valorificării potenţialului cultural 
românesc şi italian.
De asemenea, Colegiul Naţional ”Radu Negru” îşi doreşte implementarea unui proiect pilot 
privind integrarea în învăţământul de masă a elevilor reveniţi în ţară din străinătate. Considerăm 
că acest aspect reprezintă o nevoie stringentă a învăţământului românesc, în general, şi a 
învăţământului fagărăşean, în particular.

III. OBLIGAŢIILE INSTITUŢIILOR AFLATE ÎN PARTENERIAT
Promovarea modelelor educaţionale româneşti şi italiane prin schimbul de experienţă 

între cele două instituţii si prin cursul de predare a Limbii, Culturii si Civilizaţiei Romaneşti 
(LCCR) in şcolile din Uniunea Europeana.

Valorificarea competenţelor în lucrul cu elevii, remedii şi alternative constructive în 
relaţia elev -  profesor şi a instrumentele necesare pentru îmbunătăţirea aptitudinilor de 
comunicare.

http://www.primaria-fagaras.ro
mailto:secretariat@primaria-fagaras.ro


Valorificarea experienţelor şi participarea la activităţi în stil pro-activ, cu problematizări, 
din dorinţa de a schimba păreri şi modele de bună practică.

Eficientizarea procesului instructiv-educativ şi modelarea personalităţii elevilor ţinând 
cont de nevoia de consolidare a legăturii dintre educaţia şcolară şi cea extraşcolară.

Mediatizarea valorilor patrimoniului cultural românesc şi italian la nivel local, judeţean, 
regional şi naţional prin elaborarea materialelor de promovare a culturii organizaţionale din 
cadrul primăriilor şi şcolilor partenere din Ladispoli -  Făgăraş.

Asigurarea egalităţii valorice între cunoştinţele teoretice şi cele aplicative în schimbul de 
informaţii culturale, educative, didactice şi exemple de bune practici între şcolile partenere.

Experimentarea învăţării ca schimb de experienţă, ca expresie a învăţării nonformale în 
contextul comunicării interculturale între beneficiarii direcţi ai celor două sisteme educaţionale.

Orientarea pe valori şi atitudini în promovarea patrimoniului cultural ale României şi
Italiei.

Asigurarea partenerilor cu instrumentele de promovare a patrimoniului cultural în 
vederea organizării şi desfăşurării activităţilor de promovare a culturii si civilizaţiei româneşti şi 
italiene.

Primăria şi Colegiul Naţional „Radu Negru” din Făgăraş susţin invitaţii, cadre didactice, 
oficialităţi, părinţi si elevii italieni în realizarea schimburilor culturale şi a unor spectacole, 
expoziţii, concursuri, excursii, etc.

Realizarea activităţilor de educaţie multiculturală, în interesul şi sprijinul elevilor din 
Ladispoli, iniţiativă propusa de cadre LCCR si determinată de necesitatea de a dezvolta la elevi 
capacitatea de a acţiona în conştientizarea, sensibilizarea asupra sensului apartenenţa la cultura 
europeana.

IV. DURATA ACORDULUI
Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pe perioada derulării lui, 

respectiv începând cu anul şcolar 2018-2019.

V. ÎNCETAREA ACORDULUI
Acordul încetează cu acordul părţilor.

VI. CLAUZE FINALE ALE ACORDULUI:
Orice neînţelegere privind executarea clauzelor Acordului de parteneriat se rezolvă pe 

cale amiabilă.
Modificarea prezentului acord se face prin înţelegerea părţilor.



Acordul de parteneriat a fost încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare
parte.

PERSOANE DE CONTACT:

Director, Prof. Riccardo Agresti -  Istituto Comprensivo “Corrado Melone” 
direzione@icmelone.gov.it 0039 3337078109

Prof. Nicoară Angela -  Istituto Comprensivo Corrado Melone din Ladispoli 
-em ail: mimi nicoara@vahoo.com: tel. 00393282871540

Comune di Ladispoli, comunediIadispoli@certificazioneposta.it

Primar Alessandro Grando, Ladispoli, 06 99231 L 
alessandro.grando@comune.ladispoli.rm.gov.it

Director Baki Lucia- Monitorul de Făgăraş
- e-mail: monitorulfg@yahoo.com: tel. 0040/0765277807

Consilier Folea R aluca- UAT Făgăraş 
- e-mail: ralucabarcan@yahoo.co.uk ; tel. 0768993453

Primăria Municipiului Făgăraş, secretariat@primaria-fagaras.ro 
Primar Gheorghe Sucaciu, te l. 0040268211313

Colegiul National “Radu Negru” Fagaras 
Director Prof. Maria Racu 
cn radu negru(a)vahoo.com

mailto:direzione@icmelone.gov.it
mailto:mimi_nicoara@vahoo.com
mailto:comunediIadispoli@certificazioneposta.it
mailto:monitorulfg@yahoo.com
mailto:ralucabarcan@yahoo.co.uk
mailto:secretariat@primaria-fagaras.ro
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CONSILIUL LOCAL AL COMISIA 2
MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ COMISIA DE ORGANIZARE ŞI

DEZVOLTARE URBANISTICĂ, 
REALIZAREA LUCRĂRILOR 
PUBLICE, PROTECŢIA MEDIULUI 
ÎNCONJURĂTOR, CONSERVAREA 
MONUMENTELOR ISTORICE ŞI DE 
ARHITECTURĂ

A V IZ NR. C  / 22.05.2019

în aplicarea prevederilor art.44 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice 
Locale, republicată

Comisia de specialitate nr.2 AVIZEAZĂ (NU AVIZEAZĂ) favorabil proiectul de 
hotărâre privind:

- aprobarea asocierii Municipiului Fagaras cu Asociaţia Părinţilor -  Radu Negru in 
vederea susţinerii financiare in suma de 4.700 lei a deplasării in scop educaţional si cu scopul 
implementării unui proiect pilot privind integrarea in invatamantul de masa a elevilor reveniţi 
in tara din străinătate, a delegaţiei de cadre didactice si elevi la Instituto Comprensive 
“Corrado Melone”, Ladispoli, Italia

Amendamente propuse:

PREŞEDINTE, SECRETAR,



CONSILIUL LOCAL AL COMISIA 6
MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ COMISIA DE TURISM, RELAŢII

EXTERNE ŞI INTEGRARE 
EUROPEANĂ

A V IZ NR. / 22.05.2019

în aplicarea prevederilor art.44 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice 
Locale, republicată

Comisia de specialitate nr.6 AVIZEAZĂ (NU AVIZEAZĂ) favorabil proiectul de 
hotărâre privind:

- aprobarea asocierii Municipiului Fagaras cu Asociaţia Părinţilor -  Radu Negru in 
vederea susţinerii financiare in suma de 4.700 lei a deplasării in scop educaţional si cu scopul 
implementării unui proiect pilot privind integrarea in invatamantul de masa a elevilor reveniţi 
in tara din străinătate, a delegaţiei de cadre didactice si elevi la Instituto Comprensive 
“Corrado Melone”, Ladispoli, Italia

Amendamente propuse:

PREŞEDINTE, 
Stengel Norbdft

SECRETAR, 
Clonţ Valentin

Cod: F-18



CONSILIUL LOCAL AL COMISIA 4
MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ COMISIA PENTRU ACTIVITĂŢI

ŞTIINŢIFICE, ÎNVĂŢĂMÂNT, 
CULTE, SĂNĂTATE, CULTURĂ, 
PROTECŢIE SOCIALĂ, SPORTIVE 

ŞI DE AGREMENT

A V IZ NR. /?) /23.05.2019

în aplicarea prevederilor art.44 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice 
Locale, republicată

Comisia de specialitate nr.4 AVIZEAZĂ (NU AVIZEAZĂ) favorabil proiectul de 
hotărâre privind:________________________________________________________________

- aprobarea asocierii Municipiului Fagaras cu Asociaţia Părinţilor -  Radu Negru in 
vederea susţinerii financiare in suma de 4.700 lei a deplasării in scop educaţional si cu scopul 
implementării unui proiect pilot privind integrarea in invatamantul de masa a elevilor reveniţi 
in tara din străinătate, a delegaţiei de cadre didactice si elevi la Instituto Comprensive 
“Corrado Melone”, Ladispoli, Italia

Amendamente propuse:



CONSILIUL LOCAL AL COMISIA 1
MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ COMISIA DE STUDII, PROGNOZE

ECONOMICO-SOCIALE, BUGET 
FINANŢE ŞI ADMINISTRAREA 
DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT 
AL MUNICIPIULUI

A V IZ NR. / f f  723.05.2019

în aplicarea prevederilor art.44 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice 
Locale, republicată

Comisia de specialitate nr. 1 AVIZEAZĂ (NU AVIZEAZĂ) favorabil proiectul de 
hotărâre privind:

- aprobarea asocierii Municipiului Fagaras cu Asociaţia Părinţilor -  Radu Negru in 
vederea susţinerii financiare in suma de 4.700 lei a deplasării in scop educaţional si cu scopul 
implementării unui proiect pilot privind integrarea in invatamantul de masa a elevilor reveniţi 
in tara din străinătate, a delegaţiei de cadre didactice si elevi la Instituto Comprensive 
“Corrado Melone”, Ladispoli, Italia

Amendamente propuse:

SECRETAR,



CONSILIUL LOCAL AL COMISIA 5
MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIA

PUBLICĂ LOCALĂ, JURIDICĂ, 
APĂRAREA ORDINII PUBLICE, 
RESPECTAREA DREPTURILOR ŞI 
LIBERTĂŢILOR CETĂŢENEŞTI, 
PROBLEMELE MINORITĂŢILOR

A VIZ NR. /j / 23.05.2019

în aplicarea prevederilor art.44 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice 
Locale, republicată

Comisia de specialitate nr.5 AVIZEAZĂ (NU AVIZEAZĂ) favorabil proiectul de 
hotărâre privind:

- aprobarea asocierii Municipiului Fagaras cu Asociaţia Părinţilor -  Radu Negru in 
vederea susţinerii financiare in suma de 4.700 lei a deplasării in scop educaţional si cu scopul 
implementării unui proiect pilot privind integrarea in invatamantul de masa a elevilor reveniţi 
in tara din străinătate, a delegaţiei de cadre didactice si elevi la Instituto Comprensive 
“Corrado Melone”, Ladispoli, Italia

Amendamente propuse:
A f

PREŞEDINTE, 
Bogdani Ion

SECRETAR, 
Malene Petru

Cod: F-18



CONSILIUL LOCAL AL 
MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

COMISIA 3
COMISIA PENTRU SERVICII 
PUBLICE, PENTRU COMERŢ 
ŞI AGRICULTURĂ

AVIZ NR. / 23.05.2019

în aplicarea prevederilor art.44 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice 
Locale, republicată

Comisia de specialitate nr.3 AVIZEAZĂ (NU AVIZEAZĂ) favorabil proiectul de 
hotărâre privind:

- aprobarea asocierii Municipiului Fagaras cu Asociaţia Părinţilor -  Radu Negru in 
vederea susţinerii financiare in suma de 4.700 lei a deplasării in scop educaţional si cu scopul 
implementării unui proiect pilot privind integrarea in invatamantul de masa a elevilor reveniţi 
in tara din străinătate, a delegaţiei de cadre didactice si elevi la Instituto Comprensive 
“Corrado Melone”, Ladispoli, Italia

Amendamente propuse:

PREŞEDINTE/ 
Popa Ovidiu Nicolae

SECRETAR, 
Cârlan. Anca


