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Privind: aprobarea statutului si a unor ob1iatii ce revin /Consiliului Local Tecuci in
1eatura cu Asociatia SMURD Galati
Iniţiator: C ătălin Constantin Hurdubae , Primarul Municipiului Tecuci, jud.Gala ţi;
Număr de înregistrare şi data depunerii proiectului : 26117 /23 .02.20 1 8
Consiliul Local al Municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi, întrunit în şedinţă
în data de
Având în vedere:
- expunerea de motive a ini ţiatorului, înregistrat ă sub nr.26118 / 23.02.2018;
- raportul de specialitate întocmit de Directia General Economic ă - Serviciul Buget
Contabilitate, înregistrat sub nr.261 19 / 23.02.2018;
- raportul/rapoartele de avizare al/ale comisiei /comisiilor de specialitate
nr.
- art.1 1-14, art.36 alin.7 litc) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica
locala;
- art.13 din Legea cadru nr.195/2006 a descentralizarii.
În baza prevederilor:
-art.45, aJin. 2 lit.f ş i art.115 alinl, lit.b) din Legea 215/2001 privind administra ţia publică
locală, republicată, cu modific ările şi completările ulterioare;
HOT Ă R ĂŞ TE:
Art.1. Se aproba Statutul Asociatiei ,,SMURD Galati in forma anexata la prezenta
hotarare.
Art.2. Se imputemiceste dl. Mircea Iulian, administrator public in cadrul U.A.T
Tecuci sa reprezinte institutia in cadrul Adunarii Generale a Asociatiei,, SMURD Galati
si sa realizeze toate demersurile necesare pentru indeplinirea obligatiilor ce revin
Consiliului Local Tecuci in calitate de membru.
Art.3 Se stabileste cuantumul cotizatiei anuale, in surna de 36.000 lei, respectiv
3.000 lei/luna, reprezentand contribuatia Consiliului Local. Pentru perioada 01.02.201 8 31.12.2018 contributia Consiliului Local va fi 33.000 lei.
Art.4. Prezenta hot ărâre va fi adus ă la îndeplinire prin grija Prirnarului rnunicipiului
Tecuci.
Art.5. Prezenta hot ărâre va fl cornunicat ă celor interesa ţi, prin grija secretarului
inunicip-iuuiTecuci
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EXPUNERE DE MOTIVE
Privind: aprobarea statutului si a unor ob1iatii ce revin /Consiliului Local Tecuci in
1eatura cu Asociatia SMURD Galati
Asociaţia "SMURIF Galaţi a fost înfiinţată în anul 2006, în scopul sus ţinerii
serviciului mobil de urgenţă , reanimare

si

descarcerare. A contribuit la înfiin ţarea

punctelor de operare SMURD Gala ţi, SMURD Tecuci, SMURD Tîrgu Bujor, Centrul de
Formare

si

Pregătire în Descarcerare

si

Asistenţă Medical ă de Urgenţă, dispeceratul

Integrat 112, demararea Programului de Acces Public la Defibrilatoare, la dotarea
Punctului de Operare Aeromedical ă SMURD Galaţi, pentru asigurarea condi ţiilor optime
de func ţionare a elicopterului intrat în dotare în luna iunie 2014, la îmbun ătăţirea
condiţiilor de funcţionare de la Unitatea de Primiri Urgen ţe SMURD din cadrul Spitalului
Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. Apostol Andrei Galaţi, prin dotarea cu banchete, perdele
de aer cald, cărucioare pentru transport pacien ţi, echipamente individuale de protec ţie, în
scopul utilizării de către personalul care încadreaz ă autospecialele SM[JRD, care
deservesc întreg Municipiile Tecuci si Gala ţi, orae1e Tîrgu Bujor

si

Bereti, precum

si

celelalte localit ăţi din Judeţul Galaţi.
Prin Raportul de activitate pe anul 2017, al Asocia ţiei SMURD Galaţi, sunt
prezentate serviciile circumscrise obiectului de activitate, care aduc plusvaloare
comunitaţilor locale, dup ă cum urmeaza:
- Activităţ i de instruire în domeniul tehnicilor de acordare a primului ajutor în situa ţii
de urgenţă;
- Promovare vizual ă în domeniul situaţiilor de urgenţă privind prevenirea
incendiilor;
- Legislaţie în domeniul situaţiilor de urgenţă;
Mentenanţă autospeciale SNWRD,

-

--

si stingerea

-

chaen

materia]e

petru

erscai ul

ca]icai

care

ceservesie

autoambu]ane1e SMURD, respectiv autospecia]a medic de urgen ţă;
- Asigurarea condi ţiilor optirne de func ţionare a elicopterului intrat în dotarea
SMURD Galaţi în luna iunie 2014.
Cotizaţia rninimă anuală va fi stabilită în sedinta Consiliului Local, pe baza
Deciziilor Consiliului Director al Asocia ţiei SMURD Galaţi.
Propun Consiliului Local Tecuci, aprobarea Statutului Asocia ţiei SMURD
Galaţi, în forma anexată ,

si a plăţii cotizaţiei anuale c ătre Asociaţia SMURD Galaţi.

Propun cotizaţia anual ă, în calitate de membru fondator al Asocia ţiei SMURD Galaţi
în cuatum de 36.000 de lei, respectiv 3000 de lei/lun ă.
Cuantumul cotizaţiei pentru anul 2018 va fi de 33.000, pentru perioada 01.02.2018 31.12.2018.
Consiliul Local are competenţa adoptării proiectului de hotărâre prezentat.
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Privind: aprobarea statutului si a unor ob1iatii ce revin /Consiliului Local
Tecuci in 1eatura cu Asociatia SMURD Galati

Proiectul de hot ărâre prezentat de c ătre iniţiator are în vedere calitatea de
membru fondator al Consiliului Local Tecuci la Asocia ţia SMURD Galaţi, prin
aprobarea Statutului Asocia ţiei SMURD Galaţ i, în forrna anexat ă si a cotizaţiei anuale,
respectiv lunare c ătre Asociaţie.
Proiectul de hot ărâre este întocmit cu respectarea prevederilor art. 11 - art. 14,
art. 36 alin. 7, alin. 2, lit. c, din Legea nr. 215/2001 privind administra ţia publică locală,
republicată, cu modific ările si completările ulterioare.
Având în vedere prevederile art. 13 din Legea - cadru nr. 1 95/2006, a
descentraliz ării, unităţile administrativ-teritoriale se pot organiza în asocia ţii de dezvoltare
intercomunitar ă, în condiţiile Legii adrninistraţiei publice locale nr. 2 1 5/200 1, cu
modificările si completările ulterioare.
Cotizaţia anuală, în calitate de rnembru fondator al Asocia ţiei SMURD
Galaţi, este propus ă la cuatumul de 36.000 de lei, respectiv 3.000 de lei/lun ă.
Cuanturnul cotizaţ iei pentru anul 2018 va fi de 33.000, pentru perioada
01.02.2018 —31.12.2018.
Consiliul Local are competen ţ a de a analiza si aproba proiectul de hot ărâre
prezentat în sedinta ordinar ă din luna februarie 2018.
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STATUTUL ASOCIAŢIEI SMURD GA[

Ţi

Capitolul I
DENUMIRE, SEDIU, FORMA SURIDIC Ă, DURiTÂ.

•

Art. 1. (1). Asociaţia SJV[URD GALA ŢI (denumită în con[inu;iit
este constituit ă în baza O.G. nr. 26 din 30 ianuarie 2000, cu privirc lt
fundaţii, modificată si completată, din asociaţi fondatori, semnati tii Â:1iliii
ţ ii
Constitutiv si ai prezentului Statut, având sediul în municipiul (LI ţ i
Domnească, nr. 58, cod 800008.
(2). Sediul Asociaţiei SMURD GALAŢI, va putea fi mutit.
la altă adresă, prin hotărârea Consiliului Director al Asocia ţiei.

ititi

Art. 2. (1). Asociaţia SMURD GALAŢI se constituie si se înregistre&z ct
persoană juridică română de drept privat fără scop patrimonial, care are un bLIII i
un patrimoniu propriu.
(2). Asociaţia SMURD GALAŢI se înfiinţează prin libera exprimu
• a voinţei de asociere a asocia ţilor fondatori, autorităţi ale administra ţiei publice i
instituţii publice.
(3). Asociaţia înfiinţată va purta denumirea de SMURI(a1ai.
.

.

Art. 3. Asociaţia SMURD GALAŢI se înfii.nţează . .peu
,
i:
nedeterminat ă (nelimitată) de timp.
.

r)

:duiită
;

Capitolul 11
SCOPUL ŞI OBIECTIVELE ASOCIAŢIE
Art. 4. (1). Scopul ASOCIAŢIEI
SMURD GALAŢL este neucrativ si
nepatrimonial, fiLnd de interesgeneral, datorit ă sernnificaţiei si irnoîi sae.
.
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(2). Scopul ASOCA ŢJE1 SMURD GAUA ŢI, constă în realizarea unei
compônenté, comunitare integrate la nivelul jude ţului, specializată în acordarea
i••uiu•i ajtor de• urgenţă, resuscitarea şi descarcerarea victimelor accidentelor de
ice natută; operaţiunilor de salvare precum şi transportului victimelor la prima
unitate medical ă cu competenţă adecvată situaţiei sau la punctul de întâlnire cu alte
echipae competente
Coordonarea operativ ă a acţiunilor desfăşurate pentru atingerea scopului
se varea1ia de ; către Inspectoratul pentru Situa ţii de Urgenţă ,,General Eremia
Gia1 judeţului Galaţi, în colaborare cu Consiliul Jude ţean Galaţi şi Spitalul
JudeţenGaiaţi. . • • •
Scopul ASOCIAŢIEI SMURD GALAŢI, este sprijinirea activit ăţii
servici1or ptru situa ţii de urgenţă, în vederea îmbunătăţirii intervenţiilor, cât AD
oeratiii pentru gestionarea corect ă si corespunz ătoarea a acestora.

(5). Scopul. Asociaţiei SMURD Galaţi este organizarea de activit ăţi pentru
fnarea iprofesional ă în dorneniul medical, pararnedical, situa ţiilor de urgenţă si a
atori grame d preg ătire prin cursuri (ini ţiere, specializare si perfec ţionare) pentru
du1 ţiirtineri:.
• .•
.• •
,

•

(6): Scopul Asociaţiei SMURD Galaţi este de pol de excelen ţă în dorneniul
inovăr1 pentru s ănătate

si dezvoltare tehnologic ă.

(7). Scopul Asociatiei ,,SMURD Gala ţi este acela de a asigura
managementul Clusterului Inovativ pentru S ănătate ,,Dunarea de Jos.
Art. 5. (1). În vederea realiz ării scopului propus, Asociaţia SMURD
GALAŢI, îi va propune urrnătoarele obiective:
Desfasoara activitati de cercetare-dezvoltare-inovare in domen.iile
relevante si conexe pentru scopul asociatiei.
Creterea competitivit ăţii întreprinderilor cuprinse în structuri de tip
cluster din sectoarele cu relevan ţă economică, cu precădere din domeniile de
specializare inteligent ă, prin concentrarea resurselor si dezvoltarea produc ţiei de
bunuri inovatoare (tehnologii, produse, servicii) rezultate din activit ăţile de cercetare
dezvoltaie si inovare planifîcate si realizate în cooperare în cadrul clusterului

•:

•
În colaborare cu Federa ţia Română de Radioamatori - Re ţeaua Naţiona1a de
Urgenţă Radio, realizeaz ă activităţi de specializare pentru eficientizarea transmiterii
informaţiilor prin radio în tirnp real asupra situa ţiilor de urgenţă. Serviciul stabilit
menţine un contact permanent cu Serviciului de Apel Unic de Urgen ţă - 1 12 , a
Inspectoratului pentru Situa ţii de Urgenţă despre situaţiile concrete din teren. Crearea
şi clezvoltarea forma ţiunilor şi centrelor proprii (fixe şi mobiie) de radiocomunicaţii
de urgenţă folosind întregul spectru de fecven ţe alocat serviciului de radioamatori,
care se vor pune la dispozi ţia Inspectoratelor pentru Situaţii de Urgenţă, ca surse de
informaţii de urgenţă sau sisteme alternative de radiocomunica ţii naţionale;
•
Colaborează şi sprijină Crucea Ro şie Română, Ministerul Tineretului şi
Sportului, etc., în acţiunile lor specifice (atât în prevenirea şi în limitarea urm ărilor
unor situaţii de urgenţă, cât şi la realizarea de antrenamente în comun);
•
În colaborare cu Asociaţia Profesional ă a Alpiniştilor Utilitari din România se
realizează instruirea, examinarea, atestarea şi intervenţia salvatorilor voluntari în
clorneniul salvărilor de la înălţime sau subacvatice, transportului ci
taţi1Î,
•
În colaborare cu Federa ţia Română de Psihoterapie, entre1p
fl
ti
instituţiile de învăţământ superior de psihiatrie (de stat sau particu1r), .forrnz
grupe operative mixte specializate în acordarea suportului psibologic î jt ii
urgenţă victimelor, rudelor acestora şi/sau salvatorilor; • •
•
În colaborare cu Centrele de Educare Cani n- â> se vor realiza diesa
cârnir
specializaţi şi instruirea înso ţitorilor lor, în vederea sprijinirii acţiui
a1e eu
.
..
.
•
•.
,
.
câlni de căutare salvare, sau câini de paza şi companie (ce pot îmbunătăţii suportul
psihologic general în situaţii de urgenţă); • .
•,.••.•. • ,•
•
Colaborează cu cultele religioase, indiferent de credin ţă şi zon
ica
familiarizând enoriaşii cu problematica situaţiilor de urgenţă, pregă irîd din rândul lor
grupe de voluntari pentru astfel de situa ţii; :
•
.••.
• ii.
,
•
Sprijină activitatea altor forma ţiuni şi asociaţii, cât şi a persoanelor particulare,
organizate in scopuri similare, prin elaborarea şi dezvoltarea bazei logistice,
procurarea de sta ţii de emisie-recep ţie ş i întreţinerea.lor,
materiale sanitare, ustensile necesare. acord ării primului ajutor, orgiie
de adunare răniţi şi tabere de sinistra ţi, transportul.r ăniţilor., .e ţc.; •
•

.:

•

•

(

Sprijină material i profesional perfec ţionarea continu ă a salvatori]or vo]untari
i privaţi în concordan ţă cu ultimele tehnici de salvare; organizeaz ă tabre exursi
pent-u schimbun ce exprent ă şi anuinamnt (inclusiv peItru Dreg ăiire-g6aţiJ1o1
,

c•3

jî

\.

urinătoai e de voluntarii - aspii anţii cu vâi ste înti e 1 5 - 1 8 ani), expedi ţii de
antrenament cu participai ea voluntariloi cât şi pentru ati agerea de noi voluntari,
particpă la diveise acţiuni şi concui suri legate de scopul asociaţiei,
blaboreaz ă cu organizaţii similare din străinătate în vederea cunoa şterii,
îuirii şi diseminrii tehnicilor curente de salvare la nivel interna ţional;
•
a

Orgarizeaz ă schimburi de experienţă , simpozioane, mese rotunde, conferin ţe,
ă iki&burse, concursuri, legate de scopul asociaţiei;

Orgattizeaz ă . în: câdrul asociaţiei (în funcţie de solicitări) secţii tehnicode •antrenori de specialitate în domeniile: radioamatorism,
sa1vanr, alpinism-escalada, turism sportiv, speologie, orientare turistica, prim
ajutor, pfôte mediului, parapant ă, ciclism montan, role, etc,
•

organizarea de puncte de prim ajutor, competi ţii cultural-sportive,
formaiea de instructori şi antrenori sportivi, şcoli de turism, şcoli de şoferi, etc, cât şi
la
activităţi recreative pe întreg teritoriul ţării cât şi în străinătate, prin acordarea de
asistenţă tehnică şi logistică, instruire de prim ajutor de urgen ţă, transport accidentaţi
şi îmbunătăţirea comunicaţiilor radio, audio şi video, gratuit sau contra cost, la
cţiuiiIe iniţiate de alte structuri, utilizând baza material ă şi tehnica specifică din
dotre, cuinembrii forîna ţiunilor asociaţiei;
ic

1

1 11 :

i

.

. •

Qrganizează concursuri tehnico-aplicative în domeniul obiectului de activitate
i;
•
. . . .
. .
al asociaţiei;
Organizează şi aplică programe, proiecte şi activităţi de conservare a naturii,
protecţia mediului înconjurător şi ecologie;
•

Organizează programe şi campanii de educaţie ecologică şi sensibilizare a
• opiniei publice faţă de problemele mediului înconjurător, în spiritul respectului pentru
om şi natură, desfăşoară programe de conservare a naturii şi monitorizare ecologică;
•

Oferă consultanţă şi se implică activ în domeniul protec ţiei mediului;

•

Promovează şi aplică programe de dezvoltare durabil ă locală şi regională;

Organizează activităţi educative în rândul tinerilor neinstitu ţionalizaţi (a
copiilor străzii, găştilor de cartier şi a tinerilor dependen ţi de droguri, etc.) în
colaborare cu organismele abilitate;
•

•

•

nerarnbursabile
pentru punerea în aplicare a
Atragerea
fonJriJoi
socia ţ i.
-•

-

..:
•

.

:COpU]Ui

tniţierea si susinerea de măsuri iegisJative specitce acestei activit ăţi Ja niveJuJ
autorităţii de stat centrale şi Iocale;
Asigurarea reprezentării asociaţiei Ia niveluJ societ ăţii civile şi în relaţia cu
autorităţile statului;
Oferirea de servicii de informare si publicitate la nivel local, regional si
national - inclusiv organizarea de caravane de informare;
Realizarea de materiale documentare şi publicitare prin care s ă se prezinte
activitatea asociaţiei şi importanţa acestei activit ăţi;
Organizarea de manifest ări culturale, artistice şi sportive;
•
Atragerea de sponsoriz ări, fonduri băneşti sau materiale prin realizarea de
proiecte în cadrul programelor cu finan ţare naţională, intracomunitară sau
internaţională;
•
•:;
j
•
Achiziţionarea de utilaje, masini, echipamei ite, instrumente şi unelt e necesare
echipelor de salvare şi prim-ajutor;
.••
•ri ji;
•
Asocierea sau colaborarea cu persoane juridice române sau str ăine, cu umtâii
administrativ teritoriale, consilii locale, spitale cu sec ţii de unităţi primire urgenţă, cu
organizaţii neguvername•ntale şi cu alţi parteneri •în vederea frnan ţării;sau re Ţizării în
comun a unor acţiuni, proiecte, repara ţii curente şi dotări pentru buna desfa şurare a
activităţii la sediile SMURD, UPU(unit ăţi primire urgenţă) ale spitalelor, etc.; • .
•

•

.

:

•::C

Cooperarea sau asocierea cu autorit ăţi ale administraţiei publice centrale sau
•
locale din ţară sau străinătate;
Aderarea la organizaţii naţionale sau internaţionale;
Înfiinţarea unei publicaţii a asociaţiei • pentru; sus ţinerea:c şiuprmvarea
activităţii de salvare a vieţilor afiate în pericol;
•
•Asigură consultanţă şi sprijin pentru dotarea serviciilor de urgénjâ. dini , fndurie
proprii sau atrase şi/sau în colaborare cu institu ţiile guvernamentale din ţară şi
străinătate;
• ••
•,
• •rir
.: • ;
•
;
.
•
Asigură consultanţă şi sprijin la elaborarea docurnente1oi ••:de: org•anar,
• desfaşurare şi ccnducere a activităţii servi•ciilor pentru si•tuaţii de: urgenţă :1d niv1i1
• structurilor adrninistrativ teritoriale, stabile şte îrnpreun ă •cu • acestea: tcu şi•:•rou
forţelor de intervenţie proprii în cooperare cu celclalte for ţe • c•are Lrvin }•a

Ec

prevenirea şi îni ăturarea urm ărior situaţiior de urgen ă, pentru restabiIirea st ării dc
norrnâ1ităt.
• :: :Coi:aboreaz ă şi sprijină Prefectura şi Primăriile, Ministerul Afacerilor Inteme,
inspectoru1. pentru Situaţii de Urgenţă, Jandarmeria Rornân ă, Poliţia Rutieră, Poliţia
comunitără itoate Ministerele care au structuri speciale pentru situa ţii de urgenţă,
etc, în activitatea de selectaie, instruire şi evidenţă a voluntarilor, în domeniile
- a9tivitatea de prevenire, informare şi instruire privind cunoa şterea şi respectarea
regulilor şi inăsurilor de ap ărare împotriva incendiilor şi a situaţiilor de urgenţă;
- intervenţiă pentiu stingerea incendiilor şi limitarea efectelor acestora, salvare,
deb1oaevacuare. sau alte rn ăsuri de protec ţie a peroane1or şi bunurilor;
..
- 1irnitara Si înlăturarea urm ărilor situaţiilor de urgenţă la toate tipurile de riscuri, i
du alte servicii de urgenţă sau cu servicii profesioniste;
- punerea lin aplicare a măsurilor dispuse de pre şedinţii Comitetelor Locale pentru
Situaţii de Urgenţă pentru asigurarea condi ţiilor minime de supravieţuire a populaţiei,
.
:nIe.
: •: , .
1 crdlïèoràreja cu toate structurile locale, zonale sau na ţionale din domeniul situaţiilor
del
:asigurarea unui nivel de •operativitate crescut şi desîaşurarea unor
,
eii.erative şi eficiente;
:

:

•

,

- a1pinism utilitar - transport accidenta ţii;
- salvare de la înec şi intervenţii pentru salvarea persoanelor în caz de inunda ţii;
- căutare copii şi persoane disp ărute.
Realizează activităţi de supraveghere, prevenire şi alarmare, cooperare şi
intervenţie, în cazul situaţiilor de urgenţă, colaborând cu elementele componente ale
Sistemului Naţional de Management pentru Situa ţii de Urgenţă în conformitate cu
prevederile legale, pe baza de acorduri încheiate cu organele abilitate;
În colaborare şi cu sprijinul Ministerului S ănătăţii, Ministerului Educaţiei
Naţionale, Ministerul Afacerilor Inteme, ONG-uri de specialitate, etc., elaboreaz ă şi
desîaşoară programe de instruire a cet ăţenilor, pentru acordarea de prim ajutor
calificat medical în urgen ţe, cât şi pentru instruirea societ ăţii civile în acordarea
primului ajutor şi supravieţuirea în cazuri de urgent ă, la nivelul instituţiilor de
învăţămnt preuniversitar şi universitar, societăţi comerciale, organizaţii cetăţeneşti
de cartier, etc.;

../

1

i11rt1

activitati de cercetare-dezvo1areinovare in domeniile relevante si
scopul asociatiei.

c()mpetitivit ăţii întreprinderilor cuprinse în structuri de tip cluster din
cti relevanţă economică, cu precădere din domeniile de specializare
l il
1)ri fl concentrarea resurselor si dezvoltarea produc ţiei de bunuri
ti
iic (t.ehnologii, produse, servicii) rezultate din activit ăţile de cercetareI ie i i novare planificate si realizate în cooperare în cadrul clusterului.
rt:lcrci

(tiectu1 de activitate al asocia ţiei va putea fi modificat de c ătre Adunarea
;i Asociaţiei, cu respectarea strict ă a dispoziţiilor legale în materie.
A r. 5 (2). În vederea realiz ării obiectivelor sale, Asociaţia SMURD Galaţi
i ş ura activit ăti accesorii:
..

cctpti finanţări nerambursabile, donaţii, sponsorizări, subvenţii de la
i oi (i,ice, juridice şi diverse instituţii din ţară sau străinătate care sunt de acord
u
IuIzisociajiei şi doresc s ă contribuie la realizarea acestuia;
-

fce cunoscut ă existenţa scopurilor
sa utilizând riij1oace1e maşi activitatea
.
.
.•
.I;:
•
sijează personalul necesar realiz ării scopurilor sale;..........i:i

:

1ie înfunţa societăţi comerciale şi cluburi sportive proprii în }egătura cu
IIjI jtiicipa1 al asociaţiei, în condiţiile legii;
..
pstc deslăşura orice alte activit ăţi economice directe dac ă acestea au caracter
oriu ş sunt în strâns ă legătură cu scopul principal al asocia ţiei.
.

.

.

.

.

•ord ă Diplome de Onoare, Certificate de Curaj, Diplome de Voluntari,
phcbete omagiale persoanelor fizice sau juridice care se remarc ă în acţiunile
fW 1 i1f q sprijinire, prevenire sau salvare, protec ţia mediului înconjr ătorietc; ;.

Capitolul 111

,
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MEMBRII ASOCIAŢIEI
Ai. 6. (1). Asociaţia SMURD GALAŢI, este constituit ă prin voinţa
tlr asociaţi fondatori:
_/

• ..

,\
,•

CONSILILL JUDLVLA\J GALA ŢI cu sediul în rnunicipiul Gala ţi,
nr. 16, judeţul Galaţi
2. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GALATI, cu sediul în
municipiuli Galaţi, strada Domneasc ă, nr. 38, judeţul Galaţi,
• 3. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TECUCI, cu sediul în
nimic.ipiu1i.Tecuci,J strada 1 Decembrie 1918, nr. 109, judeţul Gal aţi,
à.
4.
CONSILIUL LOCAL TARGU BUJOR, cu sediul îri orau1 Târgu Bujor,
ţrad.Gnra1Eremia Grigorescu, nr. 105, jude ţul Galaţi,
INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGEN IA GENERAL
EREMIA GRIGORESCU al Judetului Galati, cu sediul în rnunicipiul Galati, strada
Mihai Bravu nr. 36, jude ţul Galaţi,
6; DIRECTIA DE S ĂNĂTATE PUBLICĂ (JAI Aj 1. cu sediul în
niipii1 Galaţi, strada prin SPITALUL CLINIC DE JU1).E Ţ ANDE URGENŢĂ
!FÂNf APOSTOL ANDREI cu sediul în rnunicipiul (laţi, strda Brăilei nr.
7uetuGa1aţi, •
.•
.

..

(2) Asociatia SMURD GALATI, cuprindc urmâtoarcle uategorii de
mem1;r:
. meibriifondatori .- sunt asociaţii fondatori ai asocia ţiei, rprezenttd comitetul
de initiativă si semnatari ai Actului Constitutiv si Statutului Ă oc ţ ci
[i.
. . .. .
,
b). membrii asociaţi - această calitate se poate dobândi dc ctre n inItii care aderă la
prevederile prezentului statut ulterior fond ării Asociaţici, ci d•pt dc vot în cadri.
Adunării Generale, si obligaţia de plată a cotizaţiei anuale, prii
1ire ti Consiliului
Director, luat ă cu votul majorit ăţii membrilor Consiliului Drc:
c). membrii.derenţi - sunt persoane fizice, sau juridice, care vcr adera la prezentul
Statut, dup ă înfiinţarea Asociaţiei;
•

d). membrii de onoare - aceast ă distincţie se poate acord, .irncr .izice, sau
juridice, care au contribuit, în rnod esen ţial, Ia r1t
sctu1i.ii propus de
iv nc1 cloar statut
Asociatie Membiii de onoare nu fac parte din Adunic
• : •;.• .
onorific.
(3) Calitatea de membiu aderent ş i
Asociatiei, poate fi dQhr1d1tă de către orice pei Odfl
laprezentvl Stat/7
•

)[_

r 1ţ

Jc

1i,([ii

11
•.•:

(ouiat a[
aceiarea

de nernbru aderent, i re.spe.ctiv de meiubru tsociat,
c fce în conformitate cu Regularnentul de ordine intcrn ă aI
j: hii tmci cereri de înscriere.
I)!

lirc.i caiităţii

X1 ) (iIiIica
•

CI

de membru al Asociaţiei, se pierde în următoarele cazuri:

icl)uli ţ 1rC scris ă;

t c l udcrc d i n Asociaţie;
• 1 )izolvirca persoanei juridice;
• l)cccs, în cazul persoanei fizice.
(2). Membrul Asociaţiei, care pierde aceast ă calitate, nu are niciun drept
Wiel ttri iuon iului Asociaţiei.
AtC ), Mcmbrii Asociaţiei au următoarele drepturi:
l!jIui (lc i nlege i de a fi ales în toate organele de conducere ale Asocia ţiei;
itl de a participa în toate cazurile în care se discut ă si urmează a se lua o
cu privire Ia activitatea sa;
ch cpul dc
cxprimaliberpunctul de vedere,
.
•
dropiol Je a ocupa func ţii, în conducerea Asociaţiei;
J. ţ1ppiul Jc vot în. Adunarea General ă.
.
:
i
Aîc 1
.
einbrii Asociaţiei au urrnătoarele obligaţii:. •
. p tieipe activ la atingerea scopului si realizarea obiectivelor Asocia ţiei;
li pttrtieipe la sedintele Adun ării Generale si la toate activit ăţile iniţiate de
ii acIiic cotizaţiile lunare

r

si

alte taxe stabilite de c ătre Consiliul Directr al

cre perrnanent prestigiul Asociaţiei, să sesizeze• de îndaf ă
t ţ ici, cu privire la orice situaţii de natură să aducă atingerea i/sau s ă producă
iiii!e çtt dttctc sau indirecte Asociatiei,
ale
pcte hot ărârile Adunării Generale,•• ale
âïl
Piip ţ jiitek,j Asociaţiei;
•
.
.
i. •1 awoàscâ şi să respecte prevederile prezentului Statut, ale Regulamentului . de
titernt. ş i ale actelor normative, care reglementeaz ă organizarea i exercitarea
:.
ţ
• •
isjti v ivii.t ţ i.
. CapitolullV
ORGANIZAREA ŞI• FUNCŢIONAREA ASOCIAŢIE
L

.(

Ari, I !. Organele de conducere ale Asocia ţiei, sunt:

L

-

h) Coisi1iu1 Directot
c) Pr5edinte1e Asocia ţiei
d) Vir ş dinte1e
eDirectoru1 executiv
f Cenzorul
g) Trezpieru1
Id

euera 1ă

(1). Aunarea General ă este organul suprem de dcciie al Asociaţiei şi
june, iniţial, din membrii fondatori, enumera ţi în Acttil Constjtutiv,
A,so ţ ei,. si în prezentul Statut.
denumită Adunare
(2) Din rândul acestora la pi iiiia înli unii c
Constitutivă a persoanei juridice Asociaţia ,,SMURD Caia ţ i unt alose organele de
tdt àleAsociî aţiei,petru un mandat de 4 ani.
ra1ee în aceleaşi
(3). Orane1e • de conducere, astfel alese, pt
ţncţiiai alte funcţii de conducere de c ătre Adunarea Geru1 ă
(4). Alegerea organelor de conducere ale asocJajioi se face prin vot
deschs i
rniată djii t ţj riwiyibrii Asociaţiei.
(5). . Adunarea General ă este
(enera1ă.
Fec rmbru asocat, va împuternici un reprezentant în Âiin
Art. 13. Adunarea General ă are următoareie conpeten ţe;
a). stabi1ete măsuri pentru desfă urarea activit ăţilov, vai respectaivii prevederi1
rttirilor legale în
prezentului Statut, a Regulamentului de ordine interii ă i ţ ,1
vigoare;
b). alege si revocă Preedinte1e, Vicepreed intk niiiI
cenzorul;
.

iiiiitiiii Director si
inere anuale si

c). aprobă bugetul de venituri şi cheltujeli al Asoei i. sit ţ .iIl
dă descărcare Consiliului Director, cu privire la a1lviiut i 1
d) aprobă Regulamentul de ordine intern ă aI A
e) aprobă modificarea Actului Constitutv ş i

oei1 ţ I

t

f) îndeplineste oncealte atributu piev ăzute i ri S iituti Ai ţ i
i.

-

.

..
..

)

/f

.

.\

Cl

1). Adunarea General ă se întrunesc în sediiitâ ordinar ă, anuai, în
ii iviestru, Ia convocarea Preedinte1ui.
ţ i •. (

(2). Adunarea General ă se poate întruni şi în şedinţe extraordinare, la
Ircedinte1ui, Consiliului Director sau a cel pu ţin 1/3 din membrii asociaţiei.

(3). Convocarea Adun ării Generale se face în scris, prin afi şaje la
sociaţiei, precum şi prin publicare într-un ziar jude ţean, cu cel puţin 5 zile
iici şedinţelor ordinare sau cu cel pu ţin 3 zile înainte de şedinţele extraordinare.
ii vocirea, care va cuprinde şi ordinea de zi, se face prin intermediul
& cc ţ iecd i ntelui asociaţiei.
(4). În caz de forţă majoră sau de maximă urgenţă pentru rezolvarea
cselor asociaţiei, convocarea Adun ării Generale se poate face de îndat ă, fară a
li nccesară publicarea în ziar.
(5). În toate cazurile, convocarea se consemnează în procesul-verbal
şctliii ţei.
Art. 1 5. (1). Şedinţele Adunării Generale sunt legal constituie dacă este
jeozoiitù majoritatea membrilor asocia ţiei
(2). În cazul în care majoritatea nu este întrunit ă, prezidiulA.dunăizii
f ă a m1i
iii tIe stabile şte a doua Adunare General ă în termen de cel mult 15
or1iţii est
iiIcplini pi ocedura convocării Adunarea General ă convocată în aces
I
l . on stituitâ Cu participarea membrilor prezen ţi
Art. 16. Şedinţele Adunării Generale sunt conduse de c ătre Pre şedinte,
C i ţ rn cu 2 membrii ale şi prin vot deschis de cei prezen ţi, formând prezidiul
!
1untii Generale
.
.
.
,.
ArL 17. (1). Dezbaterile din şedinţele Adunării Generale se consemneaz ă într..•
.
wI ţ ecs verbal, semnat de membrii prezidiului.
.

-.

.

(2). Procesul verbal şi documentele care au fost dezb ătute în şedinţă se
semnat şi
dolniti într-uri dosar special al şedinţei respective, care va fi numerotat,
. .................................
t-igilitt
.
,
Art. 18. Ordinea de zi se aprob ă de Adunarea General ă la propunerea ce1i care
. ciiit întrunirea Adun ării Generale. Modificarea şi completarea cini de i se
ţ
c fticc numai pentru probleme urgente şi numai cu votul rnaorit ăţiirirnbrior
ţţ

1, ţ 1t.

/.\

-

-

--

-

-

--

--

\

j_

--

.

11

Ai. 19. (1). În exerciturc utri hu ţ i Ior cc ii rcvi n Adnuicu (iicrul ă adoptă

iotărâri cu votul majorit ăţii mernhrilor prezcn ţ i, în airă dc cuzul in carc legea sau
Regu1aientu1 de ordine intern ă cere o aliă rnajoritatc;
(2). Adunarea General ă poate stabili ca unelc hot ă râri sâ lc luate prin
t scret.
, Art. 20. Hotărârile Adunării Generale se semneaz ă dc Prcscdinte. In cazul în
care Pre şedintele lipse şte sau refuză să semneze, hot ărârca Adun ă ri i (]enerale se
semnează de Vicepreşedinte sau 3 membri.
.

.

L1t 2 1 (1) Hot ărânle cu caracter normativ dcvi n obligatoi -ii ş i produc efecte
de fa data aducerii lor la cuno ştinţa membrilor, iar ccic inciividualc, de la data
comun ării1
.

•

(2). Hotărârile luate de c ătre Adunarea (ienei -al ă swit obligatorii i
pentru membrii care nu au luatparte la Adunarea General ă sau au votat împotrivă.
(3). Aducerea la cuno ştinţă rnembrilor a liol ără rilor cu caracter
normativ se faceînterrnen de5 zile de la adoptarea accstori.

Art. 22. (1). În cazul în care se discut ă alegerea sau revocaret Pre şedintelui,
Vicepr şedinte1ui ori a membrilor Consiliului Director, niei uswl dintr ace ştia nu va
fepart din. prezidiul Adun ării Generale. În acest ca, edin ţa va fî eondusă de cel
rnai în yârs ţ . membru prezent.
(2). Mandatul Consiliului Director, Precd i ţi tc l u i ş i V icepreşedintelui
asociaţiei curge de la data semn ării în Adunarea General Consfîtutivà a asocia ţiei
prezentului statut.
Consiliul Director
Art. 23. (1). Consiliul Director al asocia ţ i e i cs e 1tn t. di rs iîternbri ale şi
pentru un mandat de 4 ani. Ace ştia pot fi revocaţi oricând (Io iiistittll., Iîle care i-au
desemnat. Pre şedintele şi vicepreşedintele se includ în
(2). Din Consiliul Director pot facc part ş i arsjt ţ i a

oci ţiei.

Art 24 C0ns311u1 Director aslgur ă puneici în ouculpte ài 1rriloi Adunării
Generale. E1 poate fi alc ătuit si din persoane din aIaru t
ţ ii fillifta ij eei mult o
pătiime din cornponen ţa sa
Art 25

Djrectorareunntcaicic inip1e ţ c:

-

\

-

in

ş i pune în aplicare prograrnele de ac ţiune, organizarc ş i adinmî ,4rm-eicord cu hotărârile Adunării Generale;

I;iti.;it

Rcgularnentul de ordine intern ă aplicabil tuturor rnembrilor

1.- i ţ 1c1

il
ţ

•

rnsuri pentru aplicarea şi respectarea de c ătre toţi membrii a
k,lw prcentu1ui Statut, a Regulamentului de ordine intern ă şi a actelor
u i;i i vc ciirc reglcrnenteaz ă organizarea şi exercitarea acestei activit ăţi;
1doptà

)

îHichoie iicte juridice în numele şi pe seama asociaţiei, având dreptul de a.
d)t
iiputrnici în acest scop una sau mai multe persoane cu func ţii executive inclusiv:
cifC nu au ealitatea de asociat sau sunt str ăine de asociaţie, de asemenea,
poillu îiiipsternic.i una sau mai multe persoane cu func ţii executive, inclusiv persoane
siu au ciilitiitca dc asociat sau sunt str ăine de asociaţie pentru a îndeplini orice
allc atribuii pievăzute în statut sau stabilite de Adunarea General ă;

c).

•

Vriieă şi aprobă cererile de înscriee în asocia ţie;

Sttili1ete periodic, taxele de înscriere şi contribuţiile lunare sau de orice gltâ
).
m4torâ ş 1 uinareşte incasarea acestora;
.

Avizează editarea publicaţiilor asociaţiei;
•

.

.

..

.. ••

•.

h.
(nstată nerespectarea prevederilor statutului sau ale Reguai nuui de
il isic. iiitrnă şi aplică sancţiunile.prevăzute în acesta; •

•}

.

k

Acceptă donaţiile şi legatele făcute asociaţiei;

•

.

:.

••

Aprobâ. organigrama şi statutul de func ţii şi angajează personalul sociaiei,
Stàbi1cş te proiectul de buget şi administreaz ă. .patrjmoniul:
jAt

t

ca

i

iîită anual Adunării Generale, spre aprobare, raportLil s ău de activitate şi de

!il -)

N u sr e şte Trezorierul asociaţiei;

p.)

Ţ ticleplineşte orice alte atribu ţii prevăzute în Statut sau stabilite ce Adunarea

oti

Ai:. 26. (i). Consiliul Director se întrunete ori de câte ori este nevoie, la
aia Pre şedintelui.

.

.

• (2). Scdiiitce ( iiii1ui

l )ilr,

Ici cotitutc

dacă este

prezentă maj oritatea mern h ri l o r.
(3). În exercitarea atrihu ţ iilor ce îi revin, Consiliul Director emite
deciZiicu votul majorit ăţii mernbrilor. Acestea se sernneaz ă de către Prcedinte.
(4). Prevederile art. 21 se aplic ă în mod corespunz ător.
:Peedinte1e
Art. 27. Preedinte1e Asociaţieiare următoarele competen ţe:
rpreintă asociaţia, îii relaţiile cu persoanele fizice şi juridice române şi
i
ţi instituţiile şi autorităţile publice şi alte organizaţii profesionaie, precum şi
în justiţie
•
b). convoacă şi prezidează şedinţele Consiliului Director
a).

c).

exercită căile de atac împotriva deciziilor Consiliuiui Director

d). ia măsuri pentru conducerea asociaţiei care nu suit de cornpetcn ţa Adunării
Generale sau a Consiliului Director, pentru atingerea scopului asocia ţiei
dpine şte funcţia de ordonator al bugetului
•

Art. • 28. (1). Pre şedintele asociaţiei este ales dintre reprezentan ţii rnembrilor
asociaţiei pentru un mandat de 4. ani, putând fi reales în accastù fune ţie.
•
•
(2). Pre şedintele asociaţiei are specirnen dcsenntur în hancă.
Art. 29. (1). În exercitarea atribu ţiilor ce îi revin, Pre şedintcc asociaţiei emit
dispoziţii.
(2). Prevederile art. 24 se aplic ă în mod corespttor.
Vicepreedinte1e
Art. 30. (1). Vicepre şedintele este înlocuitor de drj

i Prcdinie1ui.

(2). Dacă Preşedintele şi Viceprcşedii4c1 t îii imposibilitate
temporară de a- şi exercita atribuţiile, Adunarea Cc:iieri1(î iot drlepi, lemporar un
. îti itIttt:e atribu ţiile
, •. mernbru din cadrul s ău pentru a îndeplini pirţ i
Preşedintelui.
(3),epe ş edintele asociaţ iei
rnernbrilor asocaei pentu irnanda,t de4 ani, pui)cJ

io(ro

reprezentariţii
imcţie. ........

(4). Vicepre şedintele asociaţ iei asigură supravegherea şi îndrumarea
t
persona1uui angajat aI asociaţiei şi efectueaz ă toate actele şi operaţiunile
iitc ncccstrc desfa şurării în bune condiţii a activităţii asociaţiei.
(5). Vîcepre şedintele are specimen de semn ătură în banc ă.
reioi-icru l
Ari. 3 1, îrezorierul asigur ă evidenţa curentă şi zilnică a încasărilor taxelor şi
tlii ţ iilor prolesioriale ale membrilor asociaţiei, efectueaz ă toate operaţiunile
baicare de încas ări şi plăţi în numele şi în contul asociaţiei şi va fi ales
dt-il)à cowslittiii-ea asociaţiei. Acesta are specimen de semn ătură la bancă.
(nzoru

Ă ri. 32. (1). Controlul financiar intern al asocia ţiei este asigurat de un cenzor
iIc tic Adunarea General ă şi are obligaţia verific ării trimestriale a activit ăţilor
— financiare ale asociaţiei şi dispunerii măsurilor .nepese:bunei
1iitrări a patrimoniului asociaţiei.

•

•

.

.

.

L

(2). Durata mandatului este de 2 (doi) ani, mandatul putând fi
ţţ iooi.t
Art. 33. (1). Cenzorul î şi desfaşoară activitatea în baza prevederilor
cntului Statut, a Regulamentului de ordine intern ă, şi a reglementărilor legale în
.

.

..

.

.:c
(2). Membrii Consiliului Director nu pot fi cenzorD asenienea
poule fi cenzor:
•
Persoana care sub orice form ă prime şte, pentru alte func ţii, un salariu sau
o tiuinei ţie de la un membru al Consiliului Director sau de la un membru al
!

Persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau au fost; !;condarnnate
ţ -intu Viostitaie frauduloas ă, abuz de încredere, fals, în şelăciune, delapidare, mărturie
•
dare sau luare de mit ă.
.
.

t

.

.

1

i

P

L

Ji

Art, 34. (1). În funcţie de volumul de activitate al asocia ţiei, Consiliul
pc,ate pioceda la nurnirea unui Dnectoi Executiv, având atnbu ţii stabilite
:i
......

....................:

..

......

..:.

:;
:

piin Statut, piin Hotă âi ii Aduni ii Gnia1e si ale Consihului Directoi, piin
Deciii1e Présedintelui si însciise în contractul de mandat încheiat cu Asociatia
(2) Diiectoiul Asociatiei este numit pe perioada determinat ă

ţ

(3). Eliberarea din finc ţie se face în condi ţiile contractului de
ïnàndàî-s'au pentru neîndeplinirea indicatorilor de performan ţă precizaţi în respectivul
:
,

..

.

,!

.

•

•

•

•

Capitolul V

PATRIMONIUL ASOCIAŢIEI
Art. 35. Asociaţia SMURD Galaţi, are un patrimoniu si Ufl buget propriu. La
înfiinţare patrimoniul Asociaţiei este de 1 000 de lei.
•
t: •
RC
Art. 36. Patrimoniul asociaţiei se va întregi cu sume provenite din dona ţii,
sponsorizări, legate, cotizaţiile membrilor, dobânzile şi dividendele rezultate din
plasarea sumelor disponibile în condi ţii legale,. resurse ob ţinute de la un buget de stat
şi/sau de la bugetele locale, etc. şi respectiv bunuri de la asocia ţi sau alte persoane
juridi
ăiEi izicedin ţară audinstrăinătâte.
Art. 37. (1). Sursele financiare ale asocia ţiei vor fi folosite exclusiv pentru
îndeplinirea scopului şi realizării obiectivelor asocia ţiei, pentru cheltuielile de
funcţionare, chirii, acoperirea cheltuielilor pentru realizarea bazei tehnico-material ă
de specialitate, achiziţionarea de echipamente, pentru cheltuielî cu abonamente la
publicaţii de specialitate, pentru editarea şi tipărirea puhl ica ţi iior de specialitate,
pentru salarizarea personalului administrativ angajat cât şi aite cheltuieli ce decur
din funcţionarea asociaţiei.

fb

(2). Partea de contribu ţie a fiecărui asociat va fi stabilită, de comun
acord, prin hotărârea Adunării Generale.

fl

.

Capitolul VI
DIZOLVAREA, LICHIDAREA ŞI DISTR)BU R)A 1F11MONIULUI
ASOCIAŢIEI
.

ţ \\

\

,1

Art. 38. Asociatia se dizolv ă :
• De drept;
• Pri n hotărâre j udecătoreasc ă;
• Prin hotărârea Adun ării Generale a Asociilici.
Art. 39. (1). Dizolvarea Asociaţiei dc drcpi i respectiv prin hot ărâre
jtidccătorească poate avea loc în cazurile prev ăzute de Iegisla ţia în vigoare.
(2). Dizolvarea Asocia ţiei prin hotărrea Adun ării Generale se poate
produce când hotărârea este luat ă cu acordul a 2/3 din nurn ărul membrilor asociaţiei.

•

Ar(. 40. (1). În cazurile de dizolvare de drept sau prin hot ărâre judecătorească,
lichidatorii vor fi numi ţi prin însăşi hotărârea judec ătorească. În cazul dizolvării prin
hotărârea Adun ării Generale, lichidatorii vor fi numi ţi de către Adunarea General ă,
sub sancţiunea lipsirii de efecte juridice a hotărârii de dizolvare.
(2). În toate cazurile, mandatul Consiliului Director înceteaz ă odată cu
numirea lichidatorilor, urmându-se procedura prev ăzută de legislaţia în vigoare.
(3). În cazul dizolvării asociaţiei, bunurile rămase în urma lichidării nu se
ţ ot transmite c ătre persoanele fizice. Ace$te bunuri pot fi transmise c ătre persoane
juri.di.ce de drept privat sau de drept public, cu şcop identic sau asmănăţor,potriyit
rcglementarilor legale in vigoare.
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Capitolul VII
DISPOZIŢII FINALE.:
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Art. 41. (1). În litigii.le în care este parte asocia ţia, acesta vafi eprentat ă d
ctre Preedinte1e asocia ţiei sau persoana desennat ă de câtr'.Cop
(2). Regulamentul de ordine internă va conţine dispoziţii pentru.
punerea în aplicare a prevederilor prezentului Statut .
.
,
.
..........
.
:
yderi1e
(3). Prevederile prezentului statu ţ . se Qomp1et::cţ
Cd.>minţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asoci.a ţii şi fundaţii, cu modific ările
1
....
.
,
, . , .......
Gi e..ornpletările ulterioare. .
(4) Prezentul Statut a fost api obat în Adunarea Genea1 ă
tnclit1ori din daia de 04.05.2017.
Preedir
Costi ă
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ROMÂNIA
JUDECĂTORIA GALA!I
SECŢIE CIVIL Ă
Dosarnr.18705/233/2017
Operator de date cu caracterpersona 8637
NCHEifRENR678/PJ
ŞediuţaînCa..era d.eConsiiiu din 04.10.2017
Compl:etulcornpu.sdin:
••
PreşedinteCrihanallorina.Viorica
•
. Grefier - StaicuMargareta
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Pe roi fiind judecarea cauzei: civii ce are:ca obiect dej.udeca ţă . mo.dificar
:
constitutive personalitate j.uridic ă forrnuiată de petenta Asociaţ.ia SMUR•D Gai ţî.
anase .Li
.
....................La . apeii norniai a
:
•
substituire la dosar.
Procedura legal îndeplinit ă.
S-a iăcut referatul canzei de c ătre grefierul de şedinţă caie învedeieaz ă faptul eă
este primul termen de judecat ă cererea este legal timbrat ă s-au depus la dosar a1e
prevăzute de dispoziţiile art.33-34 OG 26/2000, s-a ata şat dosarul nr.3993/233/2016 al
Judecătoriei GaIaţi, după .care; • . . . . • . • . . . , ..
:
Petentaprin:ap ărător. solicită •proba cuînscrisuriie depuse la dosar.
În baza dispoziţiilor art 237 alin 2 pct 7, art 255 şi art 258 NCPC adrme poba
cu înscrisurile depuse la dosar de c ătre petentă în dovedii ea cererii ca fiind pertineat ă,
concludentă şi utilă cauzei. :....................•. . .
.•
.
Instanţa acordă cuvântul pe fond.
Petenta prin ap ărător solicită adrniterea acţiunii aşa eum a lost lormulată
În terneiui art. 244 a1in. 1 şi 4 NCPC, nemaifii.nd cereri de formulat. şi probe de
admimstrat, instanţa declară încheiată cercetarea procesului în temeiul dispozi ţiilor art
:
•.
394 NCPC şi reţine cauza în.pronunţare.
•: :
.
•:S ŢAN.ŢA.
•
••.

DeJ.berând asupra ca-uzel de fa ţă, constat ă urm ătoaree,
Prin cererea înregistrat pe rolul acestei mstan ţe 1P data de I 9 09 20 l 7 sub
nr 1 87O!233/201, petenta socia ţla SMUR D Ga 1 aţ 1 n îrnpute-rict Voic.a Co&tr
solicitat modificarea statutului asoeia ţlei, modificarea c oinponen ţel COflSI Iiului director,
conform Hotărârii Nr 5 a Adunrii Generale a asociaţiei d.in data de 04 05 2017 şi a
ActuluiAdiţional nr 5/04 05 2017 la Statutul asocia ţiei
In dovedirea cererii petenta a depus la dosai Hot ărârea Nr S a Adunăriî Geae1aie
a asociaţiei din data de 04.05.2017, Anexa I la Hot ărârea Adun-i.i Geneile
nr 5/04 05 2017 Actului Acliţional nr 5/04 05 2013 la Statutul asocia ţiei,noul Statut aI
asociaţiei din data 04 05 2017, procesul verbal aI Adun ării Generale a aociaţiei din
04 05 2017, copu de pe Actul constitutiv şi Statutul asociaţiei cazierele fisc1e al no.o
mernbri, Incheierea din Camera de Consiliu din 29 09 2006 pronun ţată de iec ă riOalaţ i îv dosarul nr527/233/2006 (197/J/2006, prin cae asocia ţiei i s-a acordat
personalitate juridic ă copii de pe încheierele ultenoare de i.iodifcare acte constituove
-1

i

Vă atragem atenţia ca oatele ne iicnate in preLeu documen se inscriu in c&e prevaziie ce Legea
fapf e confera Obligaivitatea proiejărsi coiservaui ş i&os ri esora dcar in scpui pievzL t 1a ege

r

:i

•.
ionaliate juriciică, copia cert cat1ui de îi
? 08 201 l Ceriicatut de înregistrare 113C â
Cererea a fost tiinbra ă cu suina de 100 Iei

110di1car

ediu nr 16 m s din

.

Analîzând şi. eoiorâiid nteriaii1 probatr exisent la dosrul
»taiiţa coustată că eererea pctentei e.ste îiitcineiati peutrit urnt ătaarele
• •.• •:. .
onsidereute:
Prin Hotarâiea Adunărti Generaie a asoc]a ţ ei Nr 5 din data de 04 05 2017, exa
1 ta Hotăiârea Adunării Generaie nr5/0405.207, Actuiui Adi ţiona.1 nr.5!04;05.2017 •Ia
Statutul asociaţiei, •s-a stabiiit • inodificarea statutuliii aoc.ia ţiei, nnmirea iioul
vcepreşedinte - Gigel lstudor, peu ţru o • perioad.a de 4 ani, alegerea unui n.ou
znetnbru - Toma Ion, peiitru o :...perioada . de 4 ini, •.preltingirea maidatnlu
preşedinteiui. Consilinlui director -Vocn .Costic ă, pentru o perioadă de 4 ani. •
Potrivit art. 33 din OG 26/2000 modificarea actului consti•tutiv sau a statutuiui
asoci.aţiei se face prin înscrierea modific ării: în. Registtul asociaţiilor şi ndaji1r aflat la.
grefa j udecătoriei în a căiei circumsci ipţie teritorial ă îşi are sediul asociaţia cu apIieare
corespunzătoare a prevede il art8.;1-2
.
••
însoţită de hotăiârea adunării generate.
Instanţa reţine c ă deşi textul normativ nu indic ă în mod expres, .este evident că
rnodi:flcările .actelor constitutive :ale persoânei juridice se vor• fae în condi ţ-ii statutare ale
adunării generale. . • . . • : • . • ••.•
Faţă de toate aceste aspecte,. instan ţ . reţine .că rnodifl.carea
condiţii statutare, actele depuse la .dosar arat ă că sunt întrunite conai ţiie prevăzute de
art.33 OG 26/2000 şi va admite :cererea; uniând a dispune efectuarea cuvenitelor
menţiuni în Registrul asociaţiilor şi tundatiilor, aflat la greta Judec ătoriei Gaiaţi
PENTRU ACESTEMOTIVE,
ÎN NUMEIE LEG1I
DISPUNE

•

Admite cererea formuiat ă de Asociaţia SMURD Galaţ i, cu sediul în Gaiaţi, st
i)omnească nr 58, Jud Galaţi
la act de modific ările intervemte în actul constitutiv şi în statutul asociaţiei
i onform Hotărârii Adunării Generaie a asociaţiei Ni 5 din data de 04 05 20 1 7 şiAnexa 1
i 1 Iotărârea Adunării Generale rir 5/04 05 201 7
Dispune efectuarea cuvenitelor men ţiun.i în registru1 asociaţiilor şi. fIuiaţii1
ntlit la grcta- Jidecătoriei-Galaţ i, -d-upă ră iâerea de-fitivà a prezenti îrrc]ieier
Cu apei în termen de 5 zile de la cornunicare.
Pronunţată prin punerea soluţiei Ia dspoziţia părţ ilor prtn m]jlocirea grefei
. --• ....
• •
.
instanţe.i, azi, 04.10.2017.
•

• Pre şedinte,
.
Crihana Norină Viorica
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•

• -

Grefier..... .•
Staicu Margareta
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iii ătragem atenia c ă date/e menţionae în .prezentul do.cument se înscriu în ceie prev ăzute de Legea nr: 677!2D1,
jt ce conferă obligativitatea protejàrii, cons.erv ării şi folosirii acesîora doar în scopu/prev ăzut de /ege.
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Art.3
13enuniirea asocia ţiei
Asociaţia îriinţată prin prezentul Act Constitutw va purta clenurnitea de
Asociaţia ,,S M U R D Galati
1

tr.

Sediul asociaţiei
Sediul asociaţ lei S M U R D Galati este situat în Roznânia,
ţţai Bravu, nr. 36,judeţul Galaţi , cod 800208

Galaţi

l3urata de func ţionare
Asociaţ
za ,,$ M U R D Galaţi se înfunteaz ă pe durată nedeterminat ă
(e1znitată) de timp
Art6
Patrirnoniul iniţial al asociaţiei
, ,, Patrnnonzul iniţial aI asociatiei ,,S M U R. D Galati este cle 1 000R0N

.

Art.7
Componenta nominal ă a organelor de conducere, admrnistrare şI coritrol al
asociaţiei
LOrgazzele de condncere a asocia ţiei ,,S M U R D. Gaiaţi, aleşi peritru un
niandat de 4 ani sunt
Adunarea General ă
• Consiliul Director;
• Preşedintele;
.
• . Vicepre şedintele
,
.
• Cenzonil
• Trezorienii
2.. Adunarea Generală coristituită la clata îniîin ţărn din membrli fonda0ri •
inenţionaţ la art 1, şi este organul suprem de decizie al asocia ţiei, fiecare din mefl1
- asociaţz va ?irlputernlci un reprezentant în Adunarea General ă
3 Consiliul 13irector a1 asociaţiei este format din 5 memrii aleşi pelitru un
znazzdat de 4 ani Persoaneie fizice mandatate de institutzi sa reprezinte interesele acestora iri
asocza-tie , pot fi oricand revocate Pre şedintele şi Vicepreşedrntele se includ în acest numar
La clata înfiznţării asociaţiei Consiliul Director este alc ătuit din următorii membri
. PRESE131NT1- CURDUMAN VAS1LEPREFECTURA
• VICEPRESEDINTE - ZAHARIA VIOREL-SU--Ga1ati
• TREZORIER- BOSENCO CARMEN - ISU-Galati
• Reprezerzlant Con<-i1ru1 Judetean Ga1ati Cristea Constafltm
• Reprezentant Consilrul Local Galati-.Vojcu Costica

-

--

.

--

-

4

-

l>rccdinteIe asociatiei este ales diri reprezeritanii embriIoî asocia ţiei periri
diu dc 4 ani, putârid fi realesîri aceast ă furictie. La data înfiin ţării asociaţiei îri fu!:cţia
lr i
i utc cslc nuinit:
CUJUAN VASILE , subprefect jud Galati
5 Vicpi ş cdintee asociaîe este în]ocuitorul de drept aI pre şedjnt1ui ales
u un ni ind t de 4 ani, putând fi reales în aceast. functie La data înfartării asociatîei îri
fu
dc preşedrite estc numit:
• ZAFARJA VIOREI , inspector sef, ISU GALATI
. Cenzorul asigu ă controlul fana - .intem ai asocia ţie .i are obligaîia de i
si çà me.tiviu, iea economco « finaniar ă a asfcîaţaei, este al*q de 4dunarea Gener.I a
d
Ïttftintetrii aocia ţiei în funcţia de C:erzor este numit:
• Va fi asigurat prinConsiii.iI Local. Gaiati
7. Trezorierul asigur ă evidenţa curentă şi zilnică a încasărilor, .efcctuea: ă toate
t ţ itiriik fnanciar - bancare, buria adnainistrare a patimonaului asocîa ţiei, va fi ales după
- i l i tu $ reî aociaţiei La data îrifiintăni asocaaţieî este nunait
• Bosenco Carmen —IsU Galata
...
.
Art.8
.
Persoanele împutermcite s ă desaşoare proceclura de dobândîre a personalît ăţia
juridice a asociaţiei ,,S IvI U R i Galati surat
• MUNTIANU IOAN
Inspectoratul pentru Sîtitî de Urgertt
• voICU COSTICA
Conaliu ocal Galati
• CRISTEA,CONST.TN Consitiul 3adei.eanGalati

--

-

--

-
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ROMANIA
JUDECATORIA GALATI
INCHEIERE
SEDINTA DIN CAMERA DE CONSILIU DIN DATA DE 29 092006
PRESEDINTE IUL.IANA TRIHENEA
GREFIER

ILIE RENATA

La ordine fiind solutionarea cererii formulata de d-nul Munteanu Ion
Smurd

• prin care solicita acordarea personalitatii juridice Asociatiei

•

Galati.
La apelul nominal a raspuns reprezentantuJ asociatiei dl. Muntianu
Ioan- cu imputernicireta dosar.
Procedura .completa.

.

.

•• . •.

S-a facut referatul cauzei, dupa care :
•
•

Nemaifiind cereri de formulat si probe de administrat , instanta
constata dosarui in stare de judecata si acorda cuvantul pe fond.

:

NSTANTA
•

•

.

Asupra cererii de fata
Prin cererea inregistrata sub nr 197/PJ/2006 pe rolul J!jdcatoriei
1a

Galati, s-a solicitat acord•area personalitatii juridice Asociatiei Smurd
Galati.

.
.

.

••
.

,

.

•

In sustinerea • cererii sau depus la dosar urmatoarele a.cte:
cerere,taxa judiciara de fimbru in suma de 18,3 lei, t•imbru judicîar .de 0,3.. •
lei, dovada disponibilitatii denumiri!, dovada sediului, dovada capitalului
socia! , act constitutiv si statut autentificat sub nr.1705/20.09.2006.de. • . .
N.P. Mandita Nazare.
Verifican

•

.

.•

actele • si lucrarie dosaruu, se constata ca • sunt • • :

Jndelnte condit je prevazute de OG.nr.26/2000, . a,rt. 8-12,

ificatas . •.

•

compietata de Legea 24/2005, sa fie incuvîintata cererea si sa se dispuni
inregistrarea , in registrul asociatiîior si fundatiilor aflat Fa grefa instantei
dupa ramanerea irevocabila a prezentei incheieri

.

INSTANTÂ

• • •
. • .•

•••

IN NUMELE LEGII
DISPUNE

Admite cererea formulata de dl Muntianu Ioan prin care a
solicitat acordrea personalitatii juridice, Asociatiei SMURD Gaiati
Dispune inregistrarea Asociatiei « SMURD « Galati, cu sediul
in str. Mihai Bravu nr. 36, in registrul de persoane juridice al Judecatoriei
Galati

•
.
• •
••
.• ••
Dispune comunicarea unui exemplar al prezentei incheieri fa

•••••

,

Administratiei Financiare Galati, in vederea inregistrarii in evidenta fiscala
Cu recurs in termen de 5 zile de la comunicare
Pronuntata in sedinta publica azi, 29 09 2006

•

efer

•

:
/

Dact: 6 ex/04092006

•

Red: T.I./Ri
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