ANEXĂ la HCL nr. 54/24.10.2014

ACT CONSTITUTIV
al ASOCIAŢIEI „GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ PRIETENIA
MUREŞ - HARGHITA”
I. MEMBRII FONDATORI AI ASOCIAŢIEI
……Art.1. Subscrisele:….........……………………………......…………………………....
......1. Primăria Comunei Petelea, cu sediul în comuna Petelea, nr. 726, judeţul
Mureş, C.I.F. 457802/30.08.1993, reprezentată prin dl. Pădurean Sorin-Pompei, în
calitate de Primar, cetăţean român, născut la data de 14.12.1962 în Reghin, judeţul
Mureş, cu domiciliul în satul Petelea (comuna Petelea), nr. 446, judeţul Mureş,
identificat prin C.I., seria MS, nr. 402840, eliberată de SPCLEP Reghin la data de
09.02.2007, având CNP 1621214261487......................................................................
......2. Primăria Comunei Beica de Jos, cu sediul în comuna Beica de Jos, nr. 215,
judeţul Mureş, C.I.F. 4565253/26.08.1993, reprezentată prin dna. Moldovan Maria,
cetăţean român, născut la data de 19.01.1968 în Reghin, judeţul Mureş, cu domiciliul
în satul Şerbeni, comuna Beica de Jos, nr. 140, judeţul Mureş, identificat prin C.I.,
seria MS, nr. 442922, eliberată de SPCLEP Reghin la data de 15.10.2007, având
CNP 2680119261479.....................................................................................................
......3. Primăria Comunei Solovăstru, cu sediul în comuna Solovăstru, strada
Principală, nr. 374, judeţul Mureş, C.I.F, 4728148/04.10.1993, reprezentată prin dl.
Ciorba Ioan, în calitate de Viceprimar, cetăţean român, născut la data de 02.03.1967
în Municipiul Reghin, judeţul Mureş, cu domiciliul în Sat Jabenita, com. Solovastru,
nr. 34, judeţul Mureş, identificat prin C.I., seria MS, nr. 606848, eliberată de SPCLEP
Reghin, la data de 25.02.2011, având CNP 1670302251463........................................
......4. Primăria Comunei Ibăneşti, cu sediul în comuna Ibăneşti, strada Principală,
nr. 708, judeţul Mureş, C.I.F. 4641539/13.09.1993, reprezentată prin dl. Farcaş
Sebastian-Irimie, în calitate de Consilier personal al Primarului comunei Ibăneşti,
judeţul Mureş, cetăţean român, născut la data de 26.09.1972 în satul Ibăneşti, judeţul
Mureş, cu domiciliul în satul Tireu (comuna Ibăneşti), nr. 80, judeţul Mureş,
identificat prin C.I., seria MS, nr. 825512, eliberată de SPCLEP Reghin la data de
13.08.2014, având CNP 1720926261462......................................................................
......5. Primăria Comunei Hodac, cu sediul în comuna Hodac, strada Principală, nr.
98, judeţul Mureş, C.I.F. 4641555/13.09.1999, reprezentată prin dl. Iacob Valentin
Marin, în calitate de Primar, cetăţean român, născut la data de 16.08.1968 în Reghin,
judeţul Mureş, cu domiciliul în satul Hodac, nr. 25, judeţul Mureş, identificat prin
C.I., seria MS, nr. 071572, eliberată de Poliţia Mun. Reghin la data de 01.03.2004,
având CNP 1600225261661 .........................................................................................
......6. Primăria Comunei Chiheru de Jos, cu sediul în comuna Chiheru de Jos,
strada Principală, nr. 81, judeţul Mureş, C.I.F. 46191183/08.09.1993, reprezentată
prin dl. Hurdugaci Emanoil, în calitate de Primar, cetăţean român, născut la data de
23.08.1951 în satul Chieru de Jos, judeţul Mureş, cu domiciliul în satul Chiheru de
Jos, nr. 15, judeţul Mureş, identificat prin C.I., seria MS, nr. 763501, eliberată de
SPCLEP Reghin la data de 05.09.2013, având CNP 1510823261478..........................
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......7. Primăria Comunei Gurghiu, cu sediul în Gurghiu, strada Petru Maior, nr. 8,
judeţul Mureş, C.I.F. 5409635/29.03.1994, reprezentată prin dl. Boar LaurenţiuDumitru, în calitate de Primar, cetăţean român, născut la data de 18.10.1966 în
Reghin, judeţul Mureş, cu domiciliul în Gurghiu, strada Tudor Vladimirescu, bl. 5,
sc. I, ap. 4, judeţul Mureş, identificat prin C.I., seria MS, nr. 397387, eliberată de
SPCLEP
Reghin
la
data
de
15.01.2007,
având
CNP
1661018261475..............................................................................................................
......8. Primăria Comunei Sărmaş, cu sediul în comuna Sărmaş, nr. 657, judeţul
Harghita, C.I.F. 4367868/22.07.1993, reprezentată prin dl. Mîndru Valentin, în
calitate de Primar al comunei Sărmaş, judeţul Harghita, cetăţean român, născut la
data de 13.09.1962 în Sărmaș, judeţul Harghita, cu domiciliul în Comuna Sărmaș,
sat Runc nr. 501, , judeţul Harghita, identificat prin C.I., seria HR, nr. 445234,
eliberată de SPCLEP Toplița la data de 04.11.2013, având CNP
1620913193789..............................................................................................................
......9. Primăria Comunei Subcetate, cu sediul în comuna Subcetate, strada
Protopop Elie Câmpeanu, nr. 16, judeţul Harghita, C.I.F. 4367698/22.07.1993
reprezentată prin dl. Rizea Ion, în calitate de Primar al comunei Subcetate, judeţul
Harghita, cetăţean român, născut la data de 27.08.1950 în comuna Bălceşti, judeţul
Vilcea, cu domiciliul în satul Subcetate (comuna Subcetate), strada Protopop Elie
Câmpeanu, nr. 21, judeţul Harghita, identificat prin C.I., seria HR, nr. 273113,
eliberată de SPCLEP Topliţa la data de 05.03.2008, având CNP 1500827193789.......
......10. Primăria Comunei Gălăuţaş, cu sediul în comuna Gălăuţaş, nr. 1, judeţul
Harghita, C.I.F. 4367981/22.07.1993, reprezentată prin dl. Ţăran Radu, în calitate de
Primar al comunei Gălăuţaş, judeţul Harghita, cetăţean român, născut la data de
27.11.1962 în comuna Gălăuţaş, judeţul Harghita, cu domiciliul în satul Gălăuţaş
(comuna Gălăuţaş), nr. 144A, judeţul Harghita, identificat prin C.I., seria HR, nr.
448174, eliberată de SPCLEP Topliţa la data de 28.11.2013, având CNP
1621127193787..............................................................................................................
......11. Asociaţia de tineret „Ecoul Subcetate”, cu sediul în Subcetate, strada
Principală, nr. 232, C.I.F. 18477453/15.03.2006, judeţul Harghita, înregistrată în
Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor de pe lângă Judecătoria Topliţa, judeţul Harghita,
cu Certificatul de Înregistrare sub nr. 2 din 6 martie 2006, C.I.F. 18477453,
reprezentată prin Rusu Vasile, cetăţean român, născut la data de 11.12.1976 în
Topliţa, judeţul Harghita, cu domiciliul în satul Subcetate (comuna Subcetate),
strada Târgului, nr. 4, judeţul Harghita, identificat prin C.I., seria HR, nr. 299070,
eliberată de SPCLEP Topliţa la data de 15.07.2009, având CNP 1761211193796......
......12. Asociaţia Crescătorilor de Bovine Toleseni, cu sediul în comuna Gălăuţaş,
nr. 323/A, judeţul Harghita, C.I.F. 14647857/22.05.2002, reprezentată prin
preşedintele Micu Marian, cetăţean român, născut la data de 20.08.1987 în Topliţa,
judeţul Harghita, cu domiciliul în satul Gălăuţaş-Pîrău, comuna Gălăuţaş, nr. 323A,
judeţul Harghita, identificat prin C.I., seria HR, nr. 351060, eliberată de SPCLEP
Topliţa la data de 16.06.2011, având CNP 1870820191483..........................................
......13. Asociaţia Crescătorilor de Animale „Capu Dealului”, cu sediul în satul
Jabeniţa, comuna Solovăstru, nr. 37, C.I.F. 31255799/20.02.2013, judeţul Mureş,
reprezentată prin Moldovan Sorin, cetăţean român, născut la data de 05.11.1969 în
Reghin, judeţul Mureş, cu domiciliul în satul Jabeniţa (comuna Solovăstru), nr. 37,
judeţul Harghita, identificat prin C.I., seria MS, nr. 591158, eliberată de SPCLEP
Reghin la data de 08.11.2010, având CNP 1691105261461........................................
......14. Asociaţia de Dezvoltare Peteleanca cu sediul în satul Petelea, comuna
Petelea, nr. 403, C.I.F. 26577534/26.02.2010, judeţul Mureş, reprezentată legal prin
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Niculescu Vlad, cetăţean român, născut la data de 24.02.1978 în Reghin, judeţul
Mureş, cu domiciliul în Reghin, str Strîmbă, nr. 75, judeţul Mureş, identificat prin C.I.,
seria MS, nr. 663078, eliberată de SPCLEP Reghin la data de 17.02.2012, având
CNP 1780224261452......................................................................................................
......15. Filiala Locală Petelea a Asociaţiei Crescătorilor de Taurine, cu sediul în
sat Petelea, nr. 446, C.I.F. 14669677/03.06.judeţul Mureş, reprezentată legal prin
Mărcuş Niculin-Claudiu, cetăţean român, născut la data de 06.11.1974, în Reghin,,
judeţul Mureş, cu domiciliul în Reghin, strada Rodnei, bl. 9, sc. 4, ap. 3, judeţul
Mureş, identificat prin C.I., seria MS, nr. 553162, eliberată de SPCLEP Reghin la data
de 03.03.2010, având CNP 1741106261478..................................................................
......16. ASOCIAŢIA ROMILOR „BEICA”, cu sediul în satul Beica de Jos, comuna
Beica de Jos, nr. 173, judeţul Mureş, cu C.I.F. 32806772/19.02.2014, prin reprezentat
Urs Marcel-Nicolae, cetăţean român, născut la data de 20.02.1972 în Reghin,
judeţul Mureş, cu domiciliul în satul Beica de Jos, nr. 173, judeţul Mureş, identificat
prin C.I., seria MS, nr. 619753, eliberată de SPCLEP Reghin la data de 17.05.2011,
având CNP 1720220261452...........................................................................................
......17. ASOCIAŢIA VALEA SPERANŢEI BEICA DE JOS, cu sediul în comuna
Beica de Jos, nr. 126, judeţul Mureş, cu C.I.F. 23896288/19.05.2008, prin reprezentat
Bucin Lucian, preşedinte, cetăţean român, născut la data de 13.06.1969 în Reghin,
judeţul Mureş, cu domiciliul în satul Beica de Jos (comuna Beica de Jos), nr. 126,
judeţul Mureş, identificat prin C.I., seria MS, nr. 818294, eliberată de SPCLEP Reghin
la data de 07.07.2014, având CNP 1690613261485.....................................................
......18. ASOCIAŢIA GLASUL PĂMÂNTULUI BEICA DE JOS, cu sediul în satul
Nadăşa, comuna Beica de Jos, nr. 149, judeţul Mureş, cu C.I.F. 26485074 /
05.02.2010, prin reprezentat Cioba Cătălin-Zaharie, preşedinte, cetăţean român,
născut la data de 15.09.1975 în Reghin, judeţul Mureş, cu domiciliul în satul Nadăşa
(comuna Beica de Jos), nr. 149, judeţul Mureş, identificat prin C.I., seria MS, nr.
761482, eliberată de SPCLEP Reghin la data de 27.08.2013, având CNP
1750915261469.............................................................................................................
......19. COPET EURO DINEX S.R.L., cu sediul social în sat Hodoşa, comuna
Sărmaş, Bl. H3, ap. 1, judeţul Harghita, înmatriculată la ORCT Harghita sub nr. de
înregistrare J19/235/2010, CUI RO 27226442, reprezentată legal prin Deac AngelaElena-Delia, cetăţean român, născut la data de 01.06.1974 în comuna Sărmaş,
judeţul Harghita, cu domiciliul în satul Hodoşa, comuna Sărmaş, Bl H3, ap. 1,
judeţul Harghita, identificat prin C.I., seria HR, nr. 209493, eliberată de SPCLEP
Topliţa la data de 29.08.2005, având CNP 2740601193791..........................................
......20. BIOSAL ENERG S.R.L., cu sediul social în Petelea, nr. 557/J, (parter), judeţul
Mureş, înmatriculată la ORCT Mureş sub nr. de înmatriculare J26/274/2010, CUI
26826562, reprezentată legal prin Man Nicolae, cetăţean român, născut la data de
22.05.1978 în Reghin, judeţul Mureş, cu domiciliul în satul Toaca, comuna Hodac, nr.
138, judeţul Mureş, identificat prin C.I., seria MS, nr. 763450, eliberată de SPCLEP
Reghin la data de 05.09.2013, având CNP 1780522261490..........................................
......21. MMM S.R.L., cu sediul social în Toaca, nr. 405, judeţul Mureş, înmatriculată
la ORCT Mureş sub nr. de înmatriculare J26/632/2005, CUI 18594160, reprezentată
legal prin Moldovan Dumitru, cetăţean român, născut la data de 16.01.1972 în
Reghin, judeţul Mureş, cu domiciliul în satul Toaca, comuna Hodac, nr. 405, judeţul
Mureş, identificat prin C.I., seria MS, nr. 321419, eliberată de Poliţia Mun. Reghin la
data de 30.05.2005, având CNP 1720116261476.........................................................
......22. EMIMAGRICOM S.R.L., cu sediul social în Toaca, nr. 517/A, judeţul Mureş,
înmatriculată la ORCT Mureş sub nr. de înmatriculare J26/700/26.04.2004, CUI
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16365003, reprezentată legal prin Man Grigore, cetăţean român, născut la data de
23.08.1968 în Reghin, judeţul Mureş, cu domiciliul în satul Toaca, comuna Hodac, nr.
517A, judeţul Mureş, identificat prin C.I., seria MS, nr. 702650, eliberată de Poliţia
Mun. Reghin la data de 21.09.2012, având CNP 1680823261455................................
......23. LIGNUSCON S.R.L., cu sediul social în satul Fundoaia, comuna Sărmaş, nr.
870, judeţul Harghita, înmatriculată la ORCT Harghita sub nr de înmatriculare
J19/381/2010 , CUI 27730058, reprezentată legal prin Marc Nicolae Ionel, cetăţean
român, născut la data de 07.10.1987 în Topliţa, judeţul Harghita, cu domiciliul în
satul Fundoaia (comuna Sărmaş), nr 870, judeţul Harghita, identificat prin C.I., seria
HR, nr. 368155, eliberată de SPCLEP Topliţa la data de 22.12.2011, având CNP
1871007191483…………………………………………………..........................................
……24. GENEX COM S.R.L., cu sediul social în satul Hodoşa, comuna Sărmaş,
strada Principală, nr. 1117, judeţul Harghita, înmatriculată la ORCT Harghita sub nr.
de înmatriculare J19/651/1995, CUI 7998561, reprezentată legal prin Morar SorinVasile, cetăţean român, născut la data de 02.12.1970 în comuna Sărmaş, judeţul
Harghita, cu domiciliul în Topliţa, strada Sportivilor, nr. 25, judeţul Harghita, identificat
prin C.I., seria HR, nr. 297349, eliberată de SPCLEP Topliţa la data de 05.06.2009,
având CNP 1701202193786………………………………………………………………….
……25. DANBORCOM S.R.L., cu sediul social în Jabeniţa, nr. 339, judeţul Mureş,
înmatriculată la ORCT Mureş sub nr. de înmatriculare J26/1259/2003, CUI 15800338,
reprezentată legal prin Borda Dan-Cornel, cetăţean român, născut la data de
03.10.1971 în Reghin, judeţul Mureş, cu domiciliul în Reghin, strada Strîmbă, nr. 35,
judeţul Mureş, identificat prin C.I., seria MS, nr. 321431, eliberată de Poliţia Mun.
Reghin la data de 30.05.2005, având CNP 1711003261455..........................................
……26. ECOSTIL S.R.L., cu sediul social în Urisiu de Jos, nr. 19, judeţul Mureş,
înmatriculată la ORCT Mureş sub nr. de înmatriculare J26/501/2004, CUI 16276895,
reprezentată legal prin NEAG-HĂRŞAN VIRGINIA, cetăţean român, născut la data
de 14.10.1967 în Reghin, judeţul Mureş, cu domiciliul în satul Urisiu de Jos, nr. 20,
judeţul Mureş, identificat prin C.I., seria MS, nr. 771394, eliberată de SPCLEP Reghin
la data de 22.10.2013, având CNP 2671014261511………...........................................
……27. MIRDATOD PROD S.R.L., cu sediul social în Ibăneşti, comuna Ibăneşti, nr.
273, judeţul Mureş, înmatriculată la ORCT Mureş sub nr. de înmatriculare
J26/1145/1994, CUI 6525417, reprezentată legal prin Todoran Mircea-Alin-Cristian,
cetăţean român, născut la data de 13.05.1971 în Reghin, judeţul Mureş, cu domiciliul
în satul Ibăneşti (comuna Ibăneşti), nr 202, judeţul Mureş, identificat prin C.I., seria
MS, nr. 564889, eliberată de SPCLEP Reghin la data de 26.05.2010, având CNP
1710513261466…………………………………………………..........................................
……28. DARION S.R.L., cu sediul social în Ibăneşti, strada Padure, nr. 132, judeţul
Mureş, înmatriculată la ORCT Mureş sub nr. de înmatriculare J26/334/2005, CUI
17271373, reprezentată legal prin Chirteş Ioan, cetăţean român, născut la data de
08.12.1970 în satul Ibăneşti (comuna Ibăneşti), judeţul Mureş, cu domiciliul în satul
Ibăneşti-Pădure, nr. 132, judeţul Mureş, identificat prin C.I., seria MS, nr. 246173,
eliberată de Poliţia Mun. Reghin la data de 04.03.2004, având CNP 1701208261458..
……29. OLTEAN PRODLEMN S.R.L., cu sediul social în Jabeniţa, nr. 287/B, judeţul
Mureş, înmatriculată la ORCT Mureş sub nr. de înmatriculare J26/344/1993, CUI
6334034, reprezentată legal prin Oltean Tiberiu, cetăţean român, născut la data de
09.12.1954 în Reghin, judeţul Mureş, cu domiciliul în satul Jabeniţa (comuna
Solovăstru), nr.284B, judeţul Mureş, identificat prin C.I., seria MS, nr. 49517, eliberată
de SPCLEP Reghin la data de 29.11.2008, având CNP 1541209261469.....................
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……30. PADEMAR IMPEX S.R.L., cu sediul social în Reghin, strada Iernuţeni, bl.2-8,
sc. 8, ap. 6, judeţul Mureş, înmatriculată la ORCT Mureş sub nr. de înmatriculare
J26/1202/2005, CUI 17748406, reprezentată legal prin Mircea Adela-Maria,
cetăţean român, născut la data de 14.11.1979 în Reghin, judeţul Mureş, cu domiciliul
în Reghin, strada Iernuţeni, bl. 2-8, sc. 8, ap. 6, judeţul Mureş, identificat prin C.I.,
seria MS, nr. 376556, eliberată de SPCLEP Reghin la data de 31.07.2006, având
CNP 2791114261454………………………………………………………………………….
……31. ECO SMART GRUP S.R.L., cu sediul social în satul Subcetate, comuna
Subcetate, strada Erou Cotfas Marinel, nr.59, judeţul Harghita, înmatriculată la ORCT
Harghita sub nr. de înmatriculare J19/82/2010, CUI 26652903, reprezentată legal prin
Mureşan Claudiu-Aurelian, cetăţean român, născut la data de 06.08.1987 în
Topliţa, judeţul Harghita, cu domiciliul în satul Subcetate, comuna Subcetate, strada
Erou Cotfas Marinel, nr.59, judeţul Harghita, identificat prin C.I., seria HR, nr. 385015,
eliberată de SPCLEP Topliţa la data de 07.06.2012, având CNP 1870806191518……
……32. ITALMOB S.R.L. Dej – Punct de Lucru Galăuţaş, cu sediul social în satul
Gălăuţaş, comuna Gălăuţaş, nr. 4-6, judeţul Harghita, înmatriculată la ORCT Harghita
cu CUI 32015611, reprezentată legal prin Codromaz Luigi, cetăţean italian, născut
la data de 12.04.1953 în Italia, cu domiciliul în Corno Di Rosazzo, via Caterina
Percoto, nr. 17, Italia, identificat prin CI, seria AO nr. 2346453, eliberată de Aut.
Italiene la data de 11.08.2008………………………………………………………………
……33. ARTERFUSTE S.R.L., cu sediul social în satul Toleşeni, comuna Gălăuţaş,
nr. 424/B, judeţul Harghita, înmatriculată la ORCT Harghita sub nr. de înmatriculare
J19/184/2010, CUI 27063400, reprezentată legal prin Vasiliu Vasile, cetăţean
român, născut la data de 01.01.1958 în comuna Farcaşa, judeţul Neamţ, cu domiciliul
în satul Toleşeni, comuna Gălăuţaş, nr. 424/B, judeţul Harghita, identificat prin C.I.,
seria HR, nr. 317811, eliberată de SPCLEP Topliţa la data de 17.05.2010, având
CNP 1580101080338…………..…………………………………………………………….
……34. HAGVEL AUTO SERVICE S.R.L., cu sediul social în Petelea, strada
Principală, nr. 533, judeţul Mureş, înmatriculat la ORCT Mureş sub nr. de
înmatriculare J26/1190/1994, CUI 6565101, reprezentată legal prin Hagymas Pavel,
cetăţean român, născut la data de 25.05.1958 în satul Petelea (comuna Petelea),
judeţul Mureş, cu domiciliul în satul Petelea (comuna Petelea), nr. 533, judeţul
Mureş, identificat prin C.I., seria MS, nr. 679061, eliberată de SPCLEP Reghin la data
de 22.05.2012, având CNP 1580525264424…………………………………………........
……35. AGRO MIXT HODAC COOPERATIVA AGRICOLĂ, cu sediul în sat Toaca,
comuna Hodac, nr. 2A, judeţul Mureş, înmatriculată la ORC Tîrgu Mureş sub nr. de
înregistrare C26/1/2013, CUI 31647180, reprezentată legal prin Butilcă Simion,
cetăţean român, născut la data de 15.02.1972 în Reghin, judeţul Mureş, cu domiciliul
în satul Toaca, comuna Hodac, nr. 397/A, judeţul Mureş, identificat prin C.I., seria
MS, nr. 354501, eliberată de SPCLEP Reghin la data de 09.02.2006, având CNP
1720215261469..............................................................................................................
......36. Composesoratul Chiheru de Sus, cu sediul în Chiheru de Sus, nr. 163,
judeţul Mureş, având CIF 13121918/20.06.2000, reprezentat prin împuternicit Matei
Alexandru, cetăţean român, născut la data de 04.04.1953 în satul Chiheru de Sus,
judeţul Mureş, cu domiciliul în Tîrgu Mureş, Aleea Constructorilor, nr.1, ap. 5, judeţul
Mureş, identificat prin C.I., seria MS, nr. 446927, eliberată de SPCLEP Tîrgu Mureş la
data de 14.11.2007, având CNP 1530404264370..........................................................
......37. Composesoratul Ibăneşti, cu sediul în sat Ibăneşti, comuna Ibăneşti, nr.
107, judeţul Mureş, având CIF 13396900/28.09.2000, reprezentat prin împuternicit
Petra Zamfir, cetăţean român, născut la data de 16.05.1969 în Reghin, judeţul
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Mureş, cu domiciliul în sat Ibăneşti (comuna Ibăneşti), nr. 299, judeţul Mureş,
identificat prin C.I., seria MS, nr. 808400, eliberată de SPCLEP Reghin la data de
15.05.2014, având CNP 169016261463.........................................................................
......38. BUGA TEODORA MARIA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ, cu sediul
profesional în sat Şerbeni, comuna Beica de Jos, nr. 140, judeţul Mureş, înmatriculată
la ORC Mureş sub nr. de înregistrare F26/27/2014, CIF 32641658, titular Buga
Teodara Maria, cetăţean român, născut la data de 15.08.1987 în Reghin, judeţul
Mureş, cu domiciliul în satul Şerbeni, comuna Beica de Jos, nr. 140, judeţul Mureş,
identificat prin C.I., seria MS, nr. 641724, eliberată de SPCLEP Reghin la data de
23.09.2011, având CNP 2870815261971......................................................................
......39. MEZEI JOZSEF-ZSOLT ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ, cu sediul
profesional în sat Sărmaş, comuna Sărmaş, nr. 380, judeţul Harghita, înmatriculată la
ORCT Harghita sub nr. de înregistrare F26/1056/2009, CIF 25924023, titular Mezei
Jozsef-Zsolt, cetăţean român, născut la data de 26.02.1975 în Topliţa, judeţul
Harghita, cu domiciliul în satul Sărmaş, comuna Sărmaş, bl. S3, sc. A, ap. 3, judeţul
Harghita, identificat prin C.I., seria HR, nr. 274609, eliberată de SPCLEP Topliţa la
data de 26.03.2008, având CNP 1750226193788.........................................................
......40. DOBREAN-URZICĂ MARIA-ANA, cetăţean român, născut la data de
03.08.1986 în Topliţa, judeţul Harghita, cu domiciliul în satul Subcetate, (comuna
Subcetate), strada Protopop Elie Câmpeanu, nr. 56, judeţul Harghita, identificat prin
C.I., seria HR, nr. 481662, eliberată de SPCLEP Topliţa la data de 29.09.2014, având
CNP 2860803191484.....................................................................................................
şi……..............................................................................................................................
......41. BOAR IONUT-CLAUDIU, cetăţean român, născut la data de 27.07.1990 în
Mun. Reghin, judeţul Mureş, cu domiciliul în Sat Gurghiu, Com. Gurghiu, strada
Petru Maior, nr. 19, judeţul Mureş, identificat prin C.I., seria MS, nr. 703619, eliberată
de
SPCLEP
Reghin
la
data
de
27.09.2012,
având
CNP
1900727261974.............................................................................................................
În conformitate cu art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000, cu modificările
şi completările ulterioare, cu privire la Asociaţii şi Fundaţii, cu Decretul nr. 31/1954
privitor la persoanele fizice şi juridice şi a acordului de parteneriat nr. 16/01.03.2010,
în calitate de asociaţi – fondatori, am convenit să constituim o asociaţie a cărei sferă
de activitate vizează iniţierea şi funcţionarea iniţiativelor de dezvoltare locală, crearea
parteneriatului public – privat, facilitarea accesului la fondurile nerambursabile
naţionale şi internaţionale destinate să contribuie la procesul dezvoltării durabile şi a
promovării potenţialului endogen al comunelor şi oraşelor cuprinse în teritoriul
Asociaţiei.........................................................................................................................
II. DENUMIREA ASOCIAŢIEI........................................................................................
......Art.2. Asociaţia va fi denumită ASOCIAŢIA „GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ
PRIETENIA MUREŞ-HARGHITA”, forma prescurtată fiind GAL PRIETENIA
MUREŞ-HARGHITA, denumire rezervată prin Dovada DisponibilităţiiI Denumirii cu
nr. 134349 din data de 26.03.2014, cu prelungire la data de 30.09.2014 eliberată de
către Ministerul Justiţiei – Serviciul Comunicare şi Relaţii Publice şi este persoană
juridică de drept privat, fără scop patrimonial.................................................................
III. SEDIUL ASOCIAŢIEI................................................................................................
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......Art.3. ASOCIAŢIA „GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ PRIETENIA MUREŞHARGHITA” are sediul în Gurghiu, strada Petru Maior, nr. 8, judeţul
Mureş.............................................................................................................................

IV. SCOPUL ASOCIAŢIEI..............................................................................................
......Art.4. Scopul ASOCIAŢIEI „GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ PRIETENIA
MUREŞ-HARGHITA”, este de implicare a actorilor locali, ce vor reprezenta factorul
decizional, în dezvoltarea propriilor zone, elaborarea şi implementarea unor strategii
integrate de dezvoltare de către comunităţile locale, având ca punct de plecare
nevoile identificate la nivel local şi potenţialul endogen..................................................
V. DURATA DE FUNCŢIONARE A ASOCIAŢIEI........................................................
......Art.5. ASOCIAŢIA „GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ PRIETENIA MUREŞHARGHITA” se constituie pe durată nedeterminată....................................................
VI. PATRIMONIUL ASOCIAŢIEI....................................................................................
......Art.6. Patrimoniul social al Asociaţiei este format dintr-un activ patrimonial în
valoare de 39500 RON şi este alcătuit în întregime din aporturile în numerar ale
membrilor fondatori, astfel: aportul instituţiilor publice este de 3000 RON, fiecare
instituţie; aportul persoanelor juridice-societăţile comerciale este de 500 RON, fiecare
persoană juridică; aportul asociaţiilor este de 500 RON, fiecare asociaţie şi aportul
persoanelor fizice şi individuale este de 100 RON, fiecare. Patrimoniul este depus la
bancă de fiecare membru fondator a ASOCIAŢIEI „GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ
PRIETENIA MUREŞ-HARGHITA” în cadul şedinţei de constituire din data de
23.04.2014......................................................................................................................
......Art.7. Întregul patrimoniu va fi evidenţiat şi păstrat în conformitate cu legislaţia
română în materie, pe numele Asociaţiei şi va fi folosit exclusiv pentru realizarea
obiectivelor ei..................................................................................................................
VII. ORGANE DE CONDUCERE, ADMINISTRARE ŞI CONTROL ALE ASOCIAŢIEI
......Art.8. Organele de conducere ale Asociaţiei sunt:...................................................
a. Adunarea Generală;....................................................................................................
b. Consiliul Director;........................................................................................................
c. Cenzorul sau după caz, comisia de cenzori.............................................................
ADUNAREA GENERALĂ
......Art.9. Adunarea Generală este organul suprem de conducere al Asociaţiei, iar la
data constituirii prezentei Asociaţii este formată din membrii fondatori specificaţi la
art.1.................................................................................................................................
......Modul de funcţionare şi atribuţiile Adunării Generale sunt stabilite în Statutul
Asociaţiei.......................................................................................................................
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CONSILIUL DIRECTOR
......Art.10 Consiliul Director este organul executiv de conducere şi administrare al
Asociaţiei şi se compune din membrii fondatori..............................................................
La data constituirii prezentei Asociaţii au fost aleşi următorii membrii ai Consiliului
Director:..........................................................................................................................
1. Preşedinte:
-- BOAR LAURENŢIU
2. Vicepreşedinte: -- FARCAŞ DOINIŢA
3. Vicepreşedinte: -- COTFAS VASILE-DORIN-IULIU
4. Vicepreşedinte: -- CIORBA IOAN
5. Membru:
-- CIOBA CĂTĂLIN
6. Membru:
-- MÂNDRU IOAN RĂZVAN
7. Membru:
-- HAGYMAS PAVEL
8. Membru:
-- BOAR IONUŢ
9. Membru:
-- VASILIU VASILE
10. Membru:
-- MATEI ALEXANDRU
11. Membru:
-- MIRCEA ADELA-MARIA
Regulile generale privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Director sunt stabilite
în Statutul Asociaţiei........................................................................................................
CENZORUL
......Art.11. Controlul activităţii economico-financiare va fi asgurat de un cenzor...........
......Art.12. La data constituirii prezentei Asociaţii cenzorul Asociaţiei este
MOLDOVAN MIRELA, cetăţean român, născut la data de 19.09.1969 în Mun.
Reghin, judeţul Mureş, cu domiciliul în Reghin, strada Orizontului, nr. 17, judeţul
Mureş, identificat prin C.I., seria MS, nr. 622934, eliberată de SPCLEP Reghin la data
de 03.06.2011, având CNP 2690919261451..................................................................
Puterile şi atribuţiile cenzorului sunt stabilite în Statutul Asociaţiei.................................
......Art.13. Toţi, membri fondatori ai ASOCIAŢIEI „GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ
PRIETENIA MUREŞ-HARGHITA”, reprezentanţi ai instituţiilor publice, ai persoanelor
juridice şi persoanelor fizice, împuternicim pe dna Chişu Alexandra, cu domiciliul în
Tîrgu Mureş, strada Bobâlna, nr. 20, ap. 15, judeţul Mureş, identificată prin C.I., seria
MS, nr. 355714, eliberată de SPCLEP Tîrgu Mureş la data de 15.02.2006, având
CNP 2480601264368, conform Procesului Verbal al sedinţei de constituire al
Asociaţiei din data de 23.04.2014, să acţioneze în numele nostru şi pentru noi să
desfăşoare procedura de dobândire a persoanei juridice, înscrierea Asociaţiei în
Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor, obţinerea avizelor necesare, precum şi să
semneze orice acte modificatoare ale Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei,
modificări impuse de instanţa judecătorească competentă, semnătura sa fiindu-ne pe
deplin opozabilă..............................................................................................................
......Prezentul Act Constitutiv face corp comun cu Statutul Asociaţiei.............................

MEMBRII FONDATORII AI ASOCIAŢIEI,
Primăria Comunei Petelea
prin Primar Pădurean Sorin-Pompei,....................................
Primăria Comunei Beica de Jos,
prin Primar Moldovan Maria,.................................................
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Primăria Comunei Solovăstru
prin Viceprimar Ciorba Ioan,...........................................................
Primăria Comunei Ibăneşti
prin Consilier Farcaş Sebastian-Irimie,................................
Primăria Comunei Hodac
prin Primar Iacob Valentin Marin,.........................................
Primăria Comunei Chiheru de Jos,
prin Primar Hurdugaci Emanoil,...........................................
Primăria Comunei Gurghiu
prin Primar Boar Laurenţiu-Dumitru,...................................
Primăria Comunei Sărmaş
prin Primar Mîndru Valentin,.........................................
Primăria Comunei Subcetate
prin Primar Rizea Ion..........................................................
Primăria Comunei Gălăuţaş
prin Primar Ţăran Radu,........................................................
Asociaţia de tineret „Ecoul Subcetate”
prin Preşedinte Rusu Vasile,................................................
Asociaţia Crescătorilor de Bovine Toleseni
prin Preşedinte Micu Marian,................................................
Asociaţia Crescătorilor de Animale „Capu Dealului”
prin Preşedinte Moldovan Sorin,..........................................
Asociaţia de Dezvoltare Peteleanca
prin Preşedinte Niculescu Vlad,...........................................
Filiala Locală Petelea a Asociaţiei Crescătorilor de Taurine
prin Preşedinte Mărcuş Niculin-Claudiu,.............................
Asociaţia Romilor „BEICA
prin Preşedinte Urs Marcel-Nicolae.......................................
Asociaţia Valea Speranţei Beica de Jos
prin Preşedinte Bucin Lucian...................................................
Asociaţia Glasul Pământului Beica de Jos
prin Preşedinte Cioba Cătălin-Zaharie.....................................
COPET EURO DINEX S.R.L.,
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prin Reprezentant legal Deac Angela-Elena-Delia,...............
BIOSAL ENERG S.R.L.,
prin Reprezentant legal Man Nicolae,......................................
MMM S.R.L.
prin Reprezentant legal Moldovan Dumitru...........................
EMIMAGRICOM S.R.L.,
prin Reprezentant legal Man Grigore,......................................
LIGNUSCON S.R.L.
prin Reprezentant legal Marc Nicolae Ionel,............................
GENEX COM S.R.L
prin Reprezentant legal Morar Sorin-Vasile,............................
DANBORCOM S.R.L.,
prin Reprezentant legal Borda Dan-Cornel,............................
ECOSTIL S.R.L
prin Reprezentant legal Neag-Hărşan Virginia,......................
MIRDATOD PROD S.R.L.,
prin Reprezentant legal Todoran Mircea-Alin-Cristian,..........
DARION S.R.L.,
prin Reprezentant legal Chirteş Ioan,........................................
OLTEAN PRODLEMN S.R.L.,
prin Reprezentant legal Oltean Tiberiu,.....................................
PADEMAR IMPEX S.R.L.,
prin Reprezentant legal Mircea Adela Maria,............................
ECO SMART GRUP S.R.L.,
prin Reprezentant legal Mureşan Claudiu-Aurelian,..................
ITALMOB S.R.L. Dej – Punct de Lucru Galăuţaş
prin Reprezentant legal Codromaz Luigi,.....................................
ARTERFUSTE S.R.L.,
prin Reprezentant legal Vasiliu Vasile,.....................................
HAGVEL AUTO SERVICE S.R.L.,
prin Reprezentant legal Hagymas Pavel,......................................
AGRO MIXT HODAC COOPERATIVA AGRICOLĂ
prin Reprezentant legal Butilcă Simion,...................................
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Composesoratul Chiheru de Sus
prin Împuternicit Matei Alexandru,............................................
Composesoratul Ibăneşti
prin Împuternicit Petra Zamfir,...................................................
BUGA TEODORA MARIA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ
prin Titular Buga Teodora Maria,..............................................
MEZEI JOZSEF-ZSOLT ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ
prin Titular Mezei Jozsef-Zsolt,.................................................
DOBREAN-URZICĂ MARIA-ANA...............................................
BOAR IONUT-CLAUDIU.............................................................

STATUTUL
Asociaţiei „GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ PRIETENIA
MUREŞ-HARGHITA”
CAP.1. INTRODUCERE
......Asocierea vizează iniţierea şi funcţionarea iniţiativelor de dezvoltare locală,
crearea parteneriatului public – privat, facilitarea accesului la fondurile
nerambursabile naţionale şi internaţionale destinate să contribuie la procesul
dezvoltării durabile şi a promovării potenţialului endogen al comunelor Petelea, Beica
de Jos, Solovăstru, Ibăneşti, Hodac, Chiheru de Jos, Toaca, Sărmaş, Subcetate,
Gălăuţaş, Jabeniţa, Hodoşa, Fundoaia-Sărmaş, Nadăşa, Gurghiu, cuprinse în
teritoriul „GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ PRIETENIA MUREŞ-HARGHITA”..........
......În vederea realizării acestor deziderate, şi-au exprimat voinţa pentru asociere:......
- persoanele juridice de drept public;.......................................................................
- persoanele juridice de drept privat;........................................................................
- persoanele fizice;....................................................................................................
Menţionate în Actul Constitutiv al ASOCIAŢIEI „GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ
PRIETENIA MUREŞ-HARGHITA”.................................................................................
CAP.2. DENUMIRE, NATURA JURIFDICĂ, SEDIUL, DURATA FIINŢĂRII
......Art.1. Denumirea Asociaţiei este: ASOCIAŢIA „GRUPUL DE ACŢIUNE
LOCALĂ PRIETENIA MUREŞ-HARGHITA”, şi se constituie ca organizaţie
neguvernamentală, persoană juridică de drept privat fără scop lucrativ, având un
caracter civic şi nerpartinic, înfiinţată în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei
Guvernului nr. 26/2000, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la Asociaţii
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şi Fundaţii, cu Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice şi persoanele juridice
şi a Acordului de Parteneriat nr. 16/01.03.2010..............................................................
......Art.2.(1) Denumirea de ASOCIAŢIE „GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ
PRIETENIA MUREŞ-HARGHITA”, numită în continuare GAL PRIETENIA MUREŞHARGHITA, va fi înscrisă în toate documentele şi actele emise de aceasta, la care se
adaugă adresa sediului, contul bancar şi codul fiscal.....................................................
......(2) GAL PRIETENIA MUREŞ-HARGHITA, va avea emblemă şi sigiliu proprii.........
......Art.3.(1) GAL PRIETENIA MUREŞ-HARGHITA, are sediul în în Gurghiu, strada
Petru Maior, nr. 8, judeţul Mureş................................................................................
......(2) GAL PRIETENIA MUREŞ-HARGHITA, conform prezentului Statur poate
realiza parteneriate şi cooperări cu Grupuri de Acţiune Locală din ţară şi străinătate,
cu acordulAdunării Generale...........................................................................................
......Art.4. GAL PRIETENIA MUREŞ-HARGHITA, va funcţiona pe termen
nedeterminat...................................................................................................................
CAP.3. SCOPUL, OBIECTIVELE, ACTIVITĂŢILE ŞI PRINCIPIILE ALE GAL
PRIETENIA MUREŞ-HARGHITA
......Art.5. Scopul ASOCIAŢIEI „GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ PRIETENIA
MUREŞ-HARGHITA”, este de implicare a actorilor locali, ce vor reprezenta factorul
decizional, în dezvoltarea propriilor zone, elaborarea şi implementarea unor strategii
integrate de dezvoltare de către comunităţile locale, având ca punct de plecare
nevoile identificate la nivel local şi potenţialul endogen..................................................
......Art.6. În acestsens obiectivele GAL PRIETENIA MUREŞ-HARGHITA sunt:........
- sprijinirea dezvoltării economice, sociale, educaţionale şi culturale a teritoriului
GAL PRIETENIA MUREŞ-HARGHITA;..........................................................................
- îmbunătăţirea strategiilor locale şi a nivelului de trai;............................................
- extinderea experienţelor locale;.............................................................................
- dobîndirea de competenţe şi îmbunătăţirea lor;...................................................
- stimularea şi sprijinirea inovaţiei;...........................................................................
- păstrarea şi promovarea specificului local;...........................................................
- atragerea surselor de finanţare nerambursabile necesare implementării
proiectelor de dezvoltare durabile a zonei;.....................................................................
- facilitarea schimburilor de experienţă şi crearea şi utilizarea parteneriatului
public-privat în definirea şi implementarea politicilor publice de dezvoltare a teritoriului
- participarea la proiecte de cooperare naţională şi transnaţională;....................
- gestionarea pe plan local a resurselor financiare.................................................
......Art.7. Pentru atingerea obiectivelor sale GAL PRIETENIA MUREŞ-HARGHITA,
organizează, susţine şi/sau desfăşoară următoarele activităţi:....................................
- de informare – comunicare;...................................................................................
- apel pentru proiecte;..............................................................................................
- sprijinirea depunătorilor de proiecte;...................................................................
- organizarea procesului de verificare şi decizie asupra proiectelor;......................
- monitorizarea proiectelor;......................................................................................
- crearea bazei de date necesară cunoaşterii teritoriului;.......................................
- colaborarea cu instituţiile abilitate, guvernamentale şi neguvernamentale, în
vederea stabilirii strategiei de dezvoltare, a programelor şi proiectelor pentru teritoriul
GAL PRIETENIA MUREŞ-HARGHITA;..........................................................................
- activităţi de lobyy pentru promovarea produselor locale, pentru protecţia
populaţiei şi a mediului din teritoriul GAL PRIETENIA MUREŞ-HARGHITA;.................
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- identificarea unor resurse de finanţare, efectuarea demersurilor necesare
angajării lor;....................................................................................................................
- asistenţă tehnică pe diverse profiluri necesare întocmirii şi punerii în practică a
proiectelor individuale şi integrate de dezvoltare în teritoriul GAL PRIETENIA
MUREŞ-HARGHITA;......................................................................................................
- susţinerea unor programe de instruire şi formare;.................................................
- alte activităţi în vederea susţinerii obiectivelor GAL PRIETENIA MUREŞ –
HARGHITA......................................................................................................................
......Art.8. Asociaţia GAL PRIETENIA MUREŞ-HARGHITA funcţionează după
următoarele principii:..................................................................................................
- principiul unităţii zonale conform căruia Asociaţia reprezintă deopotrivă
Interesele tuturor localităţilor din teritoriul GAL PRIETENIA MUREŞ-HARGHITA;........
- principiul legalităţii conform căruia întreaga activitate a GAL PRIETENIA
MUREŞ-HARGHITA se desfăşoară în conformitate cu prevederile statuare şi a
legislaţiei în vigoare;........................................................................................................
- principiul autonomiei funcţionale conform căruia GAL PRIETENIA MUREŞHARGHITA având personalitate juridică are dreptul şi capacitatea efectivă de a-şi
gestiona interesele în nume propriu în limitele legii şi a competenţelor prevozute în
Statut;..............................................................................................................................
- principiul eligibilităţii conform căruia orice membru are dreptul de a alege şi de a
fi ales într-o funcţie de conducere cu respectarea prevederilor statutare şi a legislaţiei
în vigoare;.......................................................................................................................
- principiul interesului comun conform căruia orice membru este liber să participe
la realizarea obiectivelor GAL PRIETENIA MUREŞ-HARGHITA;...........................
- principiul reprezentării conform căruia zonele cuprinse în teritorul GAL
PRIETENIA MUREŞ-HARGHITA vor avea reprezentanţi în organele de conducere.....
CAP.4. PATRIMONIUL GAL PRIETENIA MUREŞ-HARGHITA
......Art.9. Patrimoniul iniţial al GAL PRIETENIA MUREŞ-HARGHITA se constituie
în conformitate cu prevederile O.G. nr. 26/2000, cu modificările şi completările
ulterioare, cu privire la Asociaţii şi Fundaţii, prin însumarea contribuţiilor în bani a
membrilor fondatori şi este format dintr-un activ patrimonial alcătuit în întregime din
aporturile în numerar ale membrilor fondatori, astfel: aportul instituţiilor publice este
de 3000 RON, fiecare instituţie; aportul persoanelor juridice-societăţile comerciale
este de 500 RON, fiecare persoană juridică; aportul asociaţiilor este de 500 RON,
fiecare asociaţie şi aportul persoanelor fizice şi individuale este de 100RON, fiecare.
este de 39400 RON........................................................................................................
......Art.10. Patrimoniul GAL PRIETENIA MUREŞ-HARGHITA se va compune din
bunuri mobile şi imobile, mijloace băneşti, subvenţii, legate, sponzorizări, alte fonduri
primite sub formă de donaţie de la persoane fizice sau juridice din ţară sau străinătate
......Art.11. Bunurile şi mijloacele băneşti ale GAL PRIETENIA MUREŞ-HARGHITA
se realizează din:...........................................................................................................
a) Taxe de înscriere, cotizaţii anuale şi cotizaţii suplimentare;................................
b) Venituri obţinute din activităţi economice desfăşurate cu caracter accesoriu;.....
c) Donaţii, subvenţii, sponzorizări, finanţări din ţară şi străinătate;..........................
d) Fonduri nerambursabile din proiecte;...................................................................
e) Orice alte taxe şi surse dobândite conform legii.................................................
......Art.12. Donaţiile pot fi sume de bani, bunuri, drepturi de autor, acţiuni, titluri de
valoare sau alte drepturi dacă acestea sunt libere de orice sarcină. Donaţiile şi
13

legatele vor fi înscrise în Registrul de Donaţii al Asociaţiei GAL PRIETENIA MUREŞHARGHITA......................................................................................................................
......Art.13.(1) Donaţiile pot fi cu caracter necondiţionat sau condiţionat funcţie de
realizarea unui scop stabilit în mod aprioric şi numai în cazul în care acesta nu
contravine intereselor şi obiectivelor GAL PRIETENIA MUREŞ-HARGHITA.................
......(2) GAL PRIETENIA MUREŞ-HARGHITA refuză orice donaţie sau legate oferite
în termeni inacceptabili sau care contravin prevederilor prezentului Statut sau a legilor
în vigoare.......................................................................................................................
......(3) Pentru donaţiile condiţionate sau acceptate în aceste condiţii de către GAL
PRIETENIA MUREŞ-HARGHITA, sau pentru cele cu destinaţia specificată în actul de
donaţie, donatorul va putea lua la cunoştinţă de modul în care a fost utilizată donaţia
sa, Asociaţia punându-i la dispoziţie un raport..............................................................
......Art.14.(1) Principalele cheltuieli ale Asociaţiei sunt:...............................................
a) procurări de materiale necesare desfăşurării activităţilor menite să ducă la
îndeplinirea scopului propus;...............................................................................
b) chirii, dobânzi, taxe, comisioane bancare;........................................................
c) cheltuieli cu utilităţile – apă, canal, salubritate, energie electrică, termică şi
gaze naturale;......................................................................................................
d) cheltuieli cu salariile;...........................................................................................
e) alte cheltuieli ale asociaţie în condiţiile legi....................................................
......(2) Cheltuielile se realizează potrivit bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat de
Adunarea Generală.........................................................................................................
CAP.5. MEMBRII GAL PRIETENIA MUREŞ-HARGHITA
......Art.15. Asociaţia GAL PRIETENIA MUREŞ-HARGHITA este persoană juridică
constituită prin voinţa membrilor fondatori. Ea poate deţine următoarele categorii de
membri:...........................................................................................................................
a) membri fondatori;................................................................................................
b) membrii;...............................................................................................................
c) membrii de onoare.............................................................................................
......Art.16.(1) Poate fi membru al GAL PRIETENIA MUREŞ-HARGHITA orice
persoană fizică sau juridică care respectă prezentul Statut, face parte din teritoriul
GAL PRIETENIA MUREŞ-HARGHITA, sau este implicată în dezvoltarea durabilă a
teritoriului acestuia.........................................................................................................
......(2) Instituţiile publice ce provin din eventuale oraşe ale judeţului Mureş şi judeţului
Harghita având ca responsabilitate teritoriul GAL PRIETENIA MUREŞ-HARGHITA,
pot deveni membrii ai GAL PRIETENIA MUREŞ-HARGHITA în baza solicitării scrise
cu plata taxei de înscriere şi a cotizaţiei anuale..........................................................
......(3) Calitatea de membru se obţine pe baza solicitării scrise şi plata taxei de
înscriere, cu condiţia aprobîrii Adunării Generale GAL PRIETENIA MUREŞHARGHITA.....................................................................................................................
DREPTURILE MEMBRILOR:........................................................................................
a) de a alege şi de a fi ales în organele de conducere ale GAL PRIETENIA
MUREŞ-HARGHITA;............................................................................................
b) la informaţie, despre evenimentele care au loc în cadrul GAL PRIETENIA
MUREŞ-HARGHITA;..........................................................................................
c) de a fi angajaţi şi recompensaţi în cadrul Asociaţiei atunci când este nevoie de
cunoştinţele şi aptitudinile lor..............................................................................
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OBLIGAŢIILE MEMBRILOR:.........................................................................................
a) de a respecta prezentul Statut;...........................................................................
b) de a plăti la timp cotizaţia;...................................................................................
c) de a nu comite neregului financiare în cadrul GAL PRIETENIA MUREŞHARGHITA,..........................................................................................................
d) de a nu aduce prejudicii imaginii GAL PRIETENIA MUREŞ-HARGHITA;...........
e) de a participa activ la acţiunile iniţiate în cadrul GAL PRIETENIA MUREŞHARGHITA...........................................................................................................
......Art.17. Calitatea de membru GAL PRIETENIA MUREŞ-HARGHITA se pierde în
următoarele cazuri:.........................................................................................................
a) în cazul în care nu respectă prezentul Statut,......................................................
b) nu-şi achită la timp cotizaţia;................................................................................
c) comite nereguli financiare în cadrul GAL PRIETENIA MUREŞ-HARGHITA;..
d) aduce prejudicii GAL PRIETENIA MUREŞ-HARGHITA,...................................
e) excludere sau la cerere........................................................................................
......Art.18.(1) Calitatea de membru de onoare şi preşedinte de onoare se acordă de
către Adunarea Generală, persoanelor care prin activitatea şi contribuţia lor sprijină în
mod deosebit acţiunile GAL PRIETENIA MUREŞ-HARGHITA......................................
......(2) Calitatea de membru de onoare şi preşedinte de onoare nu dă drept de vot în
adoptarea deciziilor, persoanelor care au dobândit această calitate............................
......Art.19. Taxa de înscriere în GAL PRIETENIA MUREŞ-HARGHITA este de 100 lei
pentru persoane fizice , de 500 lei pentru persoane juridice – societăţi comerciale,
alte forme de organizare public sau privat şi de 3000 lei pentru asociaţii, fundaţii şi
instituţii fără scop patrimonial..........................................................................................
......Art.20.(1) Cuantumul cotizaţiei anuale pentru GAL PRIETENIA MUREŞHARGHITA, este de 200 lei pentru persoane fizice, de 500 lei pentru societăţi
comerciale, de 1000 lei pentru instituţii publice şi de 300 lei pentru asociaţii, fundaţii şi
instituţii fără scop patrimonial..........................................................................................
......(2) Cuantumurile taxei de înscriere şi a cotizaţiei pot fi revizuite anual, cu
aprobarea Adunării Generale la propunerea Consiliului Director...................................
......Art.21. GAL PRIETENIA MUREŞ-HARGHITA poate constitui puncte de lucru în
conformitate cu prevedreile art. 13 din O.G. nr. 26/2000, cu modificările şi
completările ulterioare, cu privire la Asociaţii şi Fundaţii................................................
CAP.6. ORGANIZAREA şi FUNCŢIONAREA GAL PRIETENIA MUREŞ-HARGHITA
......Art.22. Membrii GAL PRIETENIA MUREŞ-HARGHITAvor activa atât la sediul
social declarat al GAL PRIETENIA MUREŞ-HARGHITA cât şi în cadrul punctelor de
lucru ce se vor crea ulterior, pe teritoriul judeţului Mureş şi pe teritoriul judeţului
Harghita...........................................................................................................................
......Art.23. Organele la nivelul GAL PRIETENIA MUREŞ-HARGHITA sunt:................
a) Adunarea Generală;.............................................................................................
b) Consiliul Director;.................................................................................................
c) Cenzorul sau după caz, comisia de cenzori,....................................................
d) Comitetul de selectare a proiectelor,...................................................................
e) Compartimentul administrativ..............................................................................
ADUNAREA GENERALĂ
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......Art.24. Adunarea Generală a GAL PRIETENIA MUREŞ-HARGHITA, constituită
din totalitatea membrilor este organul de conducere al GAL PRIETENIA MUREŞHARGHITA care decide asupra activităţii acestuia.........................................................
......Art.25. Adunarea Generală are următoarele competenţe:.......................................
a) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli;................................................................
b) alege şi revocă membrii Consiliului Director în condiţiile prezentului Statut;...
c) alege şi revocă membrii Comitetului de selevtare a proiectelor în condiţiile
prezentului Statut;................................................................................................
d) aprobă strategia şi obiectivele generale ale GAL PRIETENIA MUREŞHARGHITA;..........................................................................................................
e) aprobă cererile de înscriere a noilor membrii cu condiţia respectării
proporţionalităţii de cel puţin 65% membrii proveniţi din sectorul privat şi maxim
35% membrii din sectorul public;..........................................................................
f) hotărăşte schimbarea sediului, îndeplinind cerinţele legale;................................
g) alege preşedintele, preşedintele de onoare şi vicepreşedinţii;.............................
h) alege şi revocă cenzorul sau, după caz, membrii comisiei de cenzori;................
i) stabileşte atribuţiile preşedintelui şi a vicepreşadinţilor;.......................................
j) aprobă responsabilul administrativ, îl descarcă de gestiune şi îl revocă;............
k) aprobă modificările şi completările Actului Constitutiv şi ale Statutului GAL
PRIETENIA MUREŞ-HARGHITA;........................................................................
l) aprobă rapoartele anuale de activitate şi planul anual de activitate prezentate
de preşedintele GAL PRIETENIA MUREŞ-HARGHITA;..................................
m) aprobă bilanţul anual, prezentat de responsabilul administrativ;.......................
n) aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al GAL PRIETENIA
MUREŞ-HARGHITA;............................................................................................
o) hotărăşte înfiinţarea sau desfiinţarea punctelor de lucru;....................................
p) hotărăşte dizolvarea, lichidarea Asociaţiei GAL PRIETENIA MUREŞHARGHITA şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare, conform
prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.26/2000, cu modificările şi completările
ulterioare;............................................................................................................
q) hotărăşte cu privire la acţionarea în justiţie a membrilor consiliului director, a
cenzorului sau după caz, a comisiei de cenzori şi a responsabilului
administrativ pentru paguba pricinuită GAL PRIETENIA MUREŞ-HARGHITA;..
r) hotărăşte orice alte probleme privind GAL PRIETENIA MUREŞ-HARGHITA;....
......Art.26. (1) Adunarea generală se convoacă de preşedintele Consiliului Director
sau de vicepreşedintele împuternicit de preşedinte.......................................................
......(2) Adunarea generală se întruneşte în şedinţe ordinare o dată pe an şi în şedinţe
extraordinae ori de câte ori este nevoie.........................................................................
......(3) Adunările generale ordinare se convoacă cu 30 de zile înainte de data
întrunirii, convocarea trebuind să cuprindă locul şi data, precum şi ordinea de zi..........
......(4) Şedinţele extraordinare se convoacă după caz, de către Consiliul Director,
cenzorul sau după caz comisia de cenzori sau de cel puţin 1/3 din numărul membrilor
Adunări Generale cu cel puţin 5 zile înainte de data stabilită.........................................
......(5) Convocarea Adunării Generale va fi publicată într-unul din ziarele de largă
circulaţie din teritoriul GAL PRIETENIA MUREŞ-HARGHITA şi va cuprinde locul,
data ţinerii Adunării Generale precum şi ordinea de zi...................................................
......Art.27.(1) Adunarea Generală ordinară se consideră legal constitută dacă este
întrunită o majoritate de 2/3 din numărul membrilor, hotărârile urmând să fie luate cu
majoritatea simplă a voturilor membrilor prezenţi...........................................................
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......Dacă nu se întruneşte cvorumul de două treimi, Adunarea Generală se va ţine a
doua zi în aceeaşi locaţie la aceeaşi oră cu cel puţin o treime din membrii....................
......(2) Modificările care vizează Statutul sau transformarea scopului iniţial, lichidarea
sau dizolvarea Asociaţiei vor fi adoptate cu votul a două treimi din numărul membrilor
prezenţi la Adunarea Generală.......................................................................................
......(3) Adunarea Generală este prezidată de preşedintele Consiliului Director, iar în
lipsa acestuia de vicepreşedintele împuternicit...............................................................
......(4) Secretarul verifică lista de prezenţă a membrilor şi întocmeşte procesul verbal
al Adunarii Generale.......................................................................................................
......(5) Procesul verbal al Adunării Generale se va scrie într-un registru semnat şi
parafat, va fi semnat de persoana care a prezidat şedinţa şi de secretar, care l-a
întocmit...........................................................................................................................
......Art.28.(1) Hotărârile Adunării Generale se iau prin vot deschis. Se votează de
regulă prin ridcarea mâinii. La propunerea persoanei care prezidează sau a unui grup
format de ¼ din numărul membrilor prezenţi, se va putea decide ca votul să fie
secret..............................................................................................................................
......(2) Membrul care, într-o anumită problemă supusă hotărârii Adunării Generale,
este interesat personal sau prin soţul său, ascendenţii sau descendenţii săi, rudele în
linie colaterală sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv, nu va putea lua parte
la deliberare şi nici la vot................................................................................................
......(3) Asociatul care încalcă dispoziţiile alin. (2) este răspunzător de daunele
cauzate Asociaţiei dacă fără votul său nu s-ar fi putut obţine majoritatea cerută...........
......(4) Hotărârile luate de Adunarea Generală în limitele legii, ale Actului Constitutiv
şi ale Statutului sunt obligatorii chiar şi pentru membrii asociaţi care nu au luat parte
la Adunarea Generală sau care au votat împotrivă........................................................
CONSILIUL DIRECTOR
......Art.29.(1) GAL PRIETENIA MUREŞ-HARGHITA este administrată de către un
Consilu Director compus din 11 membrii cel puţin 65 % din sectorul privat şi 35 % din
sectorul public. Membrii Consiliului Director nu pot fi cenzori.........................................
......(2) Consiliul Director asigură punerea în executarea a hotărârilor Adunării
Generale. El poate fi alcătuit şi din persoane din afara Asociaţiei, în limita a cel mult o
pătrime din componenţa sa.............................................................................................
......(3) Consiliul Director se alege de către Adunarea Generală pe o perioadă de 4
ani...................................................................................................................................
......(4) Când se creează un loc vacant în Consiliul Director, Adunarea Generală alege
membrul pentru completarea locului vacant. Perioada pentru a ocupa locul vacant va
fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său....
......(5) Preşedintele şi vicepreşedinţii fac parte din Consiliul Director............................
......(6) Consiliul Director îşi alege un secretar din membrii săi.......................................
......(7) Consiliul Director îşi poate elabora un regulament intern de funcţionare. Nu
poate fi membru al Consiliului Director, iar dacă era pierde această calitate orice
persoană care ocupă o funcţie de conducere în cadrul unei instituţii publice, dacă
Asociaţia are ca scop sprijinirea acelei instituţii publice..................................................
......(8) Pentru valabilitatea hotărârilor este necesară prezenţa a cel puţin ½ din
umărul membrilor Consiliului Director şi deciziile se iau cu majoritatea absolută a
membrilor prezenţi..........................................................................................................
......(9) Dezbaterile Consiliului Director au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza
proprunerilor comunicate de preşedine cu cel puşin 10 zile înainte...............................
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......(10) Acestea se consmnează în procesul verbal al şedinţei, care se scrie într-un
Registru sigilat şi parafat de preşedintele Consiliului Director. Procesul verbal se
semnează de persoana care a prezidat şedinţa şi de secretar.......................................
......(11) În relaţii cu terţii, GAL PRIETENIA MUREŞ-HARGHITA este reprezentată de
preşedintele Consiliului Director, pe baza şi în limitele împuternicirilor date de
Adunarea Generală, sau în lipsa acestuia de către vicepreşedintele desemnat............
......Art.30.(1) Consiliul Director se întruneşte în şedinţe ordinare o dată pe lună..........
......(2) Şedinţele extraordinare se convoacă, după caz, de către preşedintele GAL
PRIETENIA MUREŞ- HARGHITA la cererea a cel puţin 1/3 din numărul membrilor
Consiliului Director, sau la cererea cenzorilor.................................................................
......Art.31. Consiliul Director are următoarele atribuţii:..................................................
a) prezintă Adunării Generale raportul de activtate pe perioada anterioară,
executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul
bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectele Asociaţiei;.....................................
b) încheie acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei;.......................................
c) aprobă organigrama şi politica de personal;........................................................
d) defineşte elementele de strategie ale GAL PRIETENIA MUREŞ-HARGHITA pe
care le supune aprobării Adunării Generale;.......................................................
e) adoptă hotărâri privind organizarea şi funcţionarea GAL PRIETENIA MUREŞHARGHITA în limitele de competenţă stabilite de către Adunarea Generală......
f) Aprobă programele GAL PRIETENIA MUREŞ HARGHITA;...............................
g) Consiliul Director hotărăşte funcţionarea Comitetului de selectare a proiectelor
ale GAL PRIETENIA MUREŞ-HARGHITA;..........................................................
h) numeşte responsabilul administrativ, stabileşte atribuţiile şi retribuţia acestuia;..
i) avizează cererile de înscriere a noilor membrii cu condiţia respectării
proporţionalităţii de cel puţin 65% membrii proveniţi din sectorul privat şi maxim
35% membrii din sectorul public...........................................................................
j) Se preocupă de îmbunătăţirea imaginii publice a GAL PRIETENIA MUREŞHARGHITA;.........................................................................................................
k) Aprobă acceptarea donaţiilor grefate de sarcini stabilind, de asemenea, limitele
în care se poate face această acceptare;............................................................
l) Consiliul Director poate hotârî funcţionarea unor comisii cu caracter consultativ
şi de sprijin: comisia tehnică, comisia economicp-financiară, comisia juridică,
comisia pentru litigii, alte comisii după nevoie;....................................................
m) Orice alte atribuţii prevăzute în Statut sau stabilite de Adunarea Generală.........
PREŞEDINTELE
......Art.32. Durata mandatului preşedintelui este de 4 ani, nici o persoană neputând
îndeplini funcţia de preşedinte mai mult de două mandate consecutive.........................
......Atribuţiile Preşedintelui GAL PRIETENIA MUREŞ-HARGHITA sunt:.......................
a) este preşedintele Consiliului Director şi în această calitate participă la şedinţele
Consiliului Director cu drept de vot;......................................................................
b) propune Consilului Director calitatea de preşedinte de onoare şi de membru de
onoare al GAL PRIETENIA MUREŞ-HARGHITA, care se aprobă de către
Adunarea Generală..............................................................................................
c) reprezintă GAL PRIETENIA MUREŞ-HARGHITA în raporturile cu terţii;............
d) poate decide delegarea de competenţă pe termen limitat (prin mandat special)
în favoarea unui vicepreşedinte sau unui alt membru al Consiliului, în caz de
indisponibilitate a vicepreşedinţilor;.....................................................................
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e) propune Consiliului Director înlocuirea din funcţie a vicepreşedinţilor Asociaţiei,
care se validează de Adunarea Generală;...........................................................
f) Convoacă Consiliul Director, precum şi Adunarea Generală a GAL PRIETENIA
MUREŞ-HARGHITA.............................................................................................
VICEPREŞEDINŢI
......Art.33.(1) Vicepreşedinţii GAL PRIETENIA MUREŞ-HARGHITA sunt în număr de
trei, aleşi de Adunarea Generală pentru o perioadă de 4 ani. Atribuţiile acestora sunt
stabilite în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al GAL PRIETENIA MUREŞHARGHITA.....................................................................................................................
......(2) La alegerea vicepreşedinţilor se va ţine cont de o reprezentare în teritoriul
GAL PRIETENIA MUREŞ-HARGHITA, respectiv de teritoriul din judeţul Mureş şi cel
CENZORUL SAU DUPĂ CAZ COMISIA DE CENZORI
......Art.34.(1) Gestiunea este controlată de cenzor sau după caz de Comisia de
Cenzori............................................................................................................................
......(2) Cenzorii sunt aleşi de Adunarea Generalăpe o perioadă de 4 ani......................
......(3) Întrucât numărul asociaţilor este mai mare de 15, numirea unui cenzor este
obligatorie. Acesta poate fi o persoană din afara Asociaţiei...........................................
......(4) Dacă numărul membrilor înscrişi creşte peste 100, controlul financiar intern se
exercită de către o comisie de cenzori. Numărul cenzorilor trebuie să fie impar............
......(5) Cenzorul sau după caz, cel puţin unul dintre cenzori trebuie să fie contabil
autorizat sau expert contabil, în condiţiile legii................................................................
......(6) În aceleaşi condiţii sunt numiţi un număr egal de supleanţi care vor înlocui
cenzorii titulari.................................................................................................................
......Atribuţiile principale ale cenzorilor sunt:....................................................................
a) verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociaţiei;.............................
b) întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării Generale,.........................................
c) în cursul exerciţiului financiar verifică gospodărirea mijloacelor fixe şi
circulante, a portofoliului de efecte, casa şi registrele de evidenţă contabilă şi
informează Consiliul Director asupra neregulilor constatate,...............................
d) la încheierea exerciţiului financiar cotrolează exactitatea inventarului, a
documentelor şi informaţiilor prezentate de Consiliul Director asupra conturilor
GAL PRIETENIA MUREŞ-HARGHITA, bilanţul şi contul de profit şi pierderi
prezentând Adunării Generale un raport scris;.....................................................
e) participă la şedinţele Consiliului Director fără drept de vot;.................................
f) la lichidarea GAL PRIETENIA MUREŞ-HARGHITA, controlează operaţiunile
de lichidare;..........................................................................................................
g) orice alte atribuţii prevăzute în Statut sau stabilite de Adunarea Generală.........
......(7) Comisia de Cenzori se întruneşte la sediul GAL PRIETENIA MUREŞHARGHITA şi ia decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul
de divergenţe se înaintează Adunării Generale..............................................................
......(8) Cenzorul sau după caz comisia de cenzori poate convoca Adunarea Generală
extraordinară oro de câte ori consideră necesar pentru situaţii privind încălcarea
dispoziţiilor legale şi statutare.........................................................................................
......(9) Atribuţiile şi modul de funcţionare a Comisiei de Cenzori, precum şi drepturile
şi obligaţiile cenzorilor se completează cu dispoziţiile în acest domeniu........................
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......(10) Cenzorii vor menţiona într-un registru special deliberările, precum şi
constatările făcute în exerciţiul mandatului lor................................................................
......(11) Revocarea cenzorilor se poate face numai de Adunarea Generală..................
COMITETUL DE SELECTARE A PROIECTELOR
Modul de stabilire şi de funcţionare a Comitetului de Selectare a proiectelor
......Art.35.(1) Comitetul va fi alcătuit din 11 persoane, reprezentanţi ai autorităţilor şi
organizaţiilor care fac parte din parteneriat, cel puţin 65% din sectorul privat şi cel
mult 35% din sectorul public, respectiv 8 membri din sectorul public.............................
......(2) În aceleaşi condiţii se aleg şi membrii supleanţi..................................................
......(3) La nivelul luării deciziilor, partenerii economici şi sociali precum şi alţi
reprezentanţi ai societăţii civile, trebuie să reprezinte mai mult de 50% din
parteneriatul local, iar organizaţiile ce provin din eventuale oraşe având ca
responsabilitate şi zona montană învecinată – consilii judeţene, prefecturi, consilii
locale, furnizori de formare, sevicii de consultanţă nu vor depăşi 25%..........................
......(4) Dacă unul din proiectele depuse pentru selectare, aparţine unuia din membrii
comitetului, în această situaţie, persoana (organizaţia) în cauză nu are drept de vot şi
nu participă la întâlnirea comitetului respectiv................................................................
COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV
......Art.36.(1) Compartimentul administrativ are următoarea componenţă:....................
a) Responsabilul administrativ care coordonează activitatea GAL PRIETENIA
MUREŞ-HARGHITA, atât sub aspect organizatoric cât şi al respectării
procedurilor de lucru............................................................................................
b) Responsabil financiar/contabil care se ocupă de supravegherea şi controlul
gestiunii financiar-contabile,................................................................................
c) Animatori care desfăşoară activităţi de animare pentru promovarea acţiunilor
GAL PRIETENIA MUREŞ-HARGHITA,...............................................................
d) Sector tehnic care va cuprinde un număr de angajaţi în funcţie de
complexitatea activităţilor de la nivelul GAL PRIETENIA MUREŞ-HARGHITA,
având ca sarcină verificarea şi selecţia proiectelor ce se vor implementa;.........
e) Consultanţi externi în funcţie de necesităţi pentru buna desfăşurare a
activităţilor GAL PRIETENIA MUREŞ-HARGHITA,.............................................
f) Angajat pentru activităţi de secretariat.................................................................
......(2) Pentru fiecare angajat al GAL PRIETENIA MUREŞ-HARGHITA, se va întocmi
o fişă a postului, în care vor fi cuprinse toate activităţile la care participă şi atribuţiile
lor în cadrul acestor activităţi...........................................................................................
......Art.37. Gestiunea GAL PRIETENIA MUREŞ-HARGHITA, se ţine în conformitate
cu legislaţia în vigoare.....................................................................................................
Exerciţiul financiar începe la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie...........................
......Art.38. Gestiunea financiară este ţinută de personal calificat şi este controlată de
Consiliul Director şi de cenzor sau Comisia de cenzori..................................................
......Art.39. GAL PRIETENIA MUREŞ-HARGHITA, poate avea conturi în ţară şi
străinătate în condiţiile legii.............................................................................................
CAP.7. DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA ASOCIAŢIEI
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......Art.40. Asociaţia GAL PRIETENIA MUREŞ-HARGHITA, se dizolvă:......................
a. De drept:.................................................................................................................
a) în situaţia imposibilităţii constituirii Adunării Generale sau a Consiliului Director
în conformitate cu Statutul Asociaţiei dacă această situaţie durează mai mult de 1 an
de la data care, potrivit Statutului aceste organisme trebuiau constituite,.....................
b) reducerea numărului de asociaţi sub limita admisă de lege, dacă aceasta nu
se completează timp de 3 luni,........................................................................................
c) imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost înfiinţată, dacă în termen
de 3 luni de la constatarea acestui fapt nu se produce schimbarea acestui scop. Orice
persoană interesată poate solicita judecătoriei în a cărei circumscripţie se află sediul
Asociaţiei ca prin hotărâre judecătorească să constate dizolvarea................................
b.
Prin hotărâre judecătorească la cererea oricărei persoane interesate când......
a) scopul sau activitatea au devenit ilicite sau contrare ordinii publice;.................
b) realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii
publice,............................................................................................................................
c) Asociaţia urmăreşte alt scop decât cel pentru care s-a constituit,.....................
d) Asociaţia a devenit insolvabilă;..........................................................................
e) Asociaţia nu mai obţine autorizaţiile necesare potrivit legii................................
c.
Prin hotărârea Adunării Generale situaţie în care în termen de 15 zile de la
data şedinţei de dizolvare, procesul verbal în formă autentică se depune la
judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul, pentru înscriere în
Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor..................................................................................
......Art.41. Dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei se va face în condiţiile legii.....................
CAP.8. DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
......Art.42. Statutul GAL PRIETENIA MUREŞ-HARGHITA, poate fi modificat de către
Adunarea Generală, pe baza propunerilor Consiliului Director cu votul a două treimi
din numărul membrilor prezenţi.......................................................................................
......Art.43. Detaliile privind funcţionarea şi organizarea GAL PRIETENIA MUREŞHARGHITA, se vor stabili printr-un regulament de organizare şi funcţionare propus de
Consiliul Director şi aprobat de Adunarea Generală.......................................................
......Art.44.(1) În caz de dizolvare a GAL PRIETENIA MUREŞ-HARGHITA, Consiliul
Director propune, iar Adunarea Generală aprobă destinaţia fondurilor şi bunurilor
care-i aparţin...................................................................................................................
......(2) Fondurile şi bunurile Aso0ciaţiei vor fi donate în exclusivitate organizaţiilor
neguvernamentale, societăţilor de caritate sau altor instituţii cu obiective similare GAL
PRIETENIA MUREŞ-HARGHITA,..................................................................................
......(3) Bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice.....
......(4) Aceste bunuri pot fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de
drept public cu scop identic sau asemănător sau asociaţiilor de caritate, pe bază de
inventar şi evaluare de către o comisie de evaluare ce va fi aprobată de către
Consiliul Director............................................................................................................
CAP.9 LITIGII
......Art.45. Prezentul Statut este cadrul normativ pe baza căruia se organizează şi se
desfăşoară activitatea Asociaţiei GAL PRIETENIA MUREŞ-HARGHITA,......................
......Art.46. Litigiile cu persoanele fizice sau juridice sunt de competenţa instanţelor
judecătoreşti de drept comun..........................................................................................
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MEMBRII FONDATORII AI ASOCIAŢIEI,
Primăria Comunei Petelea
prin Primar Pădurean Sorin-Pompei,....................................
Primăria Comunei Beica de Jos,
prin Primar Moldovan Maria,.................................................
Primăria Comunei Solovăstru
prin Primar Ciorba Ioan,...........................................................
Primăria Comunei Ibăneşti
prin Consilier Farcaş Sebastian-Irimie,................................
Primăria Comunei Hodac
prin Primar Iacob Valentin Marin,.........................................
Primăria Comunei Chiheru de Jos,
prin Primar Hurdugaci Emanoil,...........................................
Primăria Comunei Gurghiu
prin Primar Boar Laurenţiu-Dumitru,...................................
Primăria Comunei Sărmaş
prin Primar Mîndru Valentin,................................................
Primăria Comunei Subcetate
prin Primar Rizea Ion..........................................................
Primăria Comunei Gălăuţaş
prin Primar Ţăran Radu,........................................................
Asociaţia de tineret „Ecoul Subcetate”
prin Preşedinte Rusu Vasile,................................................
Asociaţia Crescătorilor de Bovine Toleseni
prin Preşedinte Micu Marian,................................................
Asociaţia Crescătorilor de Animale „Capu Dealului”
prin Preşedinte Moldovan Sorin,..........................................
Asociaţia de Dezvoltare Peteleanca
prin Preşedinte Niculescu Vlad,...........................................
Filiala Locală Petelea a Asociaţiei Crescătorilor de Taurine
prin Preşedinte Mărcuş Niculin-Claudiu,.............................
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Asociaţia Romilor „BEICA
prin Preşedinte Urs Marcel-Nicolae.......................................
Asociaţia Valea Speranţei Beica de Jos
prin Preşedinte Bucin Lucian...................................................
Asociaţia Glasul Pământului Beica de Jos
prin Preşedinte Cioba Cătălin-Zaharie.....................................
COPET EURO DINEX S.R.L.,
prin Reprezentant legal Deac Angela-Elena-Delia,...............
BIOSAL ENERG S.R.L.,
prin Reprezentant legal Man Nicolae,......................................
MMM S.R.L.
prin Reprezentant legali Moldovan Dumitru...........................
EMIMAGRICOM S.R.L.,
prin Reprezentant legal Man Grigore,......................................
LIGNUSCON S.R.L.
prin Reprezentant legal Marc Nicolae Ionel,............................
GENEX COM S.R.L
prin Reprezentant legal Morar Sorin Vasile,............................
DANBORCOM S.R.L.,
prin Reprezentant legal Borda Dan-Cornel,............................
ECOSTIL S.R.L
prin Reprezentant legal Neag-Hărşan Virginia ,.....................
MIRDATOD PROD S.R.L.,
prin Reprezentant legal Todoran Mircea-Alin-Cristian,..........
DARION S.R.L.,
prin Reprezentant legal Chirteş Ioan,........................................
OLTEAN PRODLEMN S.R.L.,
prin Reprezentant legal Oltean Tiberiu,.....................................
PADEMAR IMPEX S.R.L.,
prin Reprezentant legal Mircea Adela Maria,............................
ECO SMART GRUP S.R.L.,
prin Reprezentant legal Mureşan Claudiu-Aurelian,..................
ITALMOB S.R.L. Dej – Punct de Lucru Galăuţaş
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prin Reprezentant legal Codromaz Luigi,.....................................
ARTERFUSTE S.R.L.,
prin Reprezentant legal Vasiliu Vasile,.....................................
HAGVEL AUTO SERVICE S.R.L.,
prin Reprezentant legal Hagymas Pavel,......................................
AGRO MIXT HODAC COOPERATIVA AGRICOLĂ
prin Reprezentant legal Butilcă Simion,...................................
Composesoratul Chiheru de Sus
prin Împuternicit Matei Alexandru,............................................
Composesoratul Ibăneşti
prin Împuternicit Petra Zamfir,...................................................
BUGA TEODORA MARIA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ
prin Titular Buga Teodora Maria,..............................................
MEZEI JOZSEF-ZSOLT ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ
prin Titular Mezei Jozsef-Zsolt,.................................................
DOBREAN-URZICĂ MARIA-ANA.................................................
BOAR IONUT-CLAUDIU..................................................................
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