
STATUTUL

ASOCIAŢIEI COLEGIUL “MIHAI VITEAZUL” SLOBOZIA

Art. 1

a) Având în  vedere prevederile  Ordonanţei  Guvernului  nr.  26/2000 cu  privire  la  asociaţii  şi  

fundaţii aprobată cu modificări prin Legea nr. 246/2005 se constituie prin voinţa de asociere a 

membrilor fondatori Asociaţia Colegiul “Mihai Viteazul” Slobozia;

b) Membrii fondatori ai asociaţiei sunt:

 Androne Alexandru

 Bădele Nela

 Bobîrnichi Adina

 Buciu Doina

 Ciocea Daniela Adriana

 Ciurea Karin

 Crăciunescu Cristina

 Dragomir Adelin Daniel

 Dragomir Eleonora

 Frâncu Constantin Paul

 Ionescu Adriana

 Istrate Ioana

 Lepădătescu Monica

 Mihul Tatiana Magdalena

 Mocanu Elena

 Negoiţă Iuliana Cristiana

 Nicolescu Marian Alin

 Niţă Elena

 Papacu Nicolae

 Pârvu Tudora
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 Petre Elena

 Popa Mihaela Mădălina

 Popa Maria

 Popescu Marcel

 Roman Alina Claudia

 Sârbu Tudor

 Simion Emilia

 Spirkan Liliana

 Stan Loredana Alina

 Stere Sorin

 Stroe Adrian Gabriel

 Tender Cristina Mihaela

 Tudor Mioara Ionela

 Tutuluş Mădălina Vanda

 Vestineanu Elena

c) Denumirea  Asociaţia  Colegiul  “Mihai  Viteazul”  Slobozia este  rezervată  conform 

disponibilităţii denumirii cu nr. 76608 din 07-09-2009 eliberată de către Serviciul pentru relaţii 

cu publicul al Ministerului Justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti;

d) Asociaţia Colegiul “Mihai Viteazul” Slobozia este persoană juridică de drept privat, fără 

scop patrimonial, neguvernamentală, independentă şi apolitică;

e) Sediul asociaţiei este în Bd. Unirii nr. 10, mun. Slobozia, jud. Ialomiţa;

f) Asociaţia funcţionează pe termen nedeterminat;

g) Asociaţia are siglă şi sigiliu proprii;

h) Patrimoniul iniţial al asociaţiei, constituit prin aportul membrilor fondatori este în valoare de 

670 de lei; 

Art. 2

Scopul  asociaţiei este  sprijinirea  activităţii  Colegiului  Naţional  “Mihai  Viteazul”  Slobozia, 

păstrarea şi promovarea tradiţiei şi specificului său, dezvoltarea şi consolidarea sa ca unitate de 

elită a învăţământului judeţean, naţional şi european.

Asociaţia îşi propune să susţină şi să stimuleze performanţa şcolară, să promoveze educaţia, 

calitatea  în  educaţie  şi  “noile  educaţii”  prin  organizarea  unor  activităţi  şi  manifestări  şcolare, 
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ştiinţifice,  culturale  şi  sportive  în  principal  în  beneficiul  elevilor  şi  profesorilor  de  la  Colegiul 

Naţional “Mihai Viteazul” din Slobozia;

Art. 3

Asociaţia îşi propune realizarea următoarelor obiective şi activităţi:

a) Organizarea sau finanţarea unor  excursii  şi  tabere la  care să participe în  principal  elevii 

Colegiului Naţional “Mihai Viteazul” Slobozia cu rezultate deosebite la concursurile şcolare 

organizate la nivel local, judeţean, naţional sau internaţional;

b) Organizarea unor concursuri şcolare la nivel judeţean, naţional sau internaţional;

c) Sprijinirea  elevilor  Colegiului  Naţional  “Mihai  Viteazul”  Slobozia  în  vederea  pregătirii  şi 

participării lor la diverse concursuri şcolare;

d) Constituirea unei baze materiale moderne pentru buna pregătire şcolară, profesională sau 

sportivă a elevilor Colegiului Naţional “Mihai Viteazul” Slobozia;

e) Educarea  tinerilor  în  spiritul  “noilor  educaţii”  cu  accent  pe  promovarea  educaţiei  pentru 

mediului înconjurător şi pentru democraţia participativă;

f) Acordarea unor burse şi premii anuale;

g) Organizarea unor cursuri, simpozioane, seminarii, conferinţe, dezbateri publice;

h) Organizarea  unor  întâlniri  ale  elevilor  cu  foşti  absolvenţi  ai  colegiului,  foşti  profesori, 

personalităţi;

i) Colaborarea cu asociaţii neguvernamentale sau fundaţii din ţară sau străinătate;

j) Colaborarea cu instituţiile şi autorităţile publice, în special cu cele de la nivelul mun. Slobozia;

k) Realizarea unor programe proprii sau în regim de parteneriat;

l) Editarea de cărţi, pliante, afişe, reviste, broşuri sau alte materiale informative;

m) Dezvoltarea unor activităţi economice proprii în vederea autofinanţării;

n) Promovarea imaginii Colegiului Naţional “Mihai Viteazul” Slobozia;

o) Sprijinirea şi apărarea membrilor şi voluntarilor asociaţiei;

p) Alte activităţi prevăzute de lege în concordanţă cu scopul asociaţiei.

Art. 4

a) Poate  deveni  membru  al  asociaţiei  orice  persoană  care  se  obligă  să  respecte  statutul 

asociaţiei şi depune o cerere de înscriere care este aprobată de către Consiliul director. După 

aprobarea cererii de înscriere, noul membru are obligaţia achitării cotizaţiei anuale în termen 

de 3 zile lucrătoare;

b) Calitatea de membru se pierde prin deces, renunţare sau excludere;
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c) Excluderea unui membru se face pentru încălcarea statutului asociaţiei, a hotărârilor Adunării 

generale, a deciziilor Preşedintelui sau Consiliului director;

d) Excluderea  unui  membru  se  decide  de  către  Consiliul  director  cu  excepţia  membrilor 

Consiliului director a căror excludere se hotărăşte de către Adunarea generală;

Art. 5

Membrii asociaţiei au următoarele drepturi:

a) Să aleagă organele de conducere şi de control financiar intern;

b) Să fie aleşi în organele de conducere şi de control financiar intern;

c) Să-şi exprime prin vot opţiunea faţă de proiectele de hotărâri ale Adunării generale;

d) Să facă propuneri în cadrul Adunării generale a asociaţiei;

e) Să fie informaţi constant asupra desfăşurării activităţii asociaţiei şi a deciziilor Preşedintelui şi 

Consiliului director;

f) Să aibă acces la toate documentele privind activitatea asociaţiei;

g) Să participe fără drept de vot la şedinţele Consiliului director;

h) Să  reprezinte  asociaţia  la  diferite  evenimente  şi  activităţi  pe  baza  unui  mandat  de 

reprezentare;

Art. 6

Membrii asociaţiei au următoarele obligaţii:

a) Să respecte  prevederile  statutului,   hotărârile  Adunării  generale,  deciziile  Preşedintelui  şi 

Consilului director;

b) Să sprijine asociaţia pentru realizarea scopului şi obiectivelor sale;

c) Să nu întreprindă acţiuni care să aducă prejudicii asupra imaginii şi intereselor asociaţiei;

d) Să participe la şedinţele Adunării  generale fără a lipsi nemotivat la două şedinţe ordinare 

consecutive ale acesteia;

e) Să plătească cotizaţia anuală până la sfârşitul primului trimestru al anului pentru care se face 

plata;

Art. 7

Resursele patrimoniale ale asociaţiei sunt constituite din:

a) Aportul iniţial al membrilor fondatori;

b) Cotizaţia  anuală  a  membrilor  care  este  fixată  la  suma  de  25  de  lei,  sumă  ce  poate  fi 

modificată prin hotărâre a Adunării generale;

c) Dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale;
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d) Resurse de la bugetul de stat sau de la bugetele locale;

e) Donaţii, sponsorizări, legate;

f) Venituri din activităţi economice directe în concordanţă cu scopul asociaţiei;

g) Alte venituri prevăzute de lege;

Art. 8

Adunarea generală

a) Organul de conducere al asociaţiei este Adunarea generală alcătuită din totalitatea 

membrilor asociaţi;

b) Adunarea generală se întruneşte cel puţin odată pe an în şedinţă ordinară sau la 

nevoie în şedinţe extraordinare;

c) Şedinţa ordinară a Adunării generale se desfăşoară în ultimul trimestru al fiecărui 

an la convocarea Consiliului director;

d) Şedinţa  extraordinară  a  Adunării  generale  se  poate  convoca  de  Preşedinte, 

Consiliul director sau de către cel puţin 1/3 din membrii asociaţiei;

e) Cei  care  convoacă  Adunarea  generală  au  obligaţia  de  a  anunţa  toţi  membrii 

asociaţiei despre locul de desfăşurare şi ordinea de zi;

f) Adunarea  generală  este legal  constituită  în prezenţa  a  jumătate  plus  unu din 

numărul total al membrilor asociaţiei;

g) În cazul  în care cvorumul precizat la articolul precedent nu este realizat,  doar 

Preşedintele poate convoca o singură dată o nouă şedinţă a Adunării generale în 

termen de 3 zile;

h)  La a doua convocare Adunarea generală se consideră legal constituită indiferent 

de numărul membrilor prezenţi;

i) Adunarea generală legal  constituită adoptă hotărâri  cu majoritate de jumătate 

plus  unu  din  voturile  membrilor  prezenţi  dacă  statutul  nu  precizează  altfel. 

Fiecare membru al  asociaţiei  are dreptul  la  un singur  vot.  În caz de paritate, 

Preşedintele asociaţiei decide;

j) Adunarea  generală  este  prezidată  de  către  Preşedintele  asociaţiei  în  lipsa 

acestuia  procedându-se  la  alegerea  unui  conducător  de  şedinţă  din  rândul 

membrilor prezenţi;

k) La începutul  fiecărei  şedinţe Adunarea alege un secretar care se va ocupa cu 

redactarea procesului verbal de şedinţă de regulă în registrul de procese verbale 

al asociaţiei;
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l) Adunarea  generală  stabileşte  strategiile  şi  obiectivele  generale  ale  asociaţiei, 

controlează  activitatea  Preşedintelui,  Consiliului  director  şi  a  cenzorului  sau 

Comisiei de cenzori;

m) Adunarea  generală  aprobă  raportul  anual  al  Consiliului  director,  bugetul  de 

venituri şi cheltuieli şi bilanţul contabil;

n) Adunarea  generală  alege  şi  revocă  membrii  Consiliului  director,  cenzorul  sau 

membrii Comisiei de cenzori;

o) Adunarea generală alege şi revocă Preşedintele asociaţiei. Preşedintele asociaţiei 

se alege dintre membrii Consiliului director;

p) Adunarea  generală  poate  hotărî  revocarea  oricărei  decizii  a  Preşedintelui  sau 

Consiliului director;

q) Adunarea  generală  hotărăşte  modificarea  cuantumului  anual  al  cotizaţiei 

membrilor dar nu mai puţin de valoarea precizată la art. 7 lit. b);

r) Adunarea  generală  aprobă  modificărea  actului  constitutiv  sau  a  statutului 

asociaţiei;

s) Adunarea  generală  hotărăşte  cu  majoritate  de  2/3  din  voturi  dizolvarea  şi 

lichidarea asociaţiei precum şi destinaţia bunurilor rămase după lichidare;

Art. 9

Consiliul director

a) Este organul executiv al  asociaţiei,  asigurând punerea în executare a hotărârilor Adunării 

generale;

b) Asigură  întocmirea  si  prezentarea  către  Adunarea  generală  a  raportului  de  activitate  pe 

perioada anterioară, a executării bugetului de venituri  şi cheltuieli al asociaţiei, a bilanţului 

contabil, a proiectului bugetului de venituri si cheltuieli şi a proiectului programelor asociaţiei 

pe care le supune spre aprobare adunării generale;

c) Este compus dintr-un număr impar de membri, minim 3 şi maxim 7, aleşi de către Adunarea 

generală pe un mandat de 2 ani;

d) Se întruneşte  cel  puţin  o  dată  la  3  luni  sau  ori  de  câte  ori  este  necesar  la  convocarea 

Preşedintelui asociaţiei sau a majorităţii membrilor;

e) La şedinţele Consiliului director este necesară participarea a cel puţin jumătate plus unu din 

membrii săi, deciziile fiind adoptate cu voturile majorităţii celor prezenţi;

f) Lucrările Consiliului director se consemnează în registrul de procese verbale al asociaţiei;

g) Consiliul director aprobă primirea de noi membri în cadrul asociaţiei şi hotărăşte excluderea 

unui membru în condiţiile precizate de statut;

h) Consiliul director aprobă prin decizie sigla asociaţiei;
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i) Consiliul director încheie acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei;

j) Stabileşte organigrama şi politica de personal a asociaţiei, salariile personalului şi drepturile 

băneşti ce urmează să fie plătite colaboratorilor;

k) Poate  împuternici  orice  persoană,  chiar  şi  persoane  care  nu  au  calitatea  de  membri  ai 

asociaţiei  pentru  a  încheia  acte  juridice  în  numele  şi  pe  seama asociaţiei  sau  pentru  a 

îndeplini orice alte atribuţii prevăzute în statut sau hotărâte de Adunarea generală;

l) Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de statut sau de Adunarea generală;

Art. 10

Preşedintele asociaţiei

a) Preşedintele asigură punerea în aplicare a deciziilor Consiliului director;

b) Preşedintele  asigură prin  decizii  proprii  conducerea operativă  a  Asociatiei  între  şedintele 

Consiliului director şi în situaţii de excepţie;

c) Atunci când consideră necesar, Preşedintele are dreptul de a anula hotărârile adoptate de 

către Adunarea generală constituită în condiţiile precizate la art. 8, lit. g) şi lit. h); 

d) Preşedintele  reprezintă  asociaţia  în  faţa  autorităţilor  şi  instituţiilor  publice,  în  justiţie  şi  în 

relaţiile cu terţii;

e) Preşedintele are dreptul de semnătură în bancă şi poate face operaţiuni de încasări şi plăţi 

din conturile şi din casieria asociaţiei;

f) Preşedintele prezidează Adunarea generală şi coordonează activitatea Consiliului director.

g) Îndeplineşte orice alte atribuţii  prevăzute de lege,  statut  sau delegate de către Adunarea 

generală sau Consiliul director;

Art. 11

Controlul financiar intern

a) Controlul financiar intern al asociaţiei este asigurat de către un cenzor sau o Comisie de 

cenzori în condiţiile legii;

b) Cenzorul sau un membru al Comisiei de cenzori nu poate fi şi membru al Consiliului director;

c) Cenzorul/Comisia de cenzori verifică modul în care este administrat patrimoniul asociaţiei;

d) Cenzorul/Comisia de cenzori întocmeşte rapoarte pentru a fi prezentate Adunării generale;

e) Cenzorul/Comisia de cenzori poate participa la şedinţele Consiliului director fără drept de vot;

f) Cenzorul/Comisia de cenzori îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite lege, de statut sau de 

Adunarea generală;
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Art. 12

Dizolvarea şi lichidarea

a) În cazul  dizolvării asociaţiei prin hotărârea Adunării generale, bunurile rămase în 

urma lichidării se transmit către Colegiul Naţional “Mihai Viteazul” Slobozia sau 

unei alte asociaţii sau fundaţii care are un scop identic sau asemănător;

b) Consiliul  director  răspunde  de  realizarea  acestui  transfer  şi  de  realizarea 

procedurii  de  radiere  a  asociaţiei  din  Registrul  asociaţiilor  şi  fundaţiilor  de  la 

Judecătoria Slobozia.
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