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ACTUL CONSTITUTIV AL 

ASOCIAŢIEI GRUPULUI DE ACŢIUNE LOCALĂ „CODRII PAȘCANILOR” 
(asociație neguvernamentală şi nonprofit) 

 
 

Noi, asociații: 
1. UAT comuna Mirosloveşti, cu sediul în comuna Mirosloveşti, județul Iaşi, avand cod unic 

de înregistrare 4541335, reprezentată de viceprimarul comunei Mirosloveşti, domnul 
Aioanei Liviu; 

2. UAT comuna Moțca, cu sediul în comuna Moțca, județul Iaşi, avand cod unic de 
înregistrare 4541351, reprezentată prin prin primarul comunei Moțca, domnul Hobincă 
Constantin-Serioja; 

3. UAT comuna Stolniceni - Prăjescu, cu sediul în comuna Stolniceni - Prăjescu, județul 
Iaşi, avand cod unic de înregistrare numărul 4541394, reprezentată de primarul comunei 
Stolniceni - Prăjescu, domnul Hugianu Costel; 

4. Asociația Glasul Satului Mirosloveşti, cu sediul în sat Mirosloveşti, comuna Mirosloveşti, 
județul Iaşi, cod de înregistrare fiscală 32354766, reprezentată prin preşedinte dl. Handra 
Florin; 

5. Popuțoaia Gheorghiță Întreprindere Individuală, cu sediul în sat Mirosloveşti, comuna 
Mirosloveşti, județul Iaşi, cod unic de înregistrare 12769661, reprezentată prin titular dl. 
Popuțoaia Gheorghiță; 

6. Siminiuc Romică – persoană fizică, cu domiciliul în sat Soci, comuna Mirosloveşti, 
județul Iaşi, cod numeric personal 1580410224529, legitimat cu cartea de identitate seria 
MX, numărul 969790, emis de S.P.C.L.E.P. Paşcani, în data de 22.06.2011; 

7. Sandu Mihai – persoană fizică, cu domiciliul în sat Soci, comuna Mirosloveşti, județul Iaşi, 
cod numeric personal 1770430224508, legitimat cu cartea de identitate seria MX, numărul 
9985293, emis de S.P.C.L.E.P. Paşcani, în data de 12.04.2011 

8. Benchea Ionuț Viorel Întreprindere Individuală, cu sediul în str. Moldovei, nr. 179, sat 
Moțca, comuna Moțca, județul Iaşi, cod unic de înregistrare 30074492, reprezentată prin 
titular dl. Benchea Ionuț Viorel; 

9. Asociația Pro Sănătate-Mediu-Educație-Cultura (ProS.M.E.C.), cu sediul în sat Moțca, 
comuna Moțca, județul Iaşi, cod de înregistrare fiscală 32493888, reprezentată prin 
preşedinte d-ra. Druc Elena-Alexandra; 

10.  Asociaţia crescătorilor de animale şi produse agricole a comunei Moţca, cu sediul în 
sat Moțca, comuna Moțca, județul Iaşi, cod de înregistrare fiscală 32443316, reprezentată 
prin preşedinte d-ra. Tarcan Delia; 

11. Roby-Luk-Myh Construct SRL, cu sediul în sat Moțca, comuna Moțca, județul Iaşi, cod de 
înregistrare fiscală 26795350, reprezentată prin titular dl. Mihai Mariuța; 

12. Sophia 2004 SRL, cu punct de lucru în sat Moțca, comuna Moțca, județul Iaşi, cod de 
înregistrare fiscală 16801404, reprezentată prin administrator d-na Stefan Ana Maria 
Claudia; 

13. Murariu Mirela – Întreprindere Individuală, cu sediul în sat Boureni, comuna Moțca, 
județul Iaşi, cod de înregistrare fiscală 31235848 reprezentată prin titular d-na Murariu 
Mirela; 
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14. Matasaru Mihai-Eusebiu – persoană fizică, cu domiciliul în sat Moțca, comuna Moțca, 
județul Iaşi, cod numeric personal 1880215225892, legitimat cu cartea de identitate seria 
MZ, numărul 164833, emis de S.P.C.L.E.P. Paşcani, în data de 04.04.2013; 

15. Căprian Roxana Persoană Fizică Autorizată, cu sediul în sat Brăteşti, comuna 
Stolniceni-Prăjescu, județul Iaşi, cod unic de înregistrare 27599700, reprezentată prin titular 
dl. Căprian Roxana; 

16. Hîrtopanu Simona-Viorica Persoană Fizică Autorizată, cu sediul în sat Stolniceni-
Prăjescu, comuna Stolniceni-Prăjescu, județul Iaşi, cod unic de înregistrare 27841218, 
reprezentată prin titular d-na Hîrtopanu Simona-Viorica; 

17.  Spiridon Despina Gabriela Persoană Fizică Autorizată, cu sediul în sat Cozmeşti, 
comuna Stolniceni-Prăjescu, județul Iaşi, cod unic de înregistrare 31269417, reprezentată 
prin titular d-na Spiridon Despina Gabriela; 

ne-am întrunit astăzi, 09.04.2014, si în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000, cu 
privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările următoare, am hotărât constituirea 
unei asociaţii astfel: 
 

ART. 1 
Denumirea asociației este: ASOCIAŢIA GRUPULUI DE ACŢIUNE LOCALĂ „CODRII 

PAȘCANILOR”, persoană juridică fără scop patrimonial. 
Scopul asociaţiei îl constituie atragerea de fonduri nerambursabile prin Fondul European 
Agricol de Dezvoltare Rurala, Axa LEADER, dar si prin alte programe europene, 
guvernamentale sau de altă natură pentru dezvoltarea economică şi socială a comunităților 
membre acestui grup de acțiune locală. 
Sediul ASOCIAŢIEI GRUPULUI DE ACŢIUNE LOCALĂ „CODRII PAȘCANILOR” este stabilit 
in satul Motca, Comuna Motca, județul Iaşi.  
Sediul Asociaţiei poate fi schimbat pe baza hotărârii Consiliului director. 
ASOCIAŢIA GRUPULUI DE ACŢIUNE LOCALĂ „CODRII PAȘCANILOR” se constituie pe o 
durată nedeterminată. 
Patrimoniul social iniţial al Asociaţiei se completează cu veniturile din contribuţiile membrilor-
asociaţi, cotizaţiile anuale şi taxele de înscriere a membrilor-susţinători, dobânzile şi 
dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţiile legii, sponsorizări, donaţii,  
legate sau  subscripții publice din țară şi din străinătate, sprijin material şi financiar acordat de 
alte asociații şi fundații, naționale şi internaționale, finanțări din programe angajate a fi 
implementate de asociație, finanțări de la bugetele locale sau bugetul național angajate 
conform legii, având în vedere statutul de utilitate publică a asociației, contravaloarea unor 
servicii de instruire sau consultanță pentru terti, încasări rezultate în urma unor publicații sau 
manifestări cu taxă, organizate de asociație, venituri realizate din activităţi economice directe, 
în conformitate cu prevederile legii. 
Asociații vor putea aduce în patrimoniul asociației şi aporturi în natură sub condiţia ca anterior 
constituirii ca patrimoniu sau aport la capital să fie expertitizate-evaluate din punct de vedere 
economic şi tehnic. 
Întregul patrimoniu va fi evidenţiat şi păstrat în conformitate cu legislaţia română în materie, pe 
numele Asociaţiei, şi va fi folosit exclusiv pentru realizarea scopului şi obiectivelor ei. 
Întregul patrimoniu va fi evidenţiat şi păstrat în conformitate cu legislaţia română în materie, pe 
numele Asociaţiei, şi va fi folosit exclusiv pentru realizarea obiectivelor ei. 
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ART. 2 

În vederea realizării scopului ASOCIAŢIEI GRUPULUI DE ACŢIUNE LOCALĂ „CODRII 
PAȘCANILOR”, Asociaţia are următoarele obiective şi activităţi: 

a) întocmirea şi executarea Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) pentru teritoriul 
GRUPULUI DE ACŢIUNE LOCALĂ, strategie ce va sta la baza implementarilor de 
proiecte comunitare. 

b) întocmirea de studii, realizarea şi implementarea de proiecte în domenii prioritare şi de 
interes comun, pentru: 

- îmbunătățirea infrastructurii regionale de transport, mediu, utilități publice, 
socială, educațională, etc. 

- îmbunătățirea sistemului integrat pentru situații de urgență prin achiziționarea 
în comun a echipamentelor pentru intervenții în situații de urgență şi furnizarea 
în comun a serviciului public de intervenție în situații de urgență. 

- prevenirea dezastrelor 
- sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri local 
- dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului 
- sprijinirea cercetării, inovării tehnologice şi creare a societății informaționale 
- creşterea ocupării şi dezvoltării resurselor umane şi a serviciilor sociale. 

c) culegerea propunerilor de proiecte, precum şi a posibilităților de finanțare a acestora din 
domeniile de interes comun, precum şi sistematizarea lor în concepția dezvoltării locale. 

d) facilitarea colaborării, cooperării pentru realizarea, implementarea şi finanțarea unor 
proiecte comune de investiții. 

e) creşterea sanselor de absorbție a fondurilor structurale şi de coeziune, precum şi a altor 
fonduri destinate dezvoltării durabile locale, zonale şi regionale. 

f) în vederea îndeplinirii obiectivelor menționate şi pentru realizarea activităților specifice, 
asociația colaborează cu instituții de specialitate, organizații neguvernamentale, 
persoane juridice de drept public şi privat şi cu persoane fizice, fără a exprima nici un fel 
de interese de grup (politice, religioase, etc), putând participa la înființarea unor 
organizații în acest domeniu. 

g) asociația va putea înființa societăți comerciale având ca obiect activități economice 
adiacente şi în strânsă legatură cu scopul asociației, cu respectarea dispozițiilor din 
Ordonanța Guvernului nr 26/2000, cu modificările şi completările ulterioare. 

Schimbarea scopului şi obiectivelor Asociaţiei se face numai de către fondatori sau majoritatea 
fondatorilor în viaţă, iar dacă nici unul dintre fondatori nu mai este în viaţă, aceasta se face 
numai cu întrunirea votului a patru cincimi din numărul membrilor Consiliului director. 
În toate cazurile, schimbarea scopului Asociaţiei se poate face numai dacă acesta a fost 
realizat în totalitate sau în parte ori dacă acesta nu mai poate fi îndeplinit. 
 

ART. 3 
     ASOCIAŢIA GRUPULUI DE ACŢIUNE LOCALĂ „CODRII PAȘCANILOR” se poate afilia cu 
alte persoane juridice non-profit, din ţară şi/sau din străinătate, în scopul realizării scopului şi 
obiectivelor sale. 
ASOCIAŢIA GRUPULUI DE ACŢIUNE LOCALĂ „CODRII PAȘCANILOR” îşi poate constitui 
sucursale sau filiale, în ţară sau în străinătate, ca structuri teritoriale, pe baza hotărârii 
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autentificate a Adunării Generale, prin care li se alocă un patrimoniu. Sucursalele nu au 
personalitate juridică proprie, funcţionând ca structuri ale ASOCIAŢIEI GRUPULUI DE 
ACŢIUNE LOCALĂ „CODRII PAȘCANILOR”. Personalitatea juridică a filialei se dobândeşte în 
condiţiile legislaţiei în vigoare din ţara în care îşi are sediul filiala înfiinţată. 
Filiala este condusă de un Consiliu director propriu, alcătuit din cel puţin 3 membri. Procedura 
de alegere a Consiliului director al filialelor Asociaţiei este stabilită prin hotărârea autentificată 
a Adunării Generale a ASOCIAŢIEI GRUPULUI DE ACŢIUNE LOCALĂ „CODRII 
PAȘCANILOR”. 
Filiala este entitate cu personalitate juridică, putând încheia, în nume propriu, acte juridice de 
administrare şi de conservare în condiţiile stabilite de Adunarea Generală prin actul constitutiv 
al ei şi poate încheia acte juridice de dispoziţie, în numele şi pe seama Asociaţiei, numai pe 
baza hotărârii prealabile a Consiliului director al ASOCIAŢIEI GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ 
„CODRII PAȘCANILOR”. 
Asociaţia îşi poate constitui filiale, ca structuri teritoriale, pe baza hotărârii autentificate a 
Adunării Generale, prin care li se alocă un patrimoniu. 
Asociaţia poate înfiinţa societăţi comerciale ale căror dividende, dacă nu se reinvestesc în 
aceste societăţi, se vor folosi pentru realizarea scopului Asociaţiei. 
Asociaţia poate desfăşura orice alte activităţi economice directe, dacă acestea au caracter 
accesoriu şi au legătură strânsă cu scopul principal al ei. 
 

ART. 4 
     Membrii ASOCIAŢIEI GRUPULUI DE ACŢIUNE LOCALĂ „CODRII PAȘCANILOR” sunt: 

a) membrii fondatori – membrii care au constituit asociaţia şi au contribuit moral şi 
material la fon- darea ei şi la constituirea patrimoniului social; 

b) membrii-asociaţi – membrii care se asociază ulterior fondării ASOCIAŢIEI GRUPULUI 
DE ACŢIUNE LOCALĂ „CODRII PAȘCANILOR”, care contribuie moral şi material la 
completarea patrimoniului asociaţiei şi care, prin activitatea lor, sprijină asociaţia în 
realizarea obiectivelor acesteia; 

c) membrii de onoare - dacă este cazul. 
- persoane fizice sau/şi persoane juridice care, prin activitatea lor, sprijină în mod 

substanţial asociaţia în realizarea obiectivelor acesteia, contribuind din punct de 
vedere financiar, moral sau funcţional la realizarea scopului ASOCIAŢIEI 
GRUPULUI DE ACŢIUNE LOCALĂ „CODRII PAȘCANILOR” sau 

- personalităţi marcante ale vieţii ştiinţifice, sportive sau culturale, care s-au 
remarcat, cu deosebire, în domeniile de interes ale ASOCIAŢIEI GRUPULUI DE 
ACŢIUNE LOCALĂ „CODRII PAȘCANILOR” şi care, prin activitatea lor, sprijină 
asociaţia în realizarea obiectivelor acesteia; 

Procedura de acordare a calităţii de membru este stabilită în Statutul ASOCIATIEI GRUPULUI 
DE ACŢIUNE LOCALĂ „CODRII PAȘCANILOR”. 
Membrii fondatori şi membrii asociaţi ai Asociaţiei au următoarele drepturi: 

a) să-şi exprime prin vot opţiunea faţă de proiectele de hotărâri ale Adunării generale; 
b) să aleagă şi să fie aleşi în Consiliul director, dacă au aptitudini şi capacitate pentru 

funcţiile pentru care candidează; 
c) să beneficieze de programele iniţiate de Asociaţie; 
d) să participe la programele derulate de asociaţie; 
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e) să beneficieze de serviciile asociaţiei; 
f) să beneficieze de rezultatele programelor iniţiate de Asociaţie; 
g) să aibă acces la spaţiile şi dotările Asociaţiei pentru organizarea unor manifestări şi 

activităţi ştiinţifice, culturale şi sportive în domeniile de interes ale ASOCIAŢIEI 
GRUPULUI DE ACŢIUNE LOCALĂ „CODRII PAȘCANILOR”; 

h) alte drepturi prevăzute în regulamentele Asociaţiei. 
Membrii susţinători ai Asociaţiei şi membrii de onoare beneficiază de drepturile prevăzute la lit. 
c)-h). 
Obligaţiile membrilor asociaţiei sunt următoarele: 

a) să respecte statutul, regulamentele şi hotărârile Adunării Generale şi ale Consiliului 
Director al Asociaţiei; 

b) să contribuie la realizarea scopului şi obiectivelor Asociaţiei prin sprijin financiar, 
material, moral şi activităţi voluntare în cadrul programelor/proiectelor iniţiate/derulate 
de ASOCIAŢIA GRUPULUI DE ACŢIUNE LOCALĂ „CODRII PAȘCANILOR”; 

c) să îndeplinească obligaţiile materiale şi financiare potrivit angajamentelor pe care şi le-
au luat; 

d) să îndeplinească celelalte obligaţii prevăzute în Regulamentele adoptate de Asociaţie. 
În cazul săvârşirii de către membrii asociaţiei a următoarelor abateri: 

a) denigrarea activităţii asociaţiei; 
b) întreprinderea unor acţiuni ce aduc prejudicii de orice natură asociaţiei; 
c) angajarea asociaţiei în acţiuni pentru care nu a fost autorizată de organele de 

conducere; 
d) implicarea asociaţiei în activităţi politice; 
e) abaterile de la etica profesională şi morală incluse în Regulamentul de Organizare şi 

Funcţionare al asociaţiei; 
f) comiterea unor fapte cu caracter penal, pentru care a fost condamnat prin hotărâre 

judecătorească rămasă definitivă; 
g) în cazul persoanelor care fac parte din conducerea asociaţiei şi neparticiparea 

sistematică la activitatea structurii de conducere în care a fost ales sau împiedicarea 
prin diferite mijloace ca aceasta să-şi desfăşoare în mod eficient activitatea. 

Sancţiunile care se pot aplica sunt următoarele: 
a) avertisment; 
b) avertisment sever şi ultimativ; 
c) suspendarea pe termen determinat din asociaţie sau din funcţia de conducere potrivit 

Statutului asociaţiei; 
d) excluderea din asociaţie. 

Calitatea de membru încetează în următoarele situaţii: 
a) prin retragere, în baza unei cereri de retragere ce nu trebuie motivată; 
b) prin excludere în următoarele situaţii: 

- încălcarea gravă a prevederilor statutare şi a hotărârilor organismelor de 
conducere ale asociaţiei; 

- ca urmare a unei condamnări, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, 
pentru săvârşirea unor fapte cu caracter penal incompatibile cu misiunea şi 
principiile federaţiei; 

- în caz de neplată a cotizaţiei timp de şase luni. 
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Excluderea se face de către Comitetul Director al asociaţiei prin decizie. 
Împotriva deciziei se poate depune contestaţie în termen de 15 zile de la comunicare. 
Contestaţia se soluţionează de Adunarea Generală. 
De la data înregistrării deciziei şi până la soluţionarea acesteia în Adunarea Generală, 
calitatea de membru al Asociaţiei. 
 

ART.5 
     Organele de conducere, de gestiune si control ale asociatiei sunt: 

- Adunarea Generala; 
- Consiliul Director; 
- Cenzorul; 
- Comitetul de Selectie (CS); 
- Comisia de Solutionare a Contestatiilor (CSC) 
- Echipa de implementare. 

Membrii organelor de conducere, de gestiune şi control vor fi aleşi şi numiți în prima sedință a 
Ansamblului asociaților, după dobandirea personalității juridice. 
 

ART.6 
     Adunarea generală este organul de conducere alcătuit din totalitatea membrilor fondatori şi 
membrilor asociaţi. 
Adunarea generală are următoarele competenţe: 

a) stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale asociaţiei; 
b) aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil; 
c) alegerea şi revocarea membrilor Consiliului director; 
d) alegerea şi revocarea cenzorului; 
e) înfiinţarea de filiale; 
f) modificarea Actului constitutiv şi a Statutului ASOCIAŢIEI GRUPULUI DE ACŢIUNE 

LOCALĂ „CODRII PAȘCANILOR”; 
g) dizolvarea şi lichidarea asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după 

lichidare; 
h) orice alte atribuţii prevăzute de lege sau în statut. 

Modul de functionare si organizare a Adunarii generale este stabilit prin Statut. 
Adunarea generală se întruneşte cel puţin o dată pe an şi are drept de control permanent 
asupra Consiliului director şi cenzorului.  
Adunarea Generală se convoacă cu cel puţin 14 zile înainte de data fixată pentru desfăşurarea 
ei sau , în cazuri de urgenţă, cu cel puţin 3 zile inainte de data desfăşurării ei. 
Adunarea generală se convoacă de Presedintle Consiliului director, printr-un convocator scris, 
punându-se la dispoziţia participanţilor şi materialele supuse dezbaterii. 
Participanţii pot solicita introducerea pe ordinea de zi a unor cereri, formulate în scris. 
La Adunarea generală participă: 

a) membrii fondatori; 
b) membrii-asociaţi; 
c) membrii de onoare, în calitate de invitaţi, fără drept de vot; 
d) alţi invitaţi, fără drept de vot. 
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În cadrul Adunării generale, fiecare membru fondator şi membru-asociat are dreptul la un vot 
cu caracter deliberativ. 
Asociaţii care, într-o anumită problemă, supusă hotărârii Adunării generale, sunt interesaţi 
personal sau prin soţii lor, ascendenţii sau descendenţii, rudele în linie colaterală sau afinii lor 
până la gradul al patrulea inclusiv, nu vor putea lua parte la deliberare şi nici la vot. În caz 
contrar vor răspunde în condiţiile legii pentru daunele cauzate Asociaţiei, dacă fără votul lor nu 
s-ar fi putut obţine majoritatea cerută. 
Alegerile pentru Consiliul director şi cenzor au loc o dată la patru ani, cu excepţia cazurilor de 
retragere sau revocare, când ele se pot organiza la Adunarea generală care le urmează. 
Adunarea generală poate avea loc dacă sunt prezenţi cel puţin o jumătate plus unul dintre 
membrii fondatori, membrii de onoare şi membrii-asociaţi. 
Dacă nu se îndeplineşte cvorumul prevăzut la alineatul (1), Adunarea generală se reconvoacă 
după o perioadă de 15 zile şi poate avea loc oricare ar fi numărul asociaţilor prezenţi. 
Modul de desfăşurare, dezbaterile care au avut loc şi hotărârile adoptate de Adunarea 
generală, la fiecare convocare a acesteia, se consemnează în procesul-verbal întocmit. 
Asociaţii absenţi iau cunoştinţă de dezbateri din procesul-verbal aflat la secretariatul Asociaţiei. 
Adunarea generală este condusă de Preşedintele Asociaţiei sau, în lipsă, de înlocuitorul 
acestuia. Hotărârile Adunării generale se iau cu majoritatea simplă a membrilor fondatori şi a 
membrilor-asociaţi prezenţi, cu excepţia hotărârilor care au ca obiect dizolvarea asociaţiei sau 
modificarea scopului ei. 
Hotărârile Adunării generale contrare legii, actului constitutiv sau statutului Asociaţiei pot fi 
atacate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, de către oricare dintre asociaţii care au lipsit sau 
au votat împotrivă şi au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de şedinţă, în termen 
de 15 zile de la data la care au luat cunoştinţă despre hotărâre sau de la data când a avut loc 
şedinţa, după caz. 
 

ART. 7 
     Consiliul Director al Asociaţiei asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării 
Generale.  
Consiliul Director al ASOCIAŢIEI GRUPULUI DE ACŢIUNE LOCALĂ „CODRII PAȘCANILOR“ 
este constituit din: 

 Dl. Hobincă Constantin-Serioja (reprezentant UAT Moțca); 
 Dl. Hugianu Costel (reprezentant UAT Stolniceni-Prăjescu); 
 Dl. Jipa Costache (reprezentant UAT Miroslovești); 
 Dl. Bolohan Constantin (reprezentant UAT Cristești); 
 Dl. Anghelina Iulian (reprezentant UAT Tătăruși); 
 Dl. Budușanu Bogdan-Petrică (reprezentant Oli-Construct S.R.L.); 
 D-na Hîrtopanu Simona-Viorica (reprezentant Hîrtopanu Simona-Viorica P.F.A.); 
 Dl. Popuțoaia Gheorghiță (reprezentant Popuțoaia Gheorghiță Î. I.); 
 Dl. Benchea Ionuț-Viorel (reprezentant Benchea Ionuț Viorel Î. I.); 
 Dl. Apetri Iulian-Cătălin;  
 D-na Ștefana Măriuca-Niculau (reprezentant Asociația Gipsy Eye). 

Procedura de alegere a membrilor Consiliului Director al Asociaţiei, regulile de organizare şi 
funcţionare sunt potrivit Statutului asociaţiei. 
În exercitarea competenţei sale, Consiliul Director are următoarele atribuţii: 
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a) prezintă pentru aprobare AGM proiectul SDL, raportul de activitate pe perioada 
anterioară şi executarea bugetului de venituri și cheltuieli, bilanţul contabil anual si 
proiectul planului de activităţi şi bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul următor; 

b) aprobă încheierea de acte juridice în numele şi pe seama ASOCIAȚIEI ; 
c) aprobă organigrama şi politica de personal ale ASOCIAȚIEI ; 
d) aprobă înscrierea de noi membri în ASOCIAȚIE; 
e) stabileşte schimbarea sediului ASOCIAȚIEI ASOCIAȚIEI GRUPULUI DE ACȚIUNE 

LOCALĂ “CODRII PAȘCANILOR” şi a adreselor de corespondență; 
f) examineaza si aproba Ghidurile de finantare aferente masurilor SDL, fisele masurilor, 

procedurile de selectie precum si modificarile acestora, realizate de catre Echipa de 

implementare; 

g) aproba propunerile de modificare ale Planului de finantare precum si modificarile Strategiei 

de Dezvoltare Locala propuse de catre echipa de implementare sau de catre membrii GAL; 

h) aproba Regulamentele de organizare si functionare ale GAL si ale structurilor din cadrul 

acestuia; 

i) exercita alte atributii necesare implementarii strategiei de dezvoltare locala a GAL ”Codrii 

Pascanilor”; 

j) intocmeste, organizeaza si coordoneaza intregul program de activitati ale Asociatiei GAL 

”Codrii Pascanilor” 

k) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în Statut sau stabilite de AGM. 

 
Consiliul Director işi poate elabora un regulament intern de funcționare. Nu poate fi 

membru al Consiliului Director, iar dacă este pierde această calitate, orice persoană care 
ocupă o funcție de conducere în cadrul unei instituții publice, dacă asociația respectivă are ca 
scop sprijinirea activității acelei instituții publice. 
Președintele ASOCIATIEI GRUPULUI DE ACŢIUNE LOCALĂ „CODRII PAȘCANILOR” este 
dl. Hobincă Constantin-Serioja.  
Sarcini de gestiune financiară: 

a) are putere de a semna ordinul bancar rezervat programului Leader si nu numai; 
b) semnează decizii de aprobare a proiectelor; 
c) certifică stadiul de avansare pentru monitorizarea financiară, fizică şi procedurală 

instituită de Regiune; 
d) semnează angajamentele de cheltuieli şi de plată a contribuţiilor beneficiarilor finali sau 

ale destinatarilor finali şi certifică către Autoritatea de plată cheltuielile efectuate, cu 
ajutorul Autorităţii de gestiune; 

e) prezintă cererile de plată şi de avans, de plăţi intermediare şi finale la Autoritatea de 
Plată şi încasează fondurile aferente. 

 
ART.8 

     Controlul financiar al asociaţiei este asigurat de un cenzor, persoana cu studii superioare 
de lungă durata şi cu experienţă relevantă în domeniul economic. 
Cenzorul  Asociației Grupului de Acțiune Locală „Codrii Pașcanilor” este domnul Aparaschivei 
Vasile cu domiciliul in Municipiul Pașcani, județul Iasi. 
În realizarea competenţei sale, cenzorul: 

a) verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociaţiei; 
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b) întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării Generale şi Consiliului Director; 
c) poate participa la şedinţele Consiliului Director, fără drept de vot; 
d) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în Statut sau stabilite de Consiliul Director. 

Membrii Consiliului Director nu pot fi cenzori. 
Controlul financiar intern va fi asigurat de o comisie de cenzori, dacă asociaţia va avea mai 
mult de 100 de membri înscrişi, în condiţiile dispoziţiilor legale în vigoare. 
Adunarea Generală aprobă regulile generale de organizare a controlului financiar intern al 
Asociaţiei. 
Cenzorul este ales de către Adunarea Generală, prin vot deschis, cu întrunirea a 2/3 din votul 
membrilor fondatori şi membrilor-asociaţi prezenţi, pentru un mandat de 4 ani. 
 

ART. 9) 
     Comitetul de Selectie (CS) siC omisia de Solutionare a Contestatiilor (CSC) 
Selecţia proiectelor în cadrul GAL va fi realizată de către un Comitet de Selecţie stabilit de 
către organele de decizie (Adunarea Generală a Asociaților și Consiliul Director), format din 
minimum 7 membri ai parteneriatului. Pentru fiecare membru al comitetului de selecție se va 
stabili de asemenea, un membru supleant. La selecţia proiectelor, se va aplica regula „dublului 
cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, este necesar ca în momentul selecţiei să fie 
prezenţi cel puţin 50% din membrii comitetului de selecție, din care peste 50% să fie din 
mediul privat şi societate civilă.  
Dacă unul dintre proiectele depuse pentru selecție aparține unuia dintre membrii comitetului de 
selecție, persoana/organizația în cauză nu are drept de vot și nu va participa la întâlnirea 
comitetului respectiv.” 
Comitetul de selecție al GAL „Codrii Pașcanilor” va notifica solicitantii asupra rezultatului 
selecției. 
Solicitantii pot depune contestații cu privire la rezultatul procesului de selecție la sediul GAL, în 
conformitate cu prevederile anunțului de lansare a apelului. 
Contestațiile primite vor fi analizate de către o Comisie de Soluționare a Contestațiilor înființată 
la nivelul GAL, formata din minimum trei membri ai G.A.L. dar cu o componență diferită față de 
cea a Comitetului de Selecție și cea a Consiliului Director. 
 

ART.10  
a) Echipa de implementare poate avea următoarea componenţă: 
b) a) Manager (responsabil administrativ) – coordonează activitatea GAL atât sub 

aspect organizatoric cât şi al respectării procedurilor de lucru; 
c) b) Responsabil financiar – contabil – se ocupă de supravegherea şi controlul 

gestiunii financiare – contabile a GAL-ului; 
d) c) Responsabili cu animarea teritoriului – desfăşoară activităţi de animare pentru 

promovarea acţiunilor GAL; 
e) d) Responsabili cu activităţile de monitorizare; 
f) e) Responsabili cu verificarea, evaluarea şi selecţia proiectelor ce se vor 

implementa, numărul acestora fiind stabilit în funcție de complexitatea activităților la 
nivelul GAL; 

g) f) Consultanţi externi – în funcţie de necesităţi pentru buna desfăşurare a activităţilor 
GAL. 
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h) Atributiile echipei de implementare vor fi detaliate prin fisa postului aferenta fiecarei 
pozitii mai sus mentionate.” 

 
ART.11 

ASOCIAŢIA GRUPULUI DE ACŢIUNE LOCALĂ „CODRII PAȘCANILOR“ se va dizolva: 
1) De drept prin: realizarea sau, după caz, imposibilitatea realizării scopului pentru care a 

fost construită, dacă în termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce 
schimbarea acestui scop. 

2) Prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate atunci când: 
a) scopul sau activitatea Asociaţiei a devenit ilicită sau contrară ordinii publice; 
b) realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice; 
c) urmăreşte alt scop decât cel pentru care a fost constituit; 
d) a devenit insolvabilă; 
e) nu mai obţine autorizaţiile prealabile necesare, potrivit Legii. 

3) Prin hotărârea Adunării Generale. 
4) În alte situaţii prevăzute de Lege sau de Statut. 

 
 
 
 
Noi, fondatorii ASOCIAŢIEI GRUPULUI DE ACŢIUNE LOCALĂ „CODRII 

PAȘCANILOR”, împuternicim pe domnul Hobincă Constantin-Serioja, avand CI seria MX, nr. 
504227 si CNP 1770803224507 să desfăşoare procedura de dobândire a personalităţii 
juridice, înscrierea ASOCIAŢIEI GRUPULUI DE ACŢIUNE LOCALĂ „CODRII PAȘCANILOR” 
în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor, obţinerea avizelor necesare, precum şi să semneze acte 
modificatoare ale Actului constitutiv şi Statutului Asociaţiei, potrivit modificărilor impuse de 
instanţa judecătorească competentă, semnătura sa fiindu-ne pe deplin opozabilă. 

 
 
 

Președintele Consiliului Director al 
Asociației Grupul de Acțiune Locală „Codrii Pașcanilor” 

 
Hobincă Constantin-Serioja 

 
____________________________ 

 


