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STATUTUL 

”Asociației Comitetul de Parinți al Liceului Ion Luca Vatra Dornei” 

  

Subsemnatii: 

 

1. APETRII GHEORGHE, posesor al cărții de identitate seria , nr., eliberată de SPCLEP Vatra 

Dornei la data de 28.03.2013, CNP , domiciliat în mun. Vatra Dornei, str. Arcasului, nr. 11A, 

județul  Suceava; 

2. CÎRCEIE EMILIA-SANDA, posesoare a cărții de identitate seria , nr. , eliberată de SPCLEP 

Vatra Dornei la data de 30.04.2009, CNP  , domiciliata în mun. Vatra Dornei, str. G-ral 

Gheorghe Manoliu, nr. 4, județul Suceava;  

3. CANDREA MAXIM, posesor al cărții de identitate seria  , nr. , eliberată de mun. Vatra Dornei 

la data de 28.01.2005, CNP  , domiciliat în mun. Vatra Dornei, str. Unirii,  nr. 101, județul 

Suceava;  

4. TODAȘCĂ DOINIȚA, posesoare a cartii de indentitate seria  , nr.  , eliberata de SPCLEP 

Vatra Dornei la data de 20.03.2008, domiciliata in mun. Vatra Dornei, str. Republicii nr. 33, 

jud. Suceava; 

5. CAȚICHI ELENA, posesoare a cărții de identitate seria  , nr.  , eliberata de SPCLEP Vatra 

Dornei la data de 15.01.2014, CNP  , domiciliata în mun. Vatra Dornei, str. Podu Verde, nr. 43 

bl. UCRUPS, et. 1, ap. 34, județul Suceava 

 

 

 

În exercitarea dreptului la libera asociere, ne exprimăm prin prezenta voinţa comună de asociere în 

vederea constitutirii unei asociaţii, persoană juridică română, denumită ”ASOCIAȚIA COMITETUL 

DE PARINȚI AL LICEULUI ION LUCA VATRA DORNEI” în conformitate cu prevederile Ordonanţei 

Guvernului nr. 26/30.01.2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, modificată în condiţiile stabilite în 

prezentul Statut: 

 

 

 

 

Cap. I: Dispoziţii Generale 

Art. 1. 

”Asociaţia Comitetul de Parinti al Liceului Ion Luca Vatra Dornei” este o organizaţie de 

persoane fizice şi juridice, neguvernamentală, cu caracter autonom şi apolitic, înfiinţată în temeiul 

O.G. 26/2000 şi are personalitate juridică. 
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Art. 2. 

”Asociația Comitetul de Parinți al Liceului Ion Luca Vatra Dornei”  este organizată şi funcţionează pe 

baza Actului Constitutiv şi a prezentului Statut. 

 

Art. 3. 

Asociaţia se constituie pe o durată nelimitată. 

Sediul ”Asociaţiei Comitetul de Parinți al Liceului Ion Luca Vatra Dornei” este mun. Vatra Dornei, 

str. Mihai Eminescu, nr. 24, jud. Suceava. 

 

Cap. II: Scopul şi obiectivele Asociaţiei 

Art. 4. 

”Asociația Comitetul de Parinți al Liceului Ion Luca Vatra Dornei” are ca scop creșterea gradului 

de autonomie a Liceului Teoretic “Ion Luca” Vatra Dornei, creării unui parteneriat viabil părinți-cadre 

didactice-elevi, dezvoltării relațiilor de colaborare școală-comunitate, respectării si valorificării 

tradiției.  

 

Scopul  ”Asociației Comitetul de Parinți al Liceului Ion Luca Vatra Dornei”  se va îndeplini prin 

participarea activă a membrilor și a voluntarilor în acțiuni specifice însemnând organizarea de 

evenimente și activități cu scopul dezvoltării relațiilor de colaborare școală-comunitate, respectării si 

valorificării tradiției.  

 

De asemenea, asociaţia va desfăşura orice alte activităţi şi servicii de natură economică care să 

realizeze îndeplinirea scopului astfel prevăzut. 

 

 

Art. 5. 

Obiectivele ”Asociației Comitetul de Parinți al Liceului Ion Luca Vatra Dornei” sunt următoarele: 

 

- Inițierea și/sau susținerea proiectelor de dezvoltare si ameliorare școlară; 

- Susținerea, modernizarea, eficientizarea și cresterea eficacitații calității invațamantului, in 

concordanță cu standardele Uniunii Europene și a specificului societății românești, în 

interesul copiilor din școală și din învațământul preuniversitar; 

- Atragerea și utilizarea, în condițiile legii, a surselor de finanțare sub formă de subvenții, 

inclusiv redirecționarea a 2% din impozit, contribuții, cotizații, sponsorizări, finanțări, pe bază 

de proiecte cu surse de finanțare interne si externe; 

- Sprijinirea inițiativelor și proiectelor copiilor, inclusiv cele care privesc imprimarea caracterului 

practic aplicativ și valorifică pregatirea și inteligența lor, precum și protejarea tinerilor valori; 

- Susținerea activităților elevilor, cu caracter social, cultural, profesional, economic și sportiv; 
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- Medierea relatiilor Liceului Teoretic Ion Luca Vatra Dornei, cu alte organizații și instituții; 

- Atragerea resurselor financiare extrabugetare; 

- Identificarea partenerilor viabili pentru realizarea proiectelor derulate in țara și in străinătate; 

- Prezintă ofertele educaționale ale Liceului Teoretic Ion Luca Vatra Dornei in mediile 

interesate; 

- Mobilizarea parinților in sustinerea materială și logistică a școlii; 

- Direcționarea resurselor obținute pentru realizarea proiectelor de dezvoltare, luând in 

considerare prioritățile liceului; 

- Acordarea de consultanță pe probleme juridice, tehnice și economice Liceului Teoretic Ion 

Luca Vatra Dornei, in relațiile cu alte instituții; 

- Sponsorizarea activităților culturale școlare și extrașcolare; 

- Stimularea elevilor și cadrelor didactice cu rezultate deosebite la olimpiadele și concursurile 

școlare naționale și internaționale; 

- Creșterea valorii inventarului școlii prin achiziționarea de material didactic modern, aparatură, 

cărți și reviste de specialitate; 

 

Art. 6. 

Formele de activitate ale “Asociației Comitetul de Parinti al Liceului Ion Luca Vatra Dornei” sunt 

următoarele: 

- să colaboreze sau să efectueze parteneriate cu organismele publice, precum și cu persoane  

fizice și juridice române sau străine care sunt interesate și pot oferi sprijin în vederea 

implementarii scopului propus. Asociația poate promova și organiza schimburi de experiență 

cu alte asociații similare din țară și străinătate. 

- formarea de personal de specialitate care să asigure punerea în practică a elementelor de 

mai sus; 

- organizarea de manifestari (conferințe, expoziții, cursuri, simpozioane, manifestări cultural 

științifice); 

- realizarea de documente audio-vizuale, tipărirea de buletine informative, publicarea de 

reviste precum și alte mijloace de informare; 

- să initieze și să desfășoare schimburi culturale, educative cu persoane și instituții cu 

caracter similar din țara și din străinătate. 

 

 

Cap. III: Membrii Asociaţiei - moduri de dobândire şi pierdere a calităţii de membru. 

 

Art. 7. 

 Pot deveni membri asociaţi ai ”Asociației Comitetul de Parinți al Liceului Ion Luca Vatra Dornei” 

persoane fizice sau juridice din ţară sau străinătate care sprijină moral şi material îndeplinirea 

scopului asociaţiei. 
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Asociatia se compune din urmatoarele categorii de membrii: 

a) Părinți ai actualilor membrii; 

b) Părinți ai absolvenților liceului; 

c) Absolvenți ai liceului 

 

Art. 8. 

Calitatea de membru se conferă la cerere, de către Adunarea Generală a Asociaţiei , însoțită de o 

declarație de acceptare a Statutului Asociatiei si de o copie a actului de identitate. 

Propunerea trebuie să vină din partea a cel puţin un membru fondator al ”Asociației Comitetul de 

Parinți al Liceului Ion Luca Vatra Dornei” şi trebuie să fie acceptată atât de către persoana fizică sau 

juridică propusă, cât şi de către Adunarea Generală a Asociaţiei.  

 

Art. 9. 

Pierderea calităţii de membru al Asociaţiei are loc prin: 

a) încetarea existenţei persoanei juridice; 

b) renunţarea la calitatea de membru; 

c) condamnare penală; 

d) hotararea Adunarii Generale; 

Pierderea calităţii de membru al Asociaţiei se constată sau se decide de către Adunarea Generală. 

Calitatea de membru nu este transferabilă sau cesionabilă. 

 

 

Cap. IV: Drepturi şi îndatoriri ale membrilor Asociaţiei 

Art. 10. 

Membrii ”Asociației Comitetul de Parinți al Liceului Ion Luca Vatra Dornei” au dreptul: 

a) să participe la Adunările Generale ale Asociaţiei, să pună în discuţie şi să ia parte la 

dezbaterea problemelor care interesează domeniul sau bunul mers al Asociaţiei; 

b) să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale Asociaţiei; 

c) să sesizeze Asociaţia despre problemele care privesc scopul şi obiectivele Asociaţiei în 

vederea promovării şi apărării acestora; 

Art. 11. 

Membrii Asociaţiei au următoarele îndatoriri: 

a) să respecte prevederile prezentului Statut şi hotărârile organelor de conducere ale 

Asociaţiei şi să dea tot sprijinul pentru îndeplinirea obiectivelor Asociaţiei; 

b) să respecte normele de etică profesională şi de ţinută morală conforme Codului de Etică 

Profesională adoptat de Adunarea Generală a Asociaţiei; 

c) să nu desfăşoare în cadrul Asociaţiei sau cu ocazia manifestărilor organizate de către 

asociaţie activităţi de propagandă politică faţă de alţi membrii ai Asociaţiei sau faţă de terţe 

persoane aflate în legătură profesională cu Asociaţia; 
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Cap. V: Organizare, conducere, control 

Art. 12. 

Asociaţia are următoarele organe: 

a) Adunarea Generală a membrilor Asociaţiei; 

b) Consiliul Director. 

 

 

Art. 13. 

Organele de conducere în întregul lor şi fiecare din membrii acestora răspund de activitatea 

organului respectiv în faţa Adunării Generale. 

 

 

A. Adunarea Generală a membrilor Asociaţiei 

Art. 14. 

Adunarea Generală se compune din totalitatea asociaţilor fondatori şi este organul suprem de 

conducere al acesteia. 

 

Art. 15. 

Adunarea Generală se întruneşte în sesiune ordinară, respectiv extraordinară după cum urmează: 

- în sesiune ordinară, o dată pe an, în prima decadă a lunii decembrie. 

- în sesiune extraordinară, ori câte ori trebuie rezolvate probleme importante de competenţa 

Adunării Generale şi care nu suferă amânare. 

 

Art. 16. 

Convocarea Adunării Generale în sesiune ordinară se face de către Consiliul Director în scris, cu cel 

puţin 15 zile înainte de data desfăşurării adunării, prin publicarea unui anunţ într-un ziar de largă 

circulaţie şi prin afişarea la sediul Asociaţiei. 

În convocare vor fi precizate ziua, ora şi locul unde se desfăşoară adunarea precum şi ordinea de zi. 

Convocarea adunărilor extraordinare se face la iniţiativa Consiliului Director sau la propunerea unei 

treimi din membrii fondatori ai Asociaţiei. 

 

Art. 17. 

Adunarea Generală este valabil constituită dacă sunt prezenţi cel puţin două treimi din totalul 

membrilor fondatori existenţi la data convocării. 

Hotărârile Adunării Generale se iau cu votul a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor 

fondatori prezenţi cu excepţia aprobării şi modificării Statutului, caz în care se cere o majoritate de 

cel puţin două treimi din numărul membrilor fondatori prezenţi. 
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Fiecare membru fondator are dreptul la un singur vot. 

Dezbaterile şi hotărârile adoptate se consemnează într-un registru special de către un secretar 

desemnat de către Consiliul Director. 

 

Art. 18. 

Atribuţiile Adunării Generale sunt următoarele: 

a) stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale asociaţiei; 

b) dezbaterea raportului de activitate al Consiliului Director; 

c) aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Asociaţiei şi a bilanţului contabil; 

d) alegerea şi revocarea membrilor Consiliului Director; 

e) aprobarea şi modificarea Statutului; 

f) alegerea şi revocarea cenzorului sau a membrilor Comisiei de cenzori; 

g) aprobarea înfiinţării de filiale; 

h) dizolvarea şi lichidarea asociaţiei precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după 

lichidare; 

i) orice alte atribuţii prevăzute în lege sau statut. 

 

Art. 19. 

Deliberările Adunării Generale se consemnează, prin grija secretarului, într-un registru de deliberări, 

accesibil oricărei persoane interesate, la care se vor anexa procesele-verbale de şedinţă. 

 

Art. 20. 

Hotărârile luate de Adunarea Generală sunt obligatorii şi pentru asociaţii care nu au luat parte la 

Adunarea Generală sau au votat împotrivă. 

 

B. Consiliul Director al Asociaţiei 

Art. 21. 

Consiliul Director reprezintă organul executiv al Asociaţiei şi este ales de Adunarea Generală pe o 

perioadă de un an. Structura şi numărul membrilor Consiliului Director sunt stabilite de către 

Adunarea Generală la propunerea membrilor Consiliului Director în funcţie de nevoile activităţii pe 

care aceştia o susţin în conformitate cu prevederile prezentului statut. Mandatele membrilor 

Consiliului Director pot fi reînnoite în cadrul unei şedinţe ordinare a Adunării Generale. 

 

Art. 22. 

Consiliul Director este format din: 

            Preşedinte  - Apetrii Gheorghe 

            Vicepresedinte          - Candrea Maxim 

            Casier                         - Cațichi Elena 

            Membru fondator       - Cîrceie Emilia-Sanda 
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            Membru fondator      - Todașcă Doinița 

 

Consiliul Director are libertatea de a se întruni de câte ori activităţile prevăzute în Statut o cer. 

 

Art. 23. 

Consiliul Director exercită conducerea Asociaţiei în perioada dintre sesiunile Adunării Generale şi 

hotărăşte în toate problemele care intră în competenţa sa. 

 

Art. 24. 

Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale. 

 

Art. 25. 

Consiliul Director are următoarele atribuţii: 

- prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea 

bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi 

proiectul programelor asociaţiei; 

- încheie acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei; 

- aprobă organigrama şi politica de personal a asociaţiei; 

- îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală. 

Art. 26. 

Consiliul Director pregăteşte Adunările Generale, ordinare şi extraordinare, şi se îngrijeşte de buna 

lor desfăşurare. 

 

Art. 27. 

Consiliul Director este răspunzător pentru întreaga activitate în faţa Adunării Generale. 

 

Art. 28. 

Fiecare membru al Consiliului Director este individual responsabil pentru actele şi faptele sale în 

cazul încălcării legislaţiei sau dispoziţiilor primite. 

 

C. Cenzorul 

Art. 29. 

Cenzorul reprezintă organul de control financiar intern al Asociaţiei. 

 

Art. 30. 

În realizarea competenţei sale, cenzorul: 

- verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociaţiei; 

- întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării Generale; 

- poate participa la şedinţele Consiliului Director fără drept de vot; 
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- îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală; 

 

 

 

Art. 31. 

În condiţiile legii şi în limita posibilităţilor ”Asociaţiei Comitetul de Parinți al Liceului Ion Luca Vatra 

Dornei”  cenzorul are dreptul, să fie plătit pentru activitatea depusă în cadrul Asociaţiei. 

 

Cap. VI: Patrimoniul  ”Asociaţiei Comitetul de Parinți al Liceului Ion Luca Vatra Dornei” 

 

Art. 32. 

Patrimoniul iniţial al Asociaţiei este de 900 lei.  

 

Art. 33. 

Veniturile Asociaţiei pot proveni din: 

- cotizaţiile membrilor 

- dobânzi şi dividende rezultate din plasarea sumelor disponibile în condiţiile legale 

- dividendele Societăţilor comerciale înfiinţate de asociaţie. 

- venituri realizate din activităţi economice directe 

- donaţii, sponsorizări sau legate 

- alte venituri. 

 

Cap. VII: Dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei 

 

Art. 34. 

Asociaţia se dizolvă: 

- de drept; 

- prin hotărâre a judecătoriei; 

- prin hotărârea Adunării Generale. 

 

Art. 35. 

Asociaţia se dizolvă de drept prin: 

a) împlinirea duratei pentru care a fost constituită; 

b) realizarea scopului pentru care a fost constituită; 

c) imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în termen de trei luni 

de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop; 

d) imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau a constituirii Consiliului Director, dacă 

această situaţie durează mai mult de un an de la data la care Adunarea Generală sau 

Consiliul Director trebuia constituit; 
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e) reducerea numărului de asociaţi sub limita fixată de lege (trei persoane), dacă acesta nu a 

fost complinit timp de trei luni. 

 

 

Art. 36. 

Asociaţia se poate dizolva şi prin hotărârea Adunării Generale. În această situaţie, în termen de 15 

zile de la data şedinţei de dizolvare, procesul verbal, în formă autentică, se depune la judecătorie, 

pentru a fi înscris în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor. 

 

Art. 37. 

Dizolvarea Asociaţiei are ca efect lichidarea acesteia în condiţiile legii. 

 

Art. 38. 

Bunurile rămase în urma lichidării Asociaţiei vor fi transmise către persoane juridice de drept privat 

sau de drept public, cu scop identic sau asemănător. 

 

 

Cap. VIII: Dispoziţii comune şi finale 

 

Art. 39. 

Asociaţia are sigiliu şi însemne proprii. 

 

Art. 40. 

Prezentul statut este valabil pe toată durata de funcţionare a Asociaţiei, modificarea sau completarea 

acestuia urmând a se face numai în formă scrisă şi cu îndeplinirea reglementărilor legale. 

 

Art. 40. 

Prevederile prezentului statut se completează cu celelalte dispoziţii legale în vigoare. 

 

ASOCIAŢII, 

Apetrii Gheorghe............................................... 

 

Candrea Maxim.................................................. 

 

Cațichi Elena...................................................... 

 

Cîrceie Emilia-Sanda.......................................... 

 

Todașcă Doinița................................................. 
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UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA 

BAROUL SUCEAVA 

 

Avocat MARIUS NICOARĂ, în conformitate cu dispoziţiile art. 3, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 

51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat atest data, identitatea părţilor şi 

conţinutul prezentului act redactat in 9 exemplare. 

 

 Nr. …………… din …………………….. 

 

        AVOCAT 

 


