
Anexa nr. 1 la HCL nr. 301/2017 
 
 

ACTUL CONSTITUTIV AL ASOCIAŢIEI  
„GRUP DE ACŢIUNE LOCALĂ-SEPSI” 

 
 CAP.I. DISPOZIŢII GENERALE 
 Art. 1. - Subsemnaţii: 
 1. MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE prin Consiliul Local al municipiului 
Sfântu Gheorghe, cu sediul în Municipiul Sfântu Gheorghe, Strada 1 Decembrie 1918 Numărul 
2, Cod fiscal 4404605, reprezentat de dl. Antal Árpád - András, în calitate de primar, legal 
împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe 
nr. _______/_________. 
 2. ASOCIAŢIA SERVICIUL DE AJUTOR MALTEZ ÎN ROMÂNIA- FILIALA 
SFÂNTU GHEORGHE, cu sediul în mun. Sfântu Gheorghe, str. Pescarilor nr. 34B, jud. 
Covasna, având CIF 30085114, reprezentată prin preşedinte dl. Biszak Jozsef, în baza 
Hotărârii __________________, 
 3. ASOCIAŢIA DE PROMOVARE A SĂNĂTĂŢII MENTALE „ESELY” 
LELKI EGESZSEGVEDO EGYESULET, cu sediul în mun. Sfântu Gheorghe, str. Erege 
nr.16, jud. Covasna, reprezentată prin preşedinte Papp Agota, în baza Hotărârii 
__________________, 
 4. ASOCIAŢIA RROMILOR AMENKHA, cu sediul mun. Sfântu Gheorghe str. 
Orko, nr.23, jud. Covasna, având CIF 14601906, reprezentat prin preşedinte Dima Mihaly, în 
baza Hotărârii __________________,  
 5. ASOCIAŢIA „CARITAS – ASISTENŢĂ SOCIALĂ” FILIALA 
ORGANIZAŢIEI CARITAS ALBA IULIA, cu sediul în Târgu Mureş, P-ţa Trandafirilor, 
nr.61, jud. Mureş, având CIF 1213139, reprezentat prin director Ludescher Laszlo, 

6. FEMILD BAUINVEST SRL, cu sediul în mun. Sfântu Gheorghe, str. Nicolae 
Iorga, parter comercial, bl.34C, sc.B, jud. Covasna, înregistrat în Registrul Comerţului nr. 
J14/202/10.05.2016, având CIF 36058771, reprezentat prin administrator 
_____________________,  
  
 în baza prevederilor art. 36 alin. (2) lit. e și alin. 7 lit. a din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicate, cu modificările şi completările ulterioare;  
 în temeiul prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi 
fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare,  

am hotărât constituirea prezentei Asociaţii, în calitate de asociaţi fondatori, în şedinţa 
de constituire din data de _______________, stabilind totodată următoarele: 
 

Art. 2. - Denumirea asociaţiei,  pe care, prin buna- întelegere, părţile sus numite am 
constituit- o, va fi ASOCIAŢIA „”GAL SEPSI”, denumită în continuare Asociaţia. 
 Art. 3. - Forma juridică: asociaţia este, potrivit legii, persoană juridică română de drept 
privat, fără scop patrimonial. 

Art. 4. - (1). Sediul Asociaţiei se stabileşte  în mun. Sfântu Gheorghe, str. Váradi 
Jozsef, nr.92/A, jud. Covasna.  

(2). Sediul Asociaţiei poate fi schimbat, în condiţiile legii, prin hotărârea Consiliului 
Director. 
 Art. 5. - Asociaţia se constituie pe o perioadă nedeterminată prin libera asociere a 
membrilor fondatori.  
 Art. 6. - Asociaţia este organizată şi funcţionează în conformitate cu dispoziţiile 
legislaţiei române, ale statutului şi ale prezentului act constitutiv. 
 
 CAP.II. SCOPUL ASOCIERII 

 Art. 7. - Asociaţia ”GAL SEPSI” este o organizaţie nonprofit, înfiinţată în scopul 
reducerii numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială, înbunătăţirea 
calităţii vieţii, creşterea coeziunii sociale, înbunătăţirea mediului de viaţă a populaţiei aflate în 
zonele marginalizate din mun. Sfântu Gheorghe. 



 Art. 7. 1. Obiectivele prin care Asociaţia îşi propune să-şi aducă la îndeplinire scopul 
sunt: 

a) participarea la aplicarea programelor de dezvoltare locală cum ar fi „Programul 
Operaţional Regional Dezvoltare Locală Plasată sub Responsabilitatea Comunităţii”, fără a se 
limita la aceasta, în vederea atragerii fondurilor destinate eradicării excluziunii sociale şi a 
marginalizării datorată sărăciei extreme în cadrul grupului ţintă din municipiul Sfântu 
Gheorghe;   

b) realizarea identificării teritoriului vizat de Strategia de Dezvoltare Locală prin 
prezentarea zonelor urbane marginalizate cu toate caracteristicile  geografice, de mediu, 
patrimoniu arhitectural şi cultural. Trebuie să identifice şi să analizeze nevoile persoanelor 
aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială de pe raza teritoriului SDL şi a fiecărei zone 
distincte incluse; 

c) identificarea principalelor probleme cu care se confruntă populaţia din fiecare zonă 
distinctă a teritoriului SDL, sub aspectelor legate de infrastructură şi locuire, educaţie şi statul 
ocupaţional al adulţilor, veniturile şi cheltuielile gospodăriilor, educaţia copiilor, accesul la 
servicii, organizarea şi relaţiile de la nivelul comunităţii şi imaginea publică a zonei; 

d) elaborarea SDL şi urmărirea implementării acestuia; 
e) participarea la POR şi POCU şi alte programe care vizează atingerea scopului. 

  
 CAP.III. PATRIMONIUL ASOCIAŢIEI 
 Art. 8. - Patrimoniul iniţial al Asociaţiei este de 300 lei şi constă din aporturi în 
numerar ai membrilor fondatori astfel: 

1. Municipiul Sfântu Gheorghe: 50 lei 
2. Asociaţia Serviciul De Ajutor Maltez În România- Filiala Sfântu Gheorghe: 50 lei 
3. Asociaţia De Promovare A Sănătăţii Mentale „Esely” Lelki Egeszsegvedo 

Egyesulet: 50 lei 
4. Asociaţia Rromilor Amenkha: 50 lei 
5. Asociaţia „Caritas – Asistenţă Socială” Filiala Organizaţiei Caritas Alba Iulia: 50 

lei 
6. Femild Bauinvest Srl: 50 lei  
Art. 9. - (1) Categoriile de resurse patrimoniale ale Asociaţiei sunt: 
a) cotizaţiile membrilor; 
b) dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile în condiţii legale; 
c) donaţii,  sponsorizări sau legate; 
d) resurse obţinute de la bugetul de stat şi/ sau de la bugetele locale; 
e) alte venituri prevăzute de lege. 
(2) Cotizaţia anuală se achită până la data de 01 martie a anului pentru care ea este 

datorată. 
(3) Suma cotizaţiei va fi stabilită în funcţie de obiectivele ce se propun a fi realizate.  
(4) Adunarea Generală a Asociaţilor poate hotărî suplimentarea cotizaţiei pe anul în 

curs.  
(5) Asociaţia poate să înfiinţeze societăţi comerciale în scopul realizării mijloacelor 

financiare necesare îndeplinirii obiectivelor Asociaţiei. Dividendele obţinute de Asociaţie, din 
activităţile acestor societăţi comerciale, dacă nu se reinvestesc în aceleaşi societăţi comerciale, 
se folosesc în mod obligatoriu pentru realizarea scopului Asociaţiei. 

 
CAP. IV ORGANELE DE CONDUCERE, ADMINISTRARE ŞI CONTROL 

 Art. 10. - Asociaţia are următoarele organe de conducere: 
 a). Adunarea generală; 
 b). Consiliul director; 
 c). Cenzorul; 
 Art. 11. - (1) Adunarea generală este organul deliberativ de conducere, alcătuit din 6 
membri (membrii din care un desemnat Municipiul Sfântu Gheorghe, un membru desemnat de 
Asociaţia Serviciul De Ajutor Maltez În România- Filiala Sfântu Gheorghe, un membru 
desemnat de Asociaţia De Promovare A Sănătăţii Mentale „Esely” Lelki Egeszsegvedo 
Egyesulet, un membru desemnat Asociaţia Rromilor Amenkha, un membru desemnat de 



Asociaţia „Caritas – Asistenţă Socială” Filiala Organizaţiei Caritas Alba Iulia, un membru 
desemnat de Sc Femild Bauinvest Srl,).  
 (2) Adunarea Generală are atribuţiile prevăzute în statut. 
 (3) Adunarea Generală are drept de control permanent asupra Consiliului Director, 
asupra cenzorului. 
 Art. 12. - (1) Consiliul Director este organul de conducere care asigură punerea în 
execuţie a hotărârilor Adunării Generale şi conduce Asociaţia în intervalul dintre şedinţele 
Adunării Generale a Asociaţilor, care are competenţele şi modalitatea de lucru expres precizate 
şi detaliate în statut. 

(2) Consiliul director este alcătuit din 3 membri, membri din care unul este desemnat 
de Municipiul Sfântu Gheorghe şi câte un membru de către Asociaţia Serviciul de Ajutor 
Maltez În România- Filiala Sfântu Gheorghe, şi Asociaţia Rromilor Amenkha. Cei trei membri 
sunt numiţi de către Adunarea Generală a Asociaţilor pentru un mandat de 3 (trei) ani, 
începând de la data înregistrării Asociaţiei. 

Art. 13. - (1) Cenzorul este organul de control financiar al Asociaţiei. El va fi ales în 
prima Adunare Generală a Asociaţiei, după constituirea sa. 

(2) Cenzorul trebuie să fie contabil autorizat sau expert contabil, în condiţiile legii. 
Membrii Consiliului Director nu poate fi cenzor. 

(3) Atribuţiile cenzorului sunt prevăzute în Statutul Asociaţiei. 
Art. 14. - Cenzorul verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociaţiei şi 

îndeplineşte orice atribuţii stabilite de Adunarea generală. 
 
CAP.V. DISPOZIŢII FINALE 

 Art. 15. - Persoana împuternicită să desfăşoare procedura de dobândire a personalităţii 
juridice a Asociaţiei, să o reprezinte în faţa instanţelor judecătoreşti, în faţa autorităţilor publice 
sau a instituţiilor bancare în vederea depunerii patrimoniului iniţial este dl/d- na 
_____________ în calitate de _____________ al Asociaţiei. 

Art. 16. - (1) Prezentul Act constitutiv a fost redactat conform cu prevederile 
Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

(2) Prevederile prezentului Act constitutiv se completează cu prevederile legale în 
vigoare. 
 

Prezentul Act constitutiv a fost adoptat de către Adunarea Generală a Asociaţiei în 
şedinţa de constituire din data de ___________, este semnat de toţi membri fondatori. 
 
 Semnăturile asociaţilor: 
 
  1.  ______________________________, 
 
  2.  ______________________________,  
 
  3.   _____________________________, 
    
  4.   ____________________________, 
 
  5.   _____________________________,  
 
  6.   _____________________________,  
 



 


