STATUTUL
ASOCIAŢIEI DE PĂRINŢI
“COLEGIUL NAŢIONAL VASILE LUCACIU”
Baia Mare
CAPITOLUL I:
DISPOZITII GENERALE
Articolul 1: Asociaţia de Părinţi « Colegiul Naţional Vasile Lucaciu » Baia Mare, numită în
continuare « APCNVL », se constituie ca asociaţie cu personalitate juridică, de drept privat,
neguvernamentală, non-profit şi apolitică, în temeiul dreptului de asociere prevăzut de Constituţia
României, Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 (modificată prin Ordonanţa nr. 37/2003) cu privire la
asociaţii şi fundaţii şi cu Decretul nr.31/1954 privitor la persoanele fizice şi persoanele juridice şi
funcţionează pe baza Statutului propriu, pe care şi-l adoptă în mod liber.
Articolul 2:
2.1. Asociaţia îşi are sediul în România, Judeţul Maramureş, Baia Mare, Strada Culturii, Nr. 2, în
incinta Colegiului Naţional Vasile Lucaciu Baia Mare şi îşi desfăşoară activitatea la nivel local,
naţional şi internaţional.
2.2. Asociaţia poate înfiinţa filiale şi în alte localităţi, din ţară şi străinătate.
2.3. Sediul Asociaţiei poate fi schimbat pe baza hotărârii Consiliului director.
Articolul 3: Denumirea asociaţiei este Asociaţia de părinţi « Colegiul Naţional Vasile Lucaciu » Baia
Mare, prescurtat « APCNVL ».
Articolul 4: Asociaţia se constituie pe o perioadă de timp nelimitată.
Articolul 5 : La data constituirii, patrimoniul Asociaţiei este de 750 RON(sapte sute cinci zeci lei),
destinat de fondatori, prin actul de constituire, realizării scopului propus.
Articolul 6 : Asociaţia de părinţi « Colegiul Naţional Vasile Lucaciu » Baia Mare, este fondată
potrivit Actului constitutiv, de către membrii desemnaţi de Comitetul reprezentativ al părinţilor din
cadrul Colegiului Naţional Vasile Lucaciu Baia Mare, după cum urmează:
COCOŞILĂ CLAUDIA LUCIA, cetăţean roman, cu domiciliul în România, Judeţul Maramureş,
Baia Mare, Str. B-dul. Republicii, Nr. 10, Ap. 21, legitimat cu C Id. Seria MM, Nr. 626368, Cod
Numeric Personal 2570729240029, preşedinte al Comitetului reprezentativ al Părinţilor din cadrul
Colegiului Naţional Vasile Lucaciu Baia Mare.
BÎRLE RĂDIŢA, cetăţean roman, cu domiciliul în România, Judeţul Maramureş, Baia Mare, Str.
Soarelui, Nr. 2, legitimat cu C Id. Seria MM, Nr. 222622, Cod Numeric Personal 2620125240031,
membru în Comitetul reprezentativ al Părinţilor din cadrul Colegiului Naţional Vasile Lucaciu Baia
Mare
CÂMPAN ŞTEFAN, cetăţean roman, cu domiciliul în România, Judeţul Maramureş, Baia Mare, Str.
Gheorghe Bilaşcu, Nr.25/16, legitimat cu C Id. Seria MM, Nr. 403671, Cod Numeric Personal
1670821240025, membru în Comitetul reprezentativ al Părinţilor din cadrul Colegiului Naţional Vasile
Lucaciu Baia Mare.
ZUBAC IOANA AUGUSTA, cetăţean roman, cu domiciliul în România, Judeţul Maramureş, Baia
Mare, Str.Traian Vuia, Nr. 2, legitimat cu C Id. Seria MM, Nr. 595082, Cod Numeric Personal
2660325120647, membru în Comitetul reprezentativ al Părinţilor din cadrul Colegiului Naţional Vasile
Lucaciu Baia Mare.
CHIOREAN GEORGETA RAMONA , cetăţean roman, cu domiciliul în România, Judeţul
Maramureş, Baia Mare, Str. DRAGOŞ VODĂ, Nr. 4/38, legitimat cu C Id. Seria MM, Nr. 576411,
Cod Numeric Personal 2701101240047, membru în Comitetul reprezentativ al Părinţilor din cadrul
Colegiului Naţional Vasile Lucaciu Baia Mare.
Articolul 7 : Asociaţia se constituie prin libera adeziune a membrilor săi şi se poate asocia cu alte
entităţi juridice: organizaţii, federaţii, instituţii publice, asociaţii profesionale, culturale sau sportive,
societăţi comerciale, naţionale şi/sau internaţionale, alte entităţi legal constituite, care desfăşoară
activităţi de susţinere a învăţământului românesc ce interesează « APCNVL ».

CAPITOLUL II
SCOPUL SI OBIECTIVELE ASOCIAŢEI
Articolul 8: Scopul « APCNVL » constă în :
reprezentarea si promovarea intereselor asociaţiei în susţinerea, modernizarea, eficientizarea, creşterea
prestigiului, eficienţei, eficacităţii si calităţii învăţamântului din România, în concordanţă cu
standardele Uniunii Europene şi a specificului societăţii româneşti, în interesul primordial al elevilor
din şcoala şi din învăţamântul preuniversitar în general şi al celor din « Colegiul Naţional Vasile
Lucaciu » Baia Mare, în special.
Articolul 9: Pentru realizarea acestui scop, « APCNVL » va urmări identificarea modalitatilor,
mijloacelor şi resurselor vizând îndeplinirea următoarelor obiective specifice:
a) asigurarea unui mediu educaţional modern şi performant, centrat pe interesul
primordial al elevului, prin legătura permanentă a « APCNVL » cu instituţia
şcolară « Colegiul Naţional Vasile Lucaciu » Baia Mare, cu instituţiile
administraţiilor centrale şi locale, privind îmbunătăţirea actului educaţional,
modernizarea infrastructurii şcolare, creşterea gradului de securitate al elevilor,
personalului didactic şi auxiliar în perimetrul unităţii de învăţământ;
b) sprijinirea şi promovarea iniţiativelor şi proiectelor educaţionale ale elevilor,
cadrelor didactice şi părinţilor, având ca scop creşterea prestigiului şcolii,
valorificarea potenţialului creativ şi promovarea tinerelor valori;
c) promovarea dezvoltării personale a elevilor, cadrelor didactice şi părinţilor, prin
acţiuni specifice, ca: educaţia pentru dezvoltarea economico-socială durabilă şi
protecţia mediului, promovarea principiilor/normelor eticii,
civismului şi
moralităţii, promovarea calităţii sub orice aspect al domeniului educaţional,
creşterea gradului de educaţie şi pregătire pentru viaţă, educaţia pentru sănătate şi
siguranţă personală a elevilor;
d) realizarea unei mai mari conectivităţi a unităţii de învăţământ preuniversitar cu
mediul extern, prin promovarea schimbului de informaţii in domeniul educaţiei şi
învăţământului, sau în alte domenii de interes, a comunicarii şi cooperării între
părinţi, şcoală, elevi, instituţii ale administraţiei publice, mediul economic (de
afaceri), comunitatea locală, societatea civilă, mass-media, alte tipuri de organizaţii
legal constituite cu scopuri convergente, din ţară şi străinătate;
e) promovarea şi dezvoltarea activităţii educaţionale şi de pregătire profesională prin
organizarea de seminarii, simpozioane, mese rotunde, dezbateri publice, manifestaţii
si alte activitati legale de sensibilizarea opiniei publice, târguri educaţionale, tabere,
şcoli de vară, activităţi de instruire de tip colocvii, dezbateri, conferinţe şi/sau
cursuri, activităţi de mediere, consiliere, inclusiv prin intermediul unor programe
externe, în scopul creşterii calităţii actului educaţional în învăţământul
preuniversitar;
f) promovarea unei educaţii incluzive şi de prevenire a abandonului şcolar, prin
dezvoltarea, implementarea şi consolidarea unor programe de sprijin specifice,
vizând respectarea „drepturilor copilului » în asigurarea protecţiei fiecărui elev,
denunţarea formelor de violenţă fizică exercitate asupra acestora, a oricărei forme
de abuz, neglijenţă, corupere sau exploatare a acestora, pe baza principiului
egalităţii de şanse cu evitarea oricăror discriminări, prin conlucrarea cu instituţiile
abilitate, organismele nonguvernamentale, inclusiv cu comisiile de ocrotire şi
autoritate tutelară;
g) realizarea, editarea, tipărirea si difuzarea de carti, publicatii, pliante, afise, brosuri,
programe informatice, alte materiale şi publicaţii în legătură cu scopurile şi
activitatea desfăşurată de către « APCNVL »;
h) atragerea de resurse materiale în natură şi/sau fonduri din surse de finanţare interne
şi externe sub formă de subvenţii, ajutoare, donaţii, contribuţii, cotizaţii,
sponsorizări, finanţări pe bază de proiecte şi utilizarea acestora în condiţiile legii, în
vederea sprijinirii activităţii didactice şcolare şi extraşcolare, sustinerii elevilor cu
rezultate deosebite, capabili de performanţă care participa la competitii, olimpiade,

i)
j)
k)
l)

concursuri interne si internationale si a activitatilor asociate acestui proces, precum
şi a celor cu situatii sociale speciale;
dezvoltarea de parteneriate, legături, raporturi de asociere, afiliere sau altele
asemenea, cu institutii şi/sau organizaţii similare la nivel naţional şi internaţional,
având obiective conexe sau concordante cu scopul şi obiectivele asociaţiei:
susţinerea materială şi financiară a unor proiecte/activităţi cu caracter educaţional,
social, cultural, profesional, economic, sportiv ale elevilor, părinţilor şi cadrelor
didactice în interesul şcolii.
dezvoltarea unor activitati economice proprii, directe, cu “caracter accesoriu”, cu
respectarea prevederilor legale, în vederea autofinanţării, în strânsă legătură şi
concordanţă cu scopul asociaţiei;
implicarea în orice alte activităţi care contribuie la realizarea scopului asociaţiei şi
care nu contravin ordinii de drept, compatibile cu scopul asociaţiei, efectuate in
condiţiile legii.

CAPITOLUL III
MEMBRII ASOCIAŢIEI
Articolul 10: Membrii fondatori ai « APCNVL » sunt persoanele fizice având calitatea de
părinţi/tutori/reprezentanţi legali ai elevilor din cadrul Colegiului Naţional Vasile Lucaciu care au
semnat Actul de constituire al asociaţiei şi care, cunoscând Statutul acesteia, sunt de acord cu
prevederile lui şi participă activ cu fonduri sau alte contribuţii la constituirea patrimoniului şi la
realizarea scopurilor Asociaţiei.
Articolul 11:
11.1. Pot deveni membri ai « APCNVL » persoanele fizice având calitatea de
părinţi/tutori/reprezentanţi legali ai elevilor din cadrul Colegiului Naţional Vasile Lucaciu, direct, sau
prin reprezentanţii desemnaţi la nivelul Comitetelor de părinţi pe clase, care nu au semnat Actul de
constituire al asociaţiei, dar îşi exprimă în scris adeziunea la aceasta, acordul cu prevederile Statutului
şi Hotărârile Adunării Generale a « APCNVL », pe care se obligă să le respecte întocmai şi care
participă la acţiunile organizate de către asociaţie în scopul realizării obiectivelor propuse.
11.2. Calitatea de membru al APCNVL este acordată de către Adunarea Generală a « APCNVL ».
Articolul 12: Pot fi membri de onoare ai « APCNVL », persoane fizice recunoscute ca personalităţi
ale vieţii sociale, economice, culturale şi ştiinţifice sau de altă natură, care prin notorietatea şi
activitatea lor sprijină activitatea asociaţiei sau ideile în baza cărora acţionează aceasta, contribuind la
creşterea prestigiului asociaţiei şi Colegiului Naţional Vasile Lucaciu Baia Mare.
12.1. Membrii de onoare nu au obligaţia de a contribui la patrimoniul asociaţiei, nu au drept de vot şi
nu au dreptul de a fi aleşi în organele de conducere, administrative şi control ale « APCNVL ».
12.2. Titlul de membru de onoare al « APCNVL ». poate fi acordat unor membri activi ai
asociaţiei, dacă s-au remarcat prin contribuţii şi merite deosebite în înfăptuirea obiectivelor acesteia,
fără a le fi afectate astfel drepturile câştigate potrivit prevederilor prezentului Statut.
Articolul 13.: Membrii « APCNVL » au următoarele obligaţii:
a) să respecte prevederile prezentului Statut şi documentelor derivate din acesta:
regulamentul de organizare şi funcţionare, regulamentul intern al « APCNVL »;
b) să respecte hotărârile luate de către organele de conducere ale asociaţiei ;
c) să desfăşoare acţiuni în sprijinul creşterii prestigiului asociaţiei;
d) să nu desfăşoare activităţi, care prin natura lor ar cauza daune şi ar leza scopurile şi
îndeplinirea obiectivelor asociaţiei;
e) să contribuie la finanţarea asociaţiei prin cotizaţii semestriale stabilite de către
Consiliul director, cu excepţia membrilor de onoare;
f) să acţioneze pentru îndeplinirea scopului şi obiectivelor asociaţiei;
g) să contribuie la realizarea acţiunilor propuse de asociaţie;
h) să respecte normele eticii şi principiile civismului şi moralităţii;
i) să respecte recomandările şi standardele asociaţiei;
j) să nu încurajeze în nici un fel şi să lupte activ în orice situaţie împotriva oricăror
activităţi şi manifestări cu caracter discriminatoriu cu privire la sex, rasă, religie,

etnie, stare socială, dizabilităţi fizice şi/sau mentale, în cadrul activităţilor sau cu
ocazia manifestărilor organizate de asociaţie.
k) să nu desfaşoare activităţi partizane de tip prozelitism religios şi/sau partizanat
politic, în cadrul sau cu ocazia manifestărilor organizate de asociaţie.
Articolul 14 : Membrii « APCNVL » au următoarele drepturi:
a) să isi exprime votul, atunci când este cazul, în mod legal şi în condiţiile prezentului
Statut;
b) să aleagă şi sa fie aleşi in organele de conducere, administrative sau de control ale
asociaţiei, cu excepţiile prevăzute în prezentul Statut;
c) să se retragă din asociaţie;
d) să facă propuneri privitor la activitatea Asociaţiei, folosirea resurselor atrase şi
îmbunătăţirea activităţii organelor de conducere;
e) să iniţieze, să propună proiecte şi acţiuni şi să participe la acestea, în sprijinul
realizării obiectivelor stabilite în prezentul Statut;
f) să reprezinte asociaţia, în condiţiile stabilite de Consiliul director şi de prezentul
Statut;
g) să facă propuneri pentru completarea sau modificarea Statutului asociaţiei şi
documentelor derivate din acesta: regulamentul de organizare şi funcţionare,
regulamentul intern al « APCNVL »;
h) să beneficieze de resursele şi informaţiile de interes comun dobândite prin
activitatea asociaţiei.
Articolul 15:
15.1. Calitatea de membru al asociaţiei se poate pierde în următoarele moduri:
a) prin excludere;
b) la cerere;
c) prin radiere, în urma decesului;
d) ca efect al desfiinţării asociaţiei.
15.2. Pierderea calităţii de membru prin excludere poate fi determinată de una din următoarele situaţii:
a) dacă prin activitatea desfaşurată, membrul implicat se face vinovat de încălcarea
dovedită a prevederilor prezentului Statut, prin:
- producerea de daune şi/sau prejudicii de natură morală şi/sau patrimonială, asociaţiei;
- angajarea în activităţi ce contravin scopurilor şi obiectivelor asociaţiei, specificate în prezentul
Statut;
- nerespectarea hotărârilor luate de către organele de conducere ale asociaţiei;
b) dacă membrul implicat s-a angajat în activităţi ce contravin legilor ţării şi/sau
ordinii de drept;
c) dacă membrul implicat a fost condamnat pentru fapte penale, stare incompatibilă
cu aceea de membru al « APCNVL ».
15.3. Excluderea din asociaţie se aprobă de către Adunarea Generală a « APCNVL », in conformitate
cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 (modificată prin Ordonanţa nr. 37/2003) cu privire
la asociaţii şi fundaţii, la propunerea Consiliului Director, întrunit legal, conform prevederilor
prezentului Statut, în aceleaşi condiţii ca şi la primirea de noi membri.
15.4. Pierderea calităţii de membru al asociaţiei nu dă dreptul la pretenţii asupra contribuţiei aduse la
patrimoniul acesteia.
15.5. Membrii asociaţiei nu răspund personal pentru actele sau faptele acesteia, asociaţia singură
răspunde cu partimoniul propriu pentru prejudiciile produse terţilor prin actele sau faptele sale.
15.6 Calitatea de membru al asociaţiei este personala si inalienabila, ea nu poate fi transmisa
succesorilor, nu conferă titularului ei vreun drept asupra patrimoniului social şi nici asupra unor
bunuri din aceasta.
CAPITOLUL IV
ORGANIZARE, CONDUCERE SI CONTROL
Articolul 16:
16.1. « APCNVL » are următoarele organe de conducere, administrative şi de control:

a) Adunarea Generală, formată din câte un reprezentant al comitetului de părinţi ai
elevilor fiecărei clase din Colegiul Naţional “Vasile Lucaciu”, care aderă la
Asociaţie ;
b) Preşedintele asociaţiei, care este de drept şi Presedintele Adunării Generale şi al
Consiliului Director;
c) Consiliul Director format din 3 (trei) membri plini şi 2 (doi ) membri supleanţi, în
urmatoarea structură:
- un Preşedinte, care este şi Preşedintele asociaţiei;
- doi vicepreşedinţi, care sunt reprezentanţi desemnaţi ai comitetelor de părinţi pe
clase din rândul membrilor Comitetului Reprezentativ al Părinţilor din cadrul
Colegiului Naţional Vasile Lucaciu Baia Mare.
- 2 (doi) membri supleanţi, pentru înlocuirea temporară, în situaţii de indisponibilitate
a membrilor plini, în condiţiile prezentului statut, cu respectarea prevederilor legale.
d) Comisia de cenzori/”Cenzorul”, formata din 1-3 membri, cenzorul fiind persoana
care asigura controlul financiar al asociaţiei, cu specializare în domeniul economic şi
autorizată în acest sens, conform legii.
Articolul 17:
17.1. (1). Alegerea Preşedintelui, a Consiliului Director şi a Comisiei de Cenzori se face pe o
perioada de 2 ani, de catre membrii cu drept de vot ai asociaţiei care fac parte din Adunarea Generală,
dacă au întrunit 2/3 din numărul total al voturilor legitime, prin “voturilor legitime” înţelegând votul
legal exprimat al membrilor fondatori şi nefondatori, înscrişi în asociaţie.
(2) Primul presedinte este numit prin actul constitutiv.
17.2. Vot valid se consideră votul direct, liber exprimat şi votul prin împuternicire, în cazuri de
indisponibilitate dovedită a unui membru, cu acordul Adunării Generale.
17.3. Hotărârile Adunarii Generale se iau cu un cvorum de minim 2/3 din numărul total al voturilor
pentru alegeri, respectiv excluderi de membri, conform Art. 15 şi Art. 17, precum şi pentru hotărârile
care angajează patrimonial Asociaţia, respectiv cu majoritate simplă din numărul voturilor prezente, în
toate celelalte situaţii.
17.4. Înlocuirea din funcţie a Preşedintelui, a membrilor Consiliul Director sau a membrilor Comisiei
de cenzori poate fi efectuată şi înainte de expirarea mandatului, cu condiţia respectării aceleiaşi
proceduri ca la numire.
17.5. Preşedintele asociaţiei poate fi înlocuit în situaţii deosebite astfel:
- în situaţii de indisponibilitate temporară, în timpul exercitării mandatului, prin delegare de atribuţii
din partea acestuia către unul dintre vicepreşedinţii în funcţie.
- în situaţii bine întemeiate (deces, incapacitate de muncă pe o perioadă mai îndelungată de timp,
încetarea calităţii de părinte de elev la Colegiul Naţional Vasile Lucaciu Baia Mare, demisie sau la
cererea acestuia), Preşedintele în funcţie poate fi înlocuit pînă la expirarea mandatului, de către unul
dintre vicepreşedinţii în funcţie, care va deveni “preşedinte interimar” prin Hotărârea Consiliului
Director, fără a se apela la procedura de la Aliniatul 17.1, perioada de interimat expirând la alegerea
statutara a unui nou preşedinte.
17.6. Realegerea preşedintelui, vicepreşedinţilor, membrilor Consiliului director şi a membrilor
comisiei de cenzori pentru un nou mandat este permisă de maxim 2 ori, fără a lua în considerare
mandatele interimare.
Articolul 18:
18.1. Preşedintele asociaţiei exercită cu caracter permanent administrarea curentă operativă a
asociaţiei, în baza mandatului Adunării Generale şi al Consiliului Director.
18.2. Atribuţiile Preşedintelui asociaţiei sunt următoarele:
a) convoacă şi conduce lucrările Consiliului Director şi Adunării Generale;
b) reprezintă asociaţia în relaţiile cu autorităţile, instituţiile, presa, organizaţiile
guvernamentale şi/sau neguvernamentale din ţară sau străinătate;
c) prezintă anual raportul de activitate al asociaţiei;
d) exercită întreaga sa autoritate şi competenţă pentru înfăptuirea scopurilor Asociaţiei
şi a prevederilor prezentului Statut;
e) angajează patrimoniul asociaţiei, gestionează şi administrează resursele acesteia,
semnează contracte în numele asociaţiei şi ia măsurile curente necesare, în

concordanţă cu hotărârile Adunării generale şi Consiliului Director şi cu prevederile
prezentului statut:
f) participă la şedinţele Adunării generale şi Consiliului Director, pregăteşte şi
prezintă periodic rapoarte despre activitatea proprie şi alte materiale, conform
atribuţiilor sale;
g) angajează, promovează, recompensează, sancţionează, etc. personalul salariat al
Asociaţiei, respectând Regulamentul de funcţionare intern al Asociaţiei;
h) propune asocierea la alte organizaţii locale, naţionale şi internaţionale care activează
în domenii comune de interes;
Articolul 19:
19.1. Asociaţia este administrată de catre Consiliul Director, compus din 5 membri, 3 membri plini şi
2 membri supleanţi.
19.2. Consiliul Director este ales pentru o perioada de 2 ani, membrii acestuia fiind aleşi dintre
membrii cu drept de vot din Adunarea generală care au întrunit 2/3 din numărul de voturi.
19.3. Preşedintele este membru de drept al Consiliului Director, Preşedintele Asociaţiei fiind şi
Preşedintele Consiliului Director şi al Adunării Generale.
19.4. Calitatea de membru al Consiliului director se poate pierde în cazurile prezentate în prezentul
statut, în art.15, precum şi în condiţiile Art. 17.4., în baza hotărârii Consiliului director.
Articolul 20:
20.1. Consiliul Director al asociaţiei este statutar întrunit în prezenţa a minim 2/3 din numărul
membrilor săi plini.
20.2. Hotărârile Consiliului Director se iau prin vot şi sunt valabile în cazul în care întrunesc jumătate
plus unu din numărul voturilor exprimate, iar în caz de egalitate, votul Preşedintelui se consideră
determinant.
20.3. Consiliul Director se reuneşte o dată pe lună în şedinţă ordinară, sau ori de câte ori este nevoie în
şedinţă extraordinară, la iniţiativa oricărui membru al Consiliului director.
20.4. Convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Director se face în scris (inclusiv prin mijloace
electronice:e-mail, fax), de către Preşedinte, cu cel puţin 3 zile înainte de data propusă.
20.5. La şedinţele Consiliului Director poate participa ca invitat Directorul Colegiului Naţional “Vasile
Lucaciu”, ca reprezentant al corpului profesoral, fără drept de vot.
Articolul 21: Atribuţiile Consiliului Director al « APCNVL » sunt următoarele:
a) propune principalele direcţii de acţiune, strategii şi măsuri de realizare a scopurilor
« APCNVL »;
b) propune asocierea cu alte organizaţii locale, naţionale şi internaţionale care activează în
domenii comune de interes;
c) aprobă programul de lucru al « APCNVL »;
d) avizează raportul anual privind activitatea desfăşurată;
e) propune bugetul de venituri şi cheltuieli, execuţia bugetară, precum şi bilanţul contabil;
f) propune revocarea din funcţie a preşedintelui, vicepreşedinţilor, sau a membrilor « APCNVL »
;
g) alege preşedintele interimar conform art.17.5;
h) aprobă programul de deplasări pentru delegaţii asociaţiei care participă la diverse acţiuni în ţară
sau străinătate;
i) aprobă încheierea contractelor cu furnizorii, prestatorii, colaboratorii, personalul anagajat,
contractele de voluntariat;
j) aprobă alocări financiare pe baza referatelor de necesitate pe activităţi, pentru premii, burse,
ajutoare, susţineri financiare, orice alte activităţi şi obiective prevăzute de prezentul statut, în
limita fondurilor stabilite de Adunarea Generală;
k) întocmeşte regulamentul de organizare şi funcţionare, regulamentul interior şi propune
modificări ale acestora şi ale Statutului;
l) aprobă regulile generale de organizare şi funcţionare a Comisiei de cenzori, în limitele legii;
m) exercită orice alte atribuţii legale necesare realizării scopurilor « APCNVL », în acord cu
prevederile prezentului Statut şi hotărârile Adunării Generale.
Articolul 22:

22.1. Consiliul Director poate stabili indemnizaţii, precum şi contravaloarea unor cheltuieli ocazionate
de exerciţiul funcţiei respective, pentru preşedintele « APCNVL », pentru vicepreşedinţi, pentru
membrii Consiliului Director şi cenzori, în funcţie de resursele financiare şi reglementările în vigoare.
22.2. Consiliul Director poate stabili indemnizaţii, sau după caz, salarii, pentru angajaţii asociaţiei,
membrii unor organisme proprii sau pentru colaboratorii « APCNVL ».
Articolul 23:
23.1. Controlul « APCNVL » va fi exercitat de către Comisia de cenzori, sau „Cenzor” dupa caz,
formată din 1-3 membri, aleşi de către Adunarea generală în şedinţa de constituire, care îşi va
desfăşura activitatea în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cel puţin unul dintre aceştia fiind
membru al asociaţiei şi având pregătire economică expert contabil, autorizat legal în acest sens.
23.2. Regulile generale de organizare si funtionare a comisiei de cenzori se aproba de Adunarea
Generala. Comisia de cenzori isi poate elabora un regulament intern de functionare.
23.3. In realizarea competentei sale Comisia de cenzori sau “cenzorul”, dupa caz,:
a. verifica modul in care este administrat patrimoniul Asociaţiei;
b. intocmeste rapoarte si le prezinta Adunarii Generale;
c. poate participa la sedintele Consiliului Director, fara drept de vot;
d. indeplineste orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de Adunarea Generala.
23.4. Din Comisia de cenzori nu pot face parte membri ai Consiliului director.
Articolul 24: « APCNVL » este condusă de Adunarea Generală formată din membri fondatori şi
membrii nefondatori, reprezentanţi desemnaţi ai părinţii elevilor înscrişi în fiecare clasă a Colegiului
Naţional “Vasile Lucaciu”.
Articolul 25:
25.1. Atribuţiile Adunării Generale a « APCNVL » sunt următoarele:
(a) aprobă principalele direcţii de acţiune, strategii şi măsuri de realizare a scopurilor « APCNVL »;
(b) aprobă primirea si excluderea membrilor, în condiţiile prezentului statut;
(c) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli, Raportul de gestiune şi Raportul anual al Consiliului
Director privind activitatea desfăşurată;
(d) aprobă asocierea la alte organisme şi/sau federaţii;
(e) numeşte în funcţie şi revocă din funcţie preşedintele, membrii Consiliului director şi membrii
Comisiei de cenzori;
(f) aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare, regulamentul interior, modificări ale acestora şi
ale statutului;
(g) aprobă dizolvarea şi lichidarea asociaţiei, precum şi stabilirea destinatiei bunurilor rămase după
lichidare;
(h) adoptă rezoluţii şi ia hotărâri, vizând:
- dezbaterea raportului de activitate al Consiliului Director;
- utilizarea resurselor şi veniturilor asociaţiei;
- stabilirea programului de activitate;
- propunerea de membri onorifici;
- stabilirea cuantumului cotizatiei si a modalitatii de plata a acesteia;
- angajare de personal de specialitate, colaboratori, încheierea de contracte de voluntariat;
(i) îndeplineşte orice alte atributii prevazute in lege sau in statut.
25.2. Adunarea generala îşi poate delega o parte din atribuţii către Consiliul director.
Articolul 26: Adunarea generală se va întruni o dată pe an în şedinţă ordinară, urmând ca de fiecare
dată când este necesar să se convoace şedinţa extraordinară.
Articolul 27: Convocarea Adunării generale se va face de către preşedintele « APCNVL », care va
stabili data exactă, locaţia şi ordinea de zi a şedinţei.
Articolul 28: Adunarea generală extraordinară va avea loc dacă dispune statutar Consiliul director, la
data şi locul stabilite de către acesta, sau la cererea scrisă a cel puţin 1/3 din membrii « APCNVL »,
dar nu mai târziu de 30 de zile de la data de înaintare a cererii.
Articolul 29. Adunarea generală este legal constituită în prezenţa a jumătate plus unu din totalul
membrilor săi şi adoptă hotărâri cu votul a jumătate plus unu din totalul voturilor exprimate, cu
excepţia hotarârilor adoptate în condiţiile Articolului. 17.3. din prezentul Statut. În cazul în care la
prima convocare Adunarea generală nu este statutară, a doua convocare va fi organizată în decurs de
maxim 10 zile de la data primei convocări, cu respectarea prevederilor prezentului statut, iar hotărârile

vor fi adoptate cu jumătate plus unu din numărul voturilor prezente liber exprimate, oricare ar fi
numărul membrilor prezenţi.
CAPITOLUL V
PATRIMONIUL
Articolul 30. Patrimoniul iniţial al Asociaţiei în valoare de 700 lei, este format din contribuţiile
membrilor fondatori, fiecare membru fondator depunând o contribuţie iniţială de 140 lei.
Articolul 31.
31.1. Patrimoniul iniţial al Asociaţiei se completează, în condiţiile legii, cu cotizaţiile membrilor,
subvenţii, donaţii, bunuri mobile şi imobile, finanţări de proiecte aplicate pe programe de finanţare
internă şi/sau din fonduri externe, sponsorizări şi fonduri obţinute din ţară şi străinătate, în lei sau în
valută, de la persoane fizice sau juridice.
31.2. Cotizaţiile membrilor se aprobă în Adunarea Generală, la propunerea Consiliului Director.
Articolul 32. Veniturile Asociaţiei constau sau provin din:
a) ajutoare financiare sau bunuri mobile sau imobile ale membrilor sau ale terţilor,
persoane fizice sau juridice, din ţară sau străinătate, donate Asociaţiei;
b) contributii depuse la aderarea de noi membri;
c) cotizaţii anuale ale membrilor (cuantumul minimal al cotizaţiei se va stabili în lei, în
prima sedinţă a Adunării Generale, putând fi modificat pe parcurs prin Hotarârea
Adunării Generale), alte donaţii, subvenţii, subscripţii, sposorizari sau legate, alte
contribuţii;
d) finanţări de proiecte aplicate pe programe cu finanţare internă sau din fonduri
externe ;
e) resurse obtinute de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale, precum si cele
obtinute prin finantari extrabugetare;
f) resurse provenite din activitati economice directe “conexe” desfăşurate in vederea
autofinanţării;
g) resurse provenite din dobanzile si dividendele rezultate din plasarea sumelor
disponibile, in conditiile legii;
h) alte surse permise de lege.
Articolul 33. Asociaţia poate avea personal remunerat, în condiţiile prezentului statut şi cu
respectarea prevederilor legale.
Articolul 34. Asociaţia întocmeşte Bugetul de venituri şi cheltuieli şi Bilanţul contabil, conform
dispoziţiilor legale în vigoare.
Articolul 35. Anul financiar se închide la 31 decembrie.
Articolul 36.
36.1. Gestiunea Asociaţiei este ţinută permanent de personal calificat de specialitate autorizat în acest
sens de lege şi este supusă controlului periodic al Comisiei de cenzori, organul de control al Asociaţiei.
36.2. Asociaţia poate deschide conturi, în lei sau valută, la bănci din ţară sau străinatate, conform legii.
36.3. Operatiunile financiare ale Asociaţiei se vor face cu două semnături, a Preşedintelui şi a unui
membru al Consiliului Director, desemnat de Adunarea Generală special pentru acest scop.
CAPITOLUL VI. DIZOLVAREA ASOCIAŢIEI
Articolul 37. Asociaţia se dizolvă:
- de drept;
- prin hotarare judecatorească;
- prin hotararea Adunarii Generale.
Articolul 38. Asociaţia se dizolvă de drept prin:
a) realizarea, sau după caz, imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă
în termen de 3 luni de la constatarea unui asemenea fapt nu se produce schimbarea acestui
scop;
b) imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau a Consiliului Director în conformitate cu
statutul asociaţiei, dacă această situaţie durează mai mult de un an de la data la care, potrivit
statutului, Adunarea Generală sau, dupa caz, Consiliul Director trebuia sa se constituie;
c) reducerea numărului de asociaţi sub limita fixaăa de lege, dacă acesta nu a fost complinit timp
de 3 luni.

Articolul 39. Constatarea dizolvării se realizează prin hotărârea instanţei competente în a cărei
circumscripţie se află sediul asociaţiei, la cererea oricăriei persoane interesate:
a) când scopul sau activitatea asociaţiei a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;
b) când realizarea scopului este urmarită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
c) când asociaţia urmareşte un alt scop decat cel pentru care s-a constituit;
d) când asociaţia a devenit insolvabilă;
e) daca asociaţia, prin natura scopului sau sau obiectivelor propuse, urmează să desfaşoare
activităţi pentru care, potrivit legii, sunt necesare autorizaţii administrative prealabile.
Articolul 40. Asociaţia se poate dizolva şi prin hotărârea Adunării Generale. In termen de 15 zile de la
data şedintei de dizolvare, hotarârea se depune la judecatoria în a cărei circumscripţie teritorială îşi are
sediul, pentru a fi înscrisă în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.
Articolul 41. Dizolvarea Asociaţiei are ca efect lichidarea acesteia în condiţiile legii.
Articolul 42.
42.1. In cazul dizolvării asociaţiei, bunurile rămase nu se pot transmite către persoane fizice.
42.2. Aceste bunuri pot fi transmise catre persoane juridece de drept privat sau de drept public cu scop
identic sau asemănător.
CAPITOLUL VI
DISPOZITII FINALE
Articolul 43. Asociaţia are siglă şi însemne proprii.
Articolul 44. Membrii Asociaţiei cu drept de vot din Adunarea Generală pot modifica sau completa
prezentul Statut pentru realizarea scopurilor propuse, prin vot, în condiţiile stipulate în prezentul
Statut.
Articolul 45. Modificarea sau completarea prezentului Statut se realizează sub formă scrisă, cu
îndeplinirea condiţiilor legale de fond şi formă, în conformitate cu prevederile legii.
Articolul 46. Prevederile prezentului Statut se completează cu dispoziţiile legale în vigoare.
Articolul 47. In cazul desfiinţării asociaţiei, patrimoniul ei va fi preluat sau donat unei asociaţii cu
acelaşi scop declarat şi care cuprinde în obiectul ei de activitate obiectivele asociaţiei.
Articolul 48. Noi, asociaţii-membri fondatori, împuternicim pe numita Codrea Ioana Bianca,
domiciliata in Baia Mare, str. Mihail Eminescu, nr.123, jud. Maramures identificata cu CI seria MM,
nr473515, avand CNP2810914245042 să reprezinte « APCNVL » în scopul obţinerii personalităţii
juridice.
Articolul 49. Prezentul Statut este redactat in 5 (cinci) exemplare, fiecare cu forţă juridică egală.
Semnaturile fondatorilor:
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................

Uniunea Naţională a Barourilor din România
Baroul Bucuresti
Avocat Codrea Ioana Bianca
Cabinet individual de avocatura”Codrea Ioana Bianca”
Cu sediul in Bucuresti str. Pictor C. Rosenthal, nr17/2, Sector 1
Tel:0741577051 fax 0262/218853
__________________________________________________________

PROCES VERBAL DE ATESTARE
A IDENTITATII PARTILOR, A CONTINUTULUI SI A DATEI ACTULUI
Nr. ...............
Avocat Codrea Ioana Bianca, Baroul Bucuresti, cu sediul profesional in Bucuresti str. Pictor C. Rosenthal,
nr17/2, Sector 1, in baza art. 3 din Legea 51/1995, atest urmatoarele:
Azi data de ...................s-au prezentat la sediul biroului si i-am identificat pe:
COCOŞILĂ CLAUDIA LUCIA, cetăţean roman, cu domiciliul în România, Judeţul Maramureş,
Baia Mare, Str. B-dul. Republicii, Nr. 10, Ap. 21, legitimat cu C Id. Seria MM, Nr. 626368, Cod
Numeric Personal 2570729240029, preşedinte al Comitetului reprezentativ al Părinţilor din cadrul
Colegiului Naţional Vasile Lucaciu Baia Mare, membru fondator APCNVL
BÎRLE RĂDIŢA, cetăţean roman, cu domiciliul în România, Judeţul Maramureş, Baia Mare, Str.
Soarelui, Nr. 2, legitimat cu C Id. Seria MM, Nr. 222622, Cod Numeric Personal 2620125240031,
membru în Comitetul reprezentativ al Părinţilor din cadrul Colegiului Naţional Vasile Lucaciu Baia
Mare, membru fondator APCNVL
CÂMPAN ŞTEFAN, cetăţean roman, cu domiciliul în România, Judeţul Maramureş, Baia Mare, Str.
Gheorghe Bilaşcu, Nr.25/16, legitimat cu C Id. Seria MM, Nr. 403671, Cod Numeric Personal
1670821240025, membru în Comitetul reprezentativ al Părinţilor din cadrul Colegiului Naţional Vasile
Lucaciu Baia Mare, membru fondator APCNVL
ZUBAC IOANA AUGUSTA, cetăţean roman, cu domiciliul în România, Judeţul Maramureş, Baia
Mare, Str.Traian Vuia, Nr. 2, legitimat cu C Id. Seria MM, Nr. 595082, Cod Numeric Personal
2660325120647, membru în Comitetul reprezentativ al Părinţilor din cadrul Colegiului Naţional Vasile
Lucaciu Baia Mare, membru fondator APCNVL
CHIOREAN GEORGETA RAMONA , cetăţean roman, cu domiciliul în România, Judeţul
Maramureş, Baia Mare, Str. DRAGOŞ VODĂ, Nr. 4/38, legitimat cu C Id. Seria MM, Nr. 576411,
Cod Numeric Personal 2701101240047, membru în Comitetul reprezentativ al Părinţilor din cadrul
Colegiului Naţional Vasile Lucaciu Baia Mare, membru fondator APCNVL
Care, dupa citirea actului, au consimtit la incheierea acestuia si au semnat toate exemplarele sale
in fata mea. In baza puterilor conferite de lege, in baza art. 3 din Legea 51/1995

Atest identitatea partilor, data si continutul prezentului act.

