
ACTUL CONSTITUTIV RESCRIS AL ASOCIAŢIEI CU 11 MEMBRI FONDATORI

GRUP ACȚIUNE LOCALĂ “INOVARE ŞI DEZVOLTARE DURABILĂ” BACĂU

În prezentul Act constitutiv sunt folosite următoarele abrevieri:

AGA - Adunarea Generală a Asociaţilor; CD - Comitetul Director; DLRC - Dezvoltare Locală plasată în
Responsabilitatea  Comunităţii;  ONG  -  Organizaţie  Neguvernamentală;  POCU  -  Program  Operaţional
Capital Uman; POR - Program Operaţional Regional; SDL - Strategie de Dezvoltare Locală; ZUM - Zonă
Urbană Marginalizată; UAT - Unitate Administrativ Teritorială.

Următorii,

MUNICIPIUL BACĂU, unitate administrativ-teritorială situată în județul Bacău, cu sediul  în Bacău str.
Calea Mărășești nr. 6,  cod fiscal 4278337, reprezentat de catre d-l Stanciu Viziteu Lucian Daniel, avand
C.N.P. 1840910170069, fiind partener public,

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ şi PROTECŢIA COPILULUI Bacau,  cu sediul
ales în Bacau, str. Condorilor, nr. 2, jud. Bacau, cod fiscal 8550000,  reprezentata prin director general,
Știucă Rodica, având C.N.P. 2650116040040,  fiind partener public,

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN Bacau, cu sediul în Bacau, str. Oituz, nr. 24, jud. Bacau, cod
fiscal 4278736,  reprezentată prin Vlad Ida, având C.NP. 2661225075081, în calitate de inspector scolar
general, fiind partener public,

AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ Bacău, cu sediul în Bacău, str.
I.S.  Sturza,  nr.  93bis,  cod  fiscal  5036722,  reprezentată  prin  Avram  Florina  Andreea,  având  C.N.P.
2811228100148 fiind partener public 

FUNDAŢIA DE SPRIJIN COMUNITAR,  cu sediul în Bacau, str. Marasti, nr. 32, cod fiscal 9626572,
reprezentata prin Gabriela Achihăi, în calitate de presedinte, având C.N.P. 2670909047412 fiind partener
privat,

BARLETA S.R.L., societate comerciala de drept privat, cu sediul în Bacau, Calea Republicii, nr. 207, jud.
Bacau,  cod  fiscal  6462610,  reprezentata  prin  administrator  Damşa  Horaţiu  Adrian,  având  C.N.P.
1610728040022, fiind partener privat,

ASOCIAŢIA CREŞTINĂ DE CARITATE MISIUNE ŞI AJUTOR OLANDA ROMÂNIA ”BETANIA”,
cu sediul în Bacau, str. Nordului, nr. 19 bis, jud. Bacau, cod fiscal 7928353, reprezentata prin presedinte
Adrianus Muit, având C.N.P. 7710828040015, în calitate de partener privat ,

Civitta Strategy&Consulting S.A., societate comerciala de drept privat, cu sediul în Bucuresti, str. Belgrad,
nr. 10-12, sector 1, cod fiscal 19861729,  reprezentata prin administrator Șilova Ecaterina, având C.N.P.
2920412400044, fiind partener privat

VASILACHE ELENA CLAUDIA, cetatean roman, domiciliat în Bacau, str. Veronica Micle, nr. 20, jud.
Bacau, C.N.P. 2760130040066, posesoare a C.I. seria ZC nr. 230631, eliberata de SPCLEP Bacau la data
de 03.01.2017, fiind partener privat,

TOTI CEI DE MAI SUS, AVAND CALITATEA DE MEMBRI FONDATORI si
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Uno Consule  S.R.L., societate comercială română, de drept privat, cu sediul în Bacău, strada Aeroportului
, nr. 4, scara C, apartament 15, având C.U.I. 43554735, reprezentată legal de domnul Tătaru V. Dan, având
C.N.P. 1781030040025,

ASOCIAŢIA PENTRU PROMOVAREA INVATAMANTULUI EUROPEAN Bacau, cu sediul in Bacău,
str.  Mioritei,  nr.  16,  jud.  Bacau,  cod  fiscal  22639286,  reprezentata  legal  de  președinte  Mocanu
Lacramioara;

TRAVEL LIGHT S.R.L., societate comerciala de drept privat roman, cu sediul in Bacau, Calea Moldovei,
nr. 177D, jud. Bacau, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J04/1563/2005, avand codul fiscal
17896607,  reprezentata  legal  de  catre  administrator,  Ionescu  Cosmin  Nicolae,  având  C.N.P.
1821207046226,

DRĂGOI ELENA,  cetățean  roman,  domiciliat  în  Bacău,  strada  Înfrațirii,  nr.  72,  jud.  Bacău,  C.N.P.
27212160`40081,  posesoare  a  C.I.,  seria  ZC,  nr.  370719,  eliberată  de  SPCLEP  Bacău  la  data  de
17.12.2018, 

ULTIMII  PATRU,  IN  CALITATE  DE  MEMBRI  ASOCIATI  –  parteneri  privati,  având  în  vedere
dispozițiile OG nr. 26/2000 cu privire la asociații si fundații cu modificările si completările ulterioare,  de
comun acord, ne exprimăm, în mod neechivoc, dorința de a constitui, in calitate de membri fondatori,  o
asociație, persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, în vederea asigurării dezvoltării durabile
si a coeziunii teritoriale la nivel local, prin elaborarea si implementarea unei strategii integrate in teritoriul
cuprins  in  aria  de  operare  a  Asociației  Grup  Acțiune  Locală  “INOVARE  ŞI  DEZVOLTARE
DURABILĂ” Bacău in raport cu obiectivele specifice identificate in zona si in cadrul  unui parteneriat
public - privat.

ART.1. DENUMIREA ASOCIAŢIEI
Denumirea Asociației este GRUP ACTIUNE LOCALĂ “INOVARE ŞI DEZVOLTARE DURABILĂ”
BACĂU, conform disponibilității de denumire a asociației nr. 163509/26.09.2017 eliberata de Ministerul
Justiției.

ART.2. SEDIUL ASOCIAŢIEI
(1) Sediul Asociației este situat in Bacău, str. Ciprian Porumbescu, nr. 5, in incinta Scolii Primare nr. 1

Octavian Voicu,  județul Bacău.

ART.3. DURATA DE FUNCŢIONARE A ASOCIAŢIEI
(1) Asociația se constituie pe durata nedeterminata.
(2) In cazuri temeinic justificate, durata de funcționare a Asociației se poate modifica numai in baza
hotărârii generale a Asociației adoptate cu votul a doua treimi din numărul membrilor cu drept de vot
prezenți la ședință.

ART.4. SCOPUL ASOCIAŢIEI
Scopul Asociației îl reprezintă implementarea măsurilor/operațiunilor integrate din cadrul Strategiei

de Dezvoltare Locală (SDL),  în contextul mecanismului  DLRC pentru perioada 2014-2020, asigurarea
premiselor dezvoltării durabile a Municipiului Bacău, în raport cu obiectivele specifice identificate în zona
și în cadrul unui parteneriat public-privat extins și reprezentativ.

ART.5. MEMBRII ASOCIAŢIEI
(1) Asociația are in componenta următoarele categorii de membri:

a) Membri fondatori;
b) Membri asociați;
c) Membri consultanți;
d) Membri de onoare;

(2) Calitatea de membru asociat poate fi dobândita de orice persoana fizica sau juridica ce se declara de
acord cu prevederile prezentului statut si dorește să contribuie la atingerea scopului Asociației.



(3) Calitatea de membru de onoare se acorda de Adunarea Generala pe baza propunerii Comitetului
Director.
(4) Calitatea de membru consultant se  acorda de către  Comitetul  Director  pe baza cererii  scrise  a
solicitantului.
(5) Au drept de vot in cadrul Adunării Generale a Asociației numai membrii fondatori si cei asociați.
(6) În funcție  de aspectele  supuse dezbaterii  in cadrul  Adunării  Generale  a Asociației  membrii  de
onoare au drept de vot consultativ.
(7) Membrii  Asociației  pot  fi,  după  caz,  persoane  fizice  ce  acționează  in  nume propriu,  persoane
juridice ale căror interese in cadrul acesteia le sunt reprezentate prin persoane desemnate in acest scop sau
orice alte structuri fără personalitate juridica reprezentate prin persoane desemnate in acest scop.
(8) Toți semnatari actului constitutive sunt membri fondatori.

ART.6. PATRIMONIUL ASOCIAŢIEI
(1) Patrimoniul inițial al Asociației este de 2.000 lei.
(2) Ulterior, patrimoniul Asociației poate fi majorat prin aporturi in natura si in bani , inclusiv donații
sau orice alte forme de contribuții vărsate in conformitate cu prevederile legale in vigoare, de către asociați
sau de către terțe persoane fizice sau juridice.
(3) Evaluarea aporturilor in natura se realizează in conformitate cu prevederile legislației in vigoare.
(4) întregul patrimoniu va fi evidențiat și păstrat in conformitate cu legislația romana in materie, pe
numele Asociației si va fi folosit exclusiv pentru realizarea obiectivelor ei.

ART.7. CATEGORIILE DE RESURSE PATRIMONIALE ALE ASOCIAŢIEI
(1) Veniturile Asociației provin din:
a) Taxa de aderare la Asociație stabilită prin Hotărârea Adunării Generale;
b) Cotizația anuală a membrilor fondatori și asociați stabilita prin Hotărârea Adunării Generale. Membrii

persoane fizice relevante, în special cele din zonele urbane marginalizate sunt exceptate de la plata
cotizației

c) Dobânzile și dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiții legale;
d) Donații, sponsorizări sau legate;
e) Resurse obținute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale;
f) Venituri  obținute  prin  accesarea  de  fonduri  europene  prin  depunerea  de  proiecte  in  cadrul

programelor lansate în acest scop;
g) Alte venituri legale.

ART.8. ORGANELE DE CONDUCERE, ADMINISTRARE ŞI CONTROL ALE ASOCIAŢIEI
Organele Asociației sunt:
(1) Adunarea Generala   a asociatiei   are  in componenta totalitatea membrilor fondatori si asociati;  
(2) Comitetul  Director   are,  ulterior  semnarii  prezentului  Act  Aditional,  urmatoarea  componenta  :  in

calitate  de presedinte,  d-l  Dan V. Tătaru,  avand C.N.P.,  in calitate  de vicepresedinte,  BARLETA
S.R.L., cu datele de identificare mentionate in partea introductiva a prezentului act;  in calitate de
secretar,  Fundatia  de  Sprijin  Comunitar  Bacau,  cu  datele  de  identificare  mentionate  in  partea
introductiva  a  prezentului  act;  in  calitate  de  membru,  Directia  Generala  de  Asistenta  Sociala  si
Protectia Copilului Bacau, cu datele de identificare mentionate in partea introductiva a prezentului act,
in  calitate  de  membru,  Vasilache  Elena  Claudia,  cu  datele  de  identificare  mentionate  in  partea
introductiva a prezentului act,  in calitate de membru  ,    DRĂGOI ELENA,    cu datele de identificare
mentionate mai sus,  in calitate de membru, Asociatia pentru Promovarea Invatamantului European
Bacau,  cu datele de identificare mentionate mai sus;  in calitate de membru, Travel Light S.R.L.,  cu
datele de identificare mentionate mai sus.

(3) Cenzorul. Atributiile cenzorului sunt exercitate de catre toti membrii fondatori si asociati ai acesteia,
reuniti in Adunarea Generala a asociatiei.

ART.9. ADUNAREA GENERALĂ
(1) Adunarea  Generală  a  Asociației  este  organul  de  conducere  alcătuit  din  totalitatea  membrilor

Asociației.
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(2) Aspectele  referitoare  la  convocarea  Adunării  Generale,  cvorumul  de ședință  și  cel  de  adoptare  a
hotărârilor, obligativitatea hotărârilor sunt reglementate prin statutul Asociației.

ART.10. COMITETUL DIRECTOR
(1) Comitetul Director este organul de conducere care asigură punerea în executare a hotărârilor AGA.
(2) Dintre membrii CD cel puțin 20% trebuie să reprezinte ZUM;
(3) Membrii  CD sunt aleși,  prin hotărârea AGA, din rândul membrilor AGA, pe bază de candidatură

individuală,  pentru un mandat  de 3 (trei)  ani,  cu posibilitatea  votării  pentru  un nou mandat,  fără
limitarea numărului de mandate;

(4)CD este alcătuit din 8 (opt) membri: Președinte, Vicepreședinte, Secretar  și 5 membri;
(5)Atribuțiile Comitetului Director sunt stabilite prin Statutul Asociației.

ART.11. CENZORUL
(1) Cenzorul Asociației va fi un contabil autorizat sau un expert contabil.
(2) Atribuțiile Cenzorului sunt stabilite prin Statutul Asociației

Manager 

Adrian Constantin Anghel
Împuternicit conform hotărârii AGA nr. X/24.06.2021


