ACT CONSTITUTIV
AL ASOCIAȚIEI DE PODIATRIE
Actualizat la 29.03.2019

Asociații fondatori:
1.
GÂVAN NORINA ALINTA, cetățean român, domiciliată în Mun. Cluj Napoca, [•];
2.
FLOREA BOGDAN, cetățean român, domiciliat în Mun. Cluj Napoca, [•];
3.
VEREȘIU IOAN-ANDREI, cetățean român, domiciliat în Mun. Cluj-Napoca, [•],
au hotărât în unanimitate înființarea ASOCIAȚIEI DE PODIATRIE:
Art. 1. Denumirea
Asociația are denumirea de: ASOCIAȚIA DE PODIATRIE, conform disponibilității denumirii asociației nr.
141582 eliberată de Ministerul Justiției la data de 26 ianuarie 2015.
Art. 2. Sediul
Sediul asociației va fi în România, Cluj-Napoca, str. Ady Endre nr. 44, ap. 6/1, jud. Cluj.
Sediul Asociației poate fi schimbat în baza Hotărârii Adunării Generale a Asociaților.
Art. 3. Durata
ASOCIAȚIA DE PODIATRIE se înființează pe o durata nedeterminată.
Durata de funcționare poate fi modificată în baza Hotărârii Adunării Generale a Asociaților.
Art. 4. Scopul
Scopul asociației îl reprezintă sprijinirea activităților medicale, de cercetare și dezvoltare pentru prevenția
și managementul Afecțiunilor piciorului inclusiv afecțiunilor piciorului diabetic.
Art. 5 Patrimoniul
Patrimoniul inițial al Asociației este de 1.000 LEI (unamielei) în numerar, pus la dispoziția Asociației de
către asociații fondatori și vărsat în totalitate la data constituirii Asociației.
Art. 6. Organe de conducere și control
Asociația are următoarele organe de conducere și control:
a) Adunarea Generală a membrilor Asociației;
b) Consiliul Director;
c) Comisia de cenzori.
Art. 7. Adunarea Generală a Asociației
Adunarea Generală este organul de conducere al asociației, alcătuit din totalitatea asociaților.
Adunarea Generală se întrunește în sesiune ordinară o dată pe an în cursul lunii iunie-iulie.
Data de întrunire a Adunării Generale se stabilește de către Consiliul Director și va fi anunțată cu cel puțin
2 săptămâni înainte de data stabilită.
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Adunarea Generală se întrunește în sesiune extraordinară ori de câte ori trebuie rezolvate probleme
importante de competența Adunării Generale și care nu suferă amânare.
Adunarea Generală este valabil constituită indiferent de numărul de membri prezenți.
Hotărârile Adunării Generale se iau cu votul majorității membrilor prezenți, cu excepția aprobării și
modificării Statutului, caz în care se cere o majoritate de cel puțin două treimi din numărul membrilor
prezenți.
Fiecare membru are dreptul la un singur vot.
Dezbaterile și hotărârile adoptate se consemnează într-un registru special de către un secretar desemnat
de către Consiliul Director.
Atribuțiile Adunării Generale sunt stabilite prin Statutul Asociației.
Deliberările Adunării Generale se consemnează, prin grija secretarului, într-un registru de deliberări,
accesibil oricărei persoane interesate, la care se vor anexa procesele-verbale de ședință.
Hotărârile luate de Adunarea Generală sunt obligatorii și pentru asociații care nu au luat parte la
Adunarea Generală sau au votat împotrivă.
Art. 8. Consiliul Director
Consiliul Director este format din 5 membri, astfel:
a)
Președinte - VEREȘIU, IOAN-ANDREI, cetățean român, domiciliat în mun. Cluj – Napoca, [•];
b)
Vicepreședinte – INCEU, GEORGETA – VICTORIA, cetățean român, domiciliată în mun. Cluj –
Napoca, [•];
c)
Secretar – FLOREA, BOGDAN, cetățean român, domiciliat în mun. Cluj – Napoca, [•];
d)
Membru – PETCU, DANIEL, identificat cu CNP 1700705211671, domiciliat în mun. București, [•];
e)
Membru – DRĂGOI, IULIA IOVANCA, domiciliată în mun. Timișoara, [•].
Consiliul Director se întrunește trimestrial sau ori de câte ori activitățile prevăzute în Statut o cer.
Consiliul Director reprezintă organul executiv al Asociației și este ales de Adunarea Generală pe o
perioada de 4 ani.
Atribuțiile Consiliului Director sunt stabilite prin statutul Asociației.
Consiliul Director este răspunzător pentru întreaga activitate în fața Adunării Generale.
Art. 9. Comisia de cenzori
Controlul financiar intern al Asociației este asigurat de Comisia de cenzori. Un membru al Comisiei de
cenzori trebuie să fie expert contabil autorizat. Comisia de cenzori este formată din 3 (trei) cenzori, având
următoarea componență nominală:
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a)
b)
c)

MIHAELA BANU
OLESEA IONAC
MIHAI CREȚEANU

Atribuțiile Comisiei de cenzori sunt stabilite prin Statutul Asociației.
9 bis. Președintele de onoare
Titlul de "Președinte de onoare" se acordă membrilor Asociației care au avut o contribuție deosebită la
dezvoltarea Asociației, la îndeplinirea și dezvoltarea scopului acesteia, astfel cum este definit la art. 4.
Atribuțiile Președintelui de onoare se stabilesc prin Statut.
Titlul de "Președinte de onoare" se acordă prin hotărârea Adunării Generale, la propunerea Consiliului
Director.
Art. 10. Modificarea și completarea actului constitutiv
Modificarea sau completarea actului constitutiv se face în formă scrisă și cu îndeplinirea condițiilor legale
de fond și formă.
Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu celelalte dispoziții legale în vigoare.
Art. 11. Persoane împuternicite
Noi, membrii fondatori, împuternicim pe GÂVAN NORINA ALINTA, cetățean român, domiciliată în Mun.
Cluj-Napoca, [•], ca în numele nostru și pentru noi să desfășoare procedura de dobândire a personalității
juridice, înscrierea Asociației în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor și obținerea avizelor necesare.
***
Prezentul act constitutiv a fost redactat în 10 exemplare originale și a fost adus la cunoștința membrilor
asociați, care au subscris, la prevederile lui, asumându-și responsabilitatea prin semnăturile lor.
Prezentul a fost actualizat la data de 29.03.2019, în urma Hotărârii Adunării Generale a Asociaților din
29.03.2019.
ASOCIAȚI:
GÂVAN NORINA ALINTA,
FLOREA BOGDAN,
VEREȘIU IOAN-ANDREI,
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