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STATUTUL 

 

ASOCIAȚIEI GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ “CODRII PAȘCANILOR” 

 

 

I. DEFINIRE, SCOP, OBIECTIVE ŞI MEMBRI 

 

ART. 1 

(1) ASOCIAȚIA GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ “CODRII PAȘCANILOR”, cu sediul in Judetul Iasi, 

comuna Motca, sat Motca, parteneriat de tip public-privat, definit în conformitate cu capitolul 5.3.4. 

“Implementarea Axei LEADER” din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, materializat 

printr-o asociere în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu 

modificările şi completările ulterioare, va funcţiona, începind cu data de înscriere în registrul asociaţiilor şi 

fundaţiilor conform hotărârii judecătoreşti de înscriere, în conformitate cu Ordonaţa mai sus menţionată, 

Actul de constituire şi prezentul Statut. 

 (2) ASOCIAȚIA GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ “CODRII PAȘCANILOR“ este personă juridică de 

drept privat, fără scop patrimonial.  

 (3) Sediul ASOCIAȚIEI GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ “CODRII PAȘCANILOR” este in Judetul 

Iasi, comuna Motca, sat Motca. 

 (4) Patrimoniul iniţial al ASOCIAȚIEI GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ “CODRII PAȘCANILOR” este 

de 1.000 lei şi se constituie prin aportul membrilor fondatori.  

 (5) Durata de funcţionare a ASOCIAȚIEI GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ “CODRII PAȘCANILOR” este 

nelimitată.  

 

ART. 2 

(1) Scopul ASOCIAȚIEI GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ “CODRII PAȘCANILOR” este dezvoltarea 

durabilă a comunităţilor din zona Regiunea Nord - Est şi adiacentă acesteia, zonă numită în continuare 

“teritoriul parteneriatului”. 

(2) Prin aceasta înţelegem realizarea în teritoriul parteneriatului a obiectivelor stabilite prin Strategia de 

Dezvoltare Locală, prescurtat SDL, care va respecta principalele linii de acţiune ale dezvoltarii durabile și 

anume lupta împotriva sărăciei şi a excluderii sociale, producţia de bunuri şi servicii durabile şi protecţia 

mediului şi care vor viza: 

 dezvoltarea economică a comunităţilor; 

 reconstrucţia ecologică şi conservarea ariilor naturale protejate, inclusiv situri Natura 2000; 

 restaurarea şi conservarea siturilor; 

 protejarea categoriilor sociale defavorizate din comunităţi; 

 promovarea şi conservarea valorilor traditionale morale, culturale şi de cult; 

 promovarea principiilor democraţiei, ale statului de drept şi egalităţii de sanse; 

 dezvoltarea fizică si intelectuală a tinerilor; 

 promovarea parteneriatelor naţionale şi internaţionale. 
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ART. 3 

(1) Membrii ASOCIAȚIEI GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ “CODRII PAȘCANILOR” cuprind 

reprezentanţi din teritoriul parteneriatului sau cu responsabilitate în teritoriul parteneriatului, ai 

sectoarelor:  

a) Public: 

- consilii locale pentru comune si cel mult un oras, cu condiţia ca populaţia acestui oraş să 

nu fie mai  mare de 20.000 locuitori şi să nu depăşească 25% din numărul total de 

locuitori (din teritoriul parteneriatului); 

- consilii judeţene; 

- institutii si servicii publice descentralizate (de educatie, servicii sociale, de sănătate, de 

mediu.etc.) 

b) Privat:  

- sector comercial (societăţi pe acţiuni, societăţi cu răspundere limitată, etc.); 

- sector financiar (bănci, instituţii de credit, etc.); 

- sector agricol (cooperative agricole, grupuri de producători, etc.); 

- organizaţii de întreprinzători; 

- societăţi de furnizare a serviciilor comunitare (servicii privind utilitatile, culturale, radio, TV, etc.); 

- organizaţii non-profit, asociaţii, fundaţii, federaţii (asociaţii de mediu, asociaţii culturale, sociale, 

religioase, camere de comerţ, unităţi de cult, etc.); 

- persoane fizice şi grupuri de persoane neînregistrate oficial. 

 (2) Membrii ASOCIAȚIEI GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ “CODRII PAȘCANILOR” din sectorul 

privat vor reprezenta mimimum 65 % din numărul total al membrilor, urmând ca partea publică să 

reprezinte mai putin de 35 %. 

 (3) Înscrierea ca membru al ASOCIAȚIEI GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ “CODRII PAȘCANILOR” 

se face printr-o cerere însoţită de următoarele documente: 

 hotărârea Consiliului Local sau Consiliului Judeţean de aderare în cazul administraţiei publice la 

nivel local, respectiv judeţean, decizii ale organelor de conducere ale serviciilor publice, 

întreprinderilor comerciale, organizaţiilor si ONG-urilor si o simpla adeziune in cazul persoanelor 

fizice; 

 dovada achitarii taxei de înscriere în ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ “CODRII 

PAȘCANILOR”; 

Înscrierea ca membru al ASOCIAȚIEI GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ “CODRII PAȘCANILOR” se va 

aproba de Consiliul Director, tinind cont de urmatoarele: 

 în cazul Consiliilor Locale, solicitantul trebuie să facă parte din teritoriul parteneriatului şi să fie 

vecin de teritoriu din ASOCIAȚIA GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ “CODRII PAȘCANILOR” la 

acel moment, pentru a se păstra coeziunea teritoriului, iar pentru restul solicitanţilor, se va urmari 

să aibă responsabilitaţi şi interese în teritoriul parteneriatului; 

 în cazul oraşelor, acceptarea solicitantului va fi conditionata in privinta numarului de locuitori, 

astfel ca inscrierea sa să nu ducă la depăşirea a 25% din numărul total de locuitori ai 

ASOCIAȚIEI GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ “CODRII PAȘCANILOR”; 
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 în cazul solicitanţilor din partea publică, se va urmari ca acceptarea lor sa nu duca la cresterea cu 

peste 35 % a ponderii lor în ASOCIAȚIA GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ “CODRII 

PAȘCANILOR”. 

 

ART. 4 

(1) Drepturile membrilor: 

a) să aibă acces la informaţiile privind programele, proiectele şi activităţile desfăşurate; 

b) să beneficieze de rezultatele programelor, proiectelor şi activităţilor desfăşurate; 

c) să aleagă si să fie aleşi în organele de conducere ale ASOCIAȚIEI GRUPULUI DE ACȚIUNE 

LOCALĂ “CODRII PAȘCANILOR”; 

d) să participe la aprobarea rapoartelor anuale şi a exerciţiului bugetar anual; 

e) să participe la stabilirea bugetului, a programelor, proiectelor şi activităţilor ASOCIAȚIEI 

GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ “CODRII PAȘCANILOR”; 

 (2) Obligaţiile membrilor:  

a) să respecte prezentul Statut; 

b) să plăteasca taxa de înscriere si cotizaţia anuală; 

c) să participe la realizarea scopului şi obiectivelor ASOCIAȚIEI GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ 

“CODRII PAȘCANILOR”; 

d) să promoveze principiile ASOCIAȚIEI GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ “CODRII 

PAȘCANILOR”; 

e) să nu aducă daune materiale sau morale ASOCIAȚIEI GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ 

“CODRII PAȘCANILOR” sau membrilor acesteia; 

 

II. ORGANIZAREA ȘI FUNCŢIONAREA ASOCIAȚIEI GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ “CODRII 

PAȘCANILOR” 

 

ART. 5 

Organele de conducere, de gestiune si control ale asociatiei sunt: 

- Adunarea Generala (AGM); 

- Consiliul Director (CD); 

- Cenzorul ; 

- Comitetul de Selectie (CS); 

- Comisia de Solutionare a Contestatiilor (CSC); 

- Echipa de implementare; 

 

ART. 6 

(1) AGM este organul de conducere, alcatuit din reprezentanţi ai tuturor membrilor. Reprezentanţii 

membrilor care provin din oraşe şi ai celor care provin din afara teritoriului nu vor putea avea o pondere 

mai mare de 25% in AGM. 

(2) Competenţa AGM cuprinde: 

a) aprobarea strategiei; 

b) aprobarea planului de activităţi anuale şi a bugetului de venituri şi cheltuieli; 

c) aprobarea raportului anual de activităţi, a executarii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a 

bilantului contabil anual; 



Hotararea AGM nr. 2 din 17.02.2017 - Anexa nr. 1 

  si 

Hotararea AGM nr. 3 din 29.05.2017 - Anexa  nr.2  

 

4 

 

d) alegerea şi revocarea membrilor CD şi Cenzorul; 

e) modificarea Statutului; 

f) dizolvarea şi lichidarea ASOCIAȚIEI GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ “CODRII 

PAȘCANILOR”, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor ramase dupa lichidare; 

g) orice alte atribuţii prevăzute în Lege şi în Statut. 

 

 

 

(3) 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 Presedintele 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. 

(4) Participarea reprezentanţilor membrilor la AGM este directă şi obligatorie, cu excepţia cazurilor când 

un membru are o motivaţie obiectivă pentru a nu fi prezent direct. În această situaţie poate mandata în 

scris un reprezentant al altui membru sa-l reprezinte. Un reprezentant al unui membru activ nu poate fi 

mandatat de mai mult de doi membri care nu pot fi prezenţi direct şi este obligat să respecte mandatul 

scris încredinţat pentru luarea tuturor deciziilor adunării. 

(5) Materialele propuse spre dezbatere în AGM sunt difuzate spre analiză fiecărui membru al 

ASOCIAȚIEI GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ “CODRII PAȘCANILOR” odată cu convocarea AGM. 

(6) AGM se organizează şi funcţionează după următoarele reguli: 

a) ordinea de zi este propusă de CD şi supusă modificării şi aprobării AGM prin vot deschis cu 

majoritate simplă; 

b) președintele CD are rolul de moderator dacă AGM nu desemnează pe altcineva; 

c) deliberează valid şi votează deschis aplicand regula „dublului cvorum” conform căruia trebuie să 

fie prezenţi cel puţin 50% din membri, din care peste 50% să fie din mediul privat, şi hotărăşte cu 

majoritate simplă asupra orientărilor ASOCIAȚIEI GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ “CODRII 

PAȘCANILOR” şi asupra altor puncte din ordinea de zi dacă nu sunt expres stipulate în Statut 

alte modalităţi sau nu decide ea însăşi altfel; 

d) alege componenţa CD şi CC prin vot secret, cu majoritate simplă; 

e) aprobă structura Biroului Executiv şi a Comitetului de Selecţie propuse de CD prin vot deschis, cu 

majoritate simplă; 

f) votează secret şi hotărăşte dizolvarea şi lichidarea ASOCIAȚIEI GRUPULUI DE ACȚIUNE 

LOCALĂ “CODRII PAȘCANILOR” cu 2/3 din numărul membrilor. 

 

ART. 7 

(1) Reprezentantul unui membru care, într-o anumită problemă supusă hotărârii AGM, este interesat 

personal sau prin soţul său, ascendenţii sau descendentii săi, rudele în linie colaterală sau afinii săi până 

la gradul al patrulea inclusiv, nu va putea lua parte la deliberare și nici la vot. 

 (2) Reprezentantul unui membru care încalcă dispoziţiile art. 7 alin. (1) este răspunzător de daunele 

cauzate ASOCIAȚIEI GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ “CODRII PAȘCANILOR”, dacă prin votul său 

se obţine majoritatea cerută pentru aprobarea hotărârii care aduce daune. Daunele se vor recupera de la 

respectivul reprezentant. 
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ART. 8 

(1) Hotărârile luate de AGM, în limitele Legii şi ale Statutului, sunt obligatorii chiar şi pentru asociaţii care 

nu au luat parte la Adunarea Generala sau pentru cei care au votat împotrivă. 

(2) Hotărârile AGM, contrare Legii şi/sau dispoziţiilor cuprinse în Statut, pot fi atacate în justiţie de către 

oricare dintre membrii ASOCIAȚIEI GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ “CODRII PAȘCANILOR” care nu 

au luat parte la Adunarea Generală sau care au votat împotrivă și au cerut să se însereze aceasta în 

procesul-verbal de sedinţă, în termen de 15 zile de la data când au luat cunostinţă despre hotărâre sau 

de la data când a avut loc sedinţa, după caz. 

 

ART. 9 

(1) CD este format din 11 membri, toți reprezentanţi ai membrilor ASOCIAȚIEI GRUPULUI DE ACȚIUNE 

LOCALĂ “CODRII PAȘCANILOR”. 

Reprezentanţii membrilor care provin din oraşe şi ai celor care provin din afara teritoriului nu vor putea 

avea o pondere mai mare de 25 % în CD. 

Structura CD cuprinde: 

 Președinte - Hobincă Constantin-Serioja (reprezentant UAT Moțca); 

 Membru – Anghelina Iulian (reprezentant UAT Tătăruși); 

 Membru – Jipa Costache (reprezentant UAT Miroslovești); 

 Membru – Bolohan Constantin (reprezentant UAT Cristești); 

 Membru – Hugianu Costel (reprezentant UAT Stolniceni-Prăjescu); 

 Membru – Budușanu Bogdan-Petrică (reprezentant Oli-Construct S.R.L.); 

 Membru – Hîrtopanu Simona-Viorica (reprezentant Hîrtopanu Simona-Viorica P.F.A.); 

 Membru – Popuțoaia Gheorghiță (reprezentant Popuțoaia Gheorghiță Î. I.); 

 Membru – Benchea Ionuț-Viorel (reprezentant Benchea Ionuț Viorel Î. I.); 

 Membru – Apetri Iulian-Cătălin (reprezentant FERMA „CHIRILĂ” S.R.L.); 

 Membru – Ștefana Măriuca-Niculau (reprezentant Asociația Gipsy Eye). 

(2) CD va avea un mandat de 4 ani şi se formează prin alegerea în AGM a reprezentanţilor membrilor. 

Președintele este numit prin rotație din rândul membrilor CD. 

(3) CD asigură punerea în executare a hotărârilor AGM a ASOCIAȚIEI GRUPULUI DE ACȚIUNE 

LOCALĂ “CODRII PAȘCANILOR”. 

(4) În exercitarea competenţei sale, CD: 

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 GRUPULUI DE ACȚIUNE 

LOCALĂ “CODRII PAȘCANILOR”; 

c) aprobă organigrama şi politica de personal ale ASOCIAȚIEI GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ 

“CODRII PAȘCANILOR”; 

d) aprobă înscrierea de noi membri în ASOCIAȚIA GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ “CODRII 

PAȘCANILOR”; 

e) stabileşte schimbarea sediului ASOCIAȚIEI GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ “CODRII 

PAȘCANILOR” şi a adreselor de corespondență; 
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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. 

 

 

(5) CD se întruneşte cel puţin o dată la sase luni şi ori de câte ori este convocat de președinte sau de cel 

puţin o treime din membrii săi. Hotărârile se vor adopta în prezenţa a jumătate plus unu dintre membrii 

CD şi se validează cu majoritatea simplă a voturilor celor prezenţi. CD va elabora proiecte de 

Regulament Intern de Funcţionare şi Strategie de Dezvoltare Locală. 

(6) Pentru administrarea ASOCIAȚIEI GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ “CODRII PAȘCANILOR” şi 

pentru aplicarea SDL, CD numeşte Echipa de Implementare sau încheie un contract de administrare cu 

o persoană juridică, membră a ASOCIAȚIEI GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ “CODRII 

PAȘCANILOR”, cu respectarea prevederilor privind realizarea şi dezvoltarea atribuţiilor administratorilor, 

prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicată. 

a) Structura Echipei de Implementare (EI) poate avea următoarea componenţă: 

 Manager (responsabil administrativ) – coordonează activitatea GAL atât sub aspect 

organizatoric cât şi al respectării procedurilor de lucru; 

 Responsabil financiar – contabil – se ocupă de supravegherea şi controlul gestiunii 

financiare – contabile a GAL-ului; 

 Responsabili cu animarea teritoriului – desfăşoară activităţi de animare pentru 

promovarea acţiunilor GAL; 

 Responsabili cu activităţile de monitorizare; 

 Responsabili cu verificarea, evaluarea şi selecţia proiectelor ce se vor implementa, 

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

 Consultanţi externi – în funcţie de necesităţi pentru buna desfăşurare a activităţilor GAL 

b)  Contractul de administrare cu o persoană juridică, membră a ASOCIAȚIEI GRUPULUI DE 

ACȚIUNE LOCALĂ “CODRII PAȘCANILOR” se va încheia în acord cu hotărârea AGM. Funcţiile 

administratorului ASOCIAȚIEI GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ “CODRII PAȘCANILOR” sunt 

similare celor ale Echipei de Implementare. Persoana juridică, membră a ASOCIAȚIEI 

GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ “CODRII PAȘCANILOR”, administrator al ASOCIAȚIEI 

GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ “CODRII PAȘCANILOR”, va avea un reprezentant în CD  

(7) Echipa de Implementare sau Administratorul ASOCIAȚIEI GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ 

“CODRII PAȘCANILOR” are urmatoarele atribuţii: 

a) gestionează şi administrează bunurile ASOCIAȚIEI GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ  “CODRII 

PAȘCANILOR”; 

b) derulează proiectele și programele ASOCIAȚIEI GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ “CODRII 

PAȘCANILOR”; 
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c) animă și consiliază potenţialii beneficiari ai proiectelor de dezvoltare locală; 

d) evaluează, supervizează și monitorizează proiectele de dezvoltare locală; 

e) întocmeşte pentru ședinţele CD ale ASOCIAȚIEI GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ “CODRII 

PAȘCANILOR” rapoarte privind activităţile şi situaţia financiară. 

 (8) Pentru aplicarea SDL, CD numeşte Comitetul de Selectie (CS) siComisia de Solutionare a 

Contestatiilor (CSC). 

(9) Echipa de Implementare, Comitetul de Selectie (CS) si Comisia de Solutionare a Contestatiilor 

(CSC)sunt structuri executive ale ASOCIAȚIEI GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ “CODRII 

PAȘCANILOR”, sunt independente şi cu roluri complementare în aplicarea Strategiei de Dezvoltare 

Locală. La fel, Administratorul ASOCIAȚIEI GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ “CODRII PAȘCANILOR” 

şi CS sunt independente şi cu roluri complementare în aplicarea Strategiei de Dezvoltare Locală. 

(10) Funcţionarea în detaliu a Echipei de Implementare, Comitetului de Selectie (CS)siComisiei de 

Solutionare a Contestatiilor (CSC) se stabilesc prin Regulamentul de Organizare şi Functionare a 

ASOCIAȚIEI GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ “CODRII PAȘCANILOR”, numit în continuare ROF, şi 

în SDL aprobate de AGM la propunerea CD. 

(11) Pentru buna funcţionare a unor departamente ale ASOCIAȚIEI GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ 

“CODRII PAȘCANILOR”, precum si pentru elaborarea de strategii şi studii, se pot înfiinţa consilii 

stiinţifice consultative, a caror funcţionare în detaliu va fi stabilită prin SDL şi ROF. 

 

ART. 10 

(1) Controlul financiar intern al ASOCIAȚIEI GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ “CODRII PAȘCANILOR” 

se exercită de către Cenzor. 

Cenzor: dl. Aparaschivei Vasile, cu domiciliul in Municipiul Pașcani, Județul Iași. 

(2) În realizarea competenţei sale, CC: 

a) verifică modul în care este administrat patrimoniul ASOCIAȚIEI GRUPULUI DE ACȚIUNE 

LOCALĂ  “CODRII PAȘCANILOR”; 

b) întocmeşte rapoarte şi le prezintă AGM; 

c) poate participa la şedinţele CD, fară drept de vot; 

d) îndeplineste orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de AGM, conforme legislatiei in 

vigoare. 

(3) CC este alcătuită din 1-3 membri. Membrii CD, BE, CS si ai Administratorului ai ASOCIAȚIEI 

GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ “CODRII PAȘCANILOR” nu pot fi cenzori. 

(4) CC îşi poate elabora un Rregulament Intern de Funcţionare supus aprobării AGM. 

 

ART. 11 Comitetul de Selectie (CS) si Comisia de Solutionare a Contestatiilor (CSC) 

(1) Comitetul de Selectie (CS) si Comisia 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”, respective 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.” 



Hotararea AGM nr. 2 din 17.02.2017 - Anexa nr. 1 

  si 

Hotararea AGM nr. 3 din 29.05.2017 - Anexa  nr.2  

 

8 

 

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. 

 

(2) Comisia de Solutionare a Contestatiilor (CSC) 

Contestațiile primate 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 component diferită față de cea a Comitetului 

de Selecție și cea a Consiliului Director. 

 

ART.12. 

a) Responsabil administrativ – coordonează activitatea ASOCIAȚIEI GRUPULUI DE ACȚIUNE 

LOCALĂ “CODRII PAȘCANILOR” atat sub aspect organizatoric cat si sub aspectul respectarii 

procedurilor de lucru; 

b) Responsabil financiar – contabil – se ocupă de supravegherea și controlul gestiunii financiar–

contabile a ASOCIAȚIEI GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ “CODRII PAȘCANILOR”; 

c) Animatorii – desfasoară activități de animare pentru promovarea acțiunilor ASOCIAȚIEI GRUPULUI 

DE ACȚIUNE LOCALĂ “CODRII PAȘCANILOR”; 

d) Sector tehnic – se va stabili un număr de angajați, în funcție de complexitatea activităților de la 

nivelul ASOCIAȚIEI GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ “CODRII PAȘCANILOR”, având ca sarcină 

verificarea și selecția proiectelor ce se vor implementa; 

e) Consultanți externi – vor fi numiți în caz de necesitate, pentru buna desfășurare a activităților 

ASOCIAȚIEI GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ “CODRII PAȘCANILOR”; 

f) Angajați pentru activități de secretariat; 

 

ART. 13 

Costurile operationale legate de funcţionarea tuturor structurilor de conducere, executive şi control se vor 

asigura preponderent prin derularea de proiecte.  

 

III. ASOCIEREA 

 

ART. 14 

(1) ASOCIAȚIA GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ “CODRII PAȘCANILOR” se poate asocia cu două 

sau mai multe persoane fizice sau juridice pentru a constitui asociaţii informale sau formale, non profit, 

fără scop patrimonial.  

(2) În cazul asocierii, ASOCIAȚIA GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ “CODRII PAȘCANILOR” 

păstrează propria personalitate juridică şi propriul patrimoniu. 

(3) În cazul dizolvării asociaţiilor la care participă, bunurile rămase în urma lichidării revin ASOCIAȚIEI 

GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ “CODRII PAȘCANILOR” în cote proporţionale cu contribuţia iniţială 

şi de pe parcursul funcţionării asocierii. 

 

ART. 15 

(1) ASOCIAȚIA GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ “CODRII PAȘCANILOR” poate înfiinţa societăţi 

comerciale şi poate fi asociat sau acţionar în societăţi comerciale. Dividendele obţinute din activităţile 

acestor societăţi comerciale, dacă nu se reinvestesc în aceleaşi societaţi comerciale, se folosesc 
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obligatoriu pentru realizarea scopului şi obiectivelor ASOCIAȚIEI GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ  

“CODRII PAȘCANILOR”. 

(2) ASOCIAȚIA GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ “CODRII PAȘCANILOR” poate desfăşura activităţi 

economice directe, dacă acestea au caracter accesoriu şi sunt în stransă legătură cu scopul principal al 

ASOCIAȚIEI GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ “CODRII PAȘCANILOR”. Veniturile din aceste activităţi 

se folosesc obligatoriu pentru realizarea scopului si obiectivelor ASOCIAȚIEI GRUPULUI DE ACȚIUNE 

LOCALĂ “CODRII PAȘCANILOR”. 

 

 

IV. VENITURILE 

 

ART. 16 

(1)Veniturile ASOCIAȚIEI GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ “CODRII PAȘCANILOR” provin din:  

a) contribuţia la constituirea patrimoniul iniţial al ASOCIAȚIEI GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ  

“CODRII PAȘCANILOR”; 

b) taxa de înscriere în ASOCIAȚIA GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ “CODRII PAȘCANILOR”; 

c) cotizaţiile anuale ale membrilor;  

d) dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale;  

e) dividendele societăţilor comerciale înfiintate de asociaţii sau de federaţii;  

f) venituri realizate din activităţi economice directe;  

g) donaţii, contributii, sponsorizări sau legate;  

h) resurse obtinute de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale;  

i) alte venituri prevăzute de Lege; 

j) finanţări de proiecte de la persoane fizice sau juridice, române sau străine.  

(2) Patrimoniului iniţial al ASOCIAȚIEI GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ “CODRII PAȘCANILOR” este 

de 1.000 lei si se constituie prin  aportul membrilor fondatori.  

(3) Taxa de înscriere a membrilor în ASOCIAȚIA GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ “CODRII 

PAȘCANILOR” este stabilita după cum urmează: 

 Persoane fizice – 50 lei; 

 Persoane juridice private – 100 lei; 

 Autoritati publice – 500 lei.   

(4) Cotizaţia anuală a membrilor ASOCIAȚIEI GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ “CODRII 

PAȘCANILOR  este stabilită după cum urmează: 

 Persoane fizice – 100 lei; 

 Persoane juridice private – 300 lei; 

 Autoritati publice – 15.000 lei. 

(5) Contribuţia la constituirea patrimoniului iniţial, taxa de înscriere şi cotizaţiile anuale ale membrilor 

ASOCIAȚIEI GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ “CODRII PAȘCANILOR” se vor folosi preponderent 

pentru susţinerea derulării proiectelor proprii de finanţare şi ale membrilor ASOCIAȚIEI GRUPULUI DE 

ACȚIUNE LOCALĂ “CODRII PAȘCANILOR”, dacă acestea asigură funcţionarea lui şi/sau realizarea şi 

implementarea SDL. Aceste sume asigură, pentru cei menţionati mai sus, finanţarea proiectelor pâna la 

recuperarea cheltuielilor conform contractelor de finanţare şi pot acoperi contribuţia propie la finanţarea 

proiectelor şi cheltuielile neeligibile în cuantumuri aprobate de CD sau AGM, în funcţie de mărimea 

contribuţiei necesare, regulă stabilită prin ROF. Contribuţia proprie şi cheltuielile neeligibile pentru 
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beneficiari, persoane fizice sau juridice, în cazul proiectelor generatoare de profit se va acoperi de 

beneficiari în totalitate sau proporţional cu valoarea finanţării componentei generatoare de venit în cazul 

unor proiecte complexe cu rezultate de interes public nonprofit si cu rezultate de interes privat profitabile.  

 

VI DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA 

 

ART. 17 

Dizolvarea şi lichidarea ASOCIAȚIEI GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ “CODRII PAȘCANILOR” se 

face în conformitate cu Legea şi prezentul Statut. 

 

ART. 18 

În cazul dizolvării, bunurile ASOCIAȚIEI GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ “CODRII PAȘCANILOR” vor 

fi transmise către asociaţii neguvernamentale din teritoriul parteneriatului ASOCIAȚIEI GRUPULUI DE 

ACȚIUNE LOCALĂ “CODRII PAȘCANILOR”, conform prev art. 60 din OG nr. 26/2000, modificată, 

numite prin hotărârea AGM a ASOCIAȚIEI GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ “CODRII PAȘCANILOR”, 

luată prin vot secret şi cu minim 2/3 din numărul membrilor. 

 

Noi, fondatorii ASOCIAŢIEI GRUPULUI DE ACȚIUNE 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 

GRUPUL DE ACȚIUNE 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. 

 

Drept pentru care am semnat prezentul statut al ASOCIAŢIEI GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ 

„CODRII PAȘCANILOR”. 

 

Președintele Consiliului Director al 

Asociației Grupului de Acțiune Locală „Codrii Pașcanilor” 

 

Hobincă Constantin-Serioja 

 

____________________________ 

 


