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STATUTUL  

asociaţiei “O RAZĂ DE SOARE PENTRU FIECARE” 

 
Asociaţia “O RAZĂ DE SOARE PENTRU FIECARE” este fondată potrivit actului 

constitutiv de cãtre: 

Subsemnatii:  

MLADIN CRISTINA, cetăţean român, domiciliat în Cluj-Napoca, str.Tăşnad nr. 17 ap. 

21 jud. Cluj, nascut la data de 02 .08.1972 .în localitatea Cluj-Napoca  jud. Cluj; 

STOICA –HOPÎRTEAN IOANA, cetăţean român, domiciliat în Cluj-Napoca, Cal. 

MĂNĂŞTUR nr 85 ap. 98 , jud. Cluj, nascut la data de 30 septembrie1965 .în localitatea 

Cluj-Napoca , jud. Cluj 

BALEA GRIGORE ,cetăţean român, domiciliat în Cluj-Napoca, str.Muncitorilor nr.20 , 

ap.7  , jud. Cluj, nascut la data de 04 iunie 1970 .în localitatea Cluj-Napoca 

I. Dispoziţii generale  

Art.1. Denumirea asociaţiei este Asociatia „O RAZĂ DE SOARE PENTRU 

FIECARE” (în continuare, în prezentul act va fi denumitã Asociaţia.) 

Asociaţia este persoanã juridicã de drept privat, neguvernamentalã, fãrã caracter politic, 

cu caractre nepatrimonial (non-profit), în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu 

prezentul statut. 

 

Art. 2. Sediul Asociaţiei este în Cluj-Napoca, str. Moţilor 135 

În vederea realizãrii scopului sãu asociaţia poate deschide sucursale,  filiale, în ţară şi 

străinătate,  respectând în acest scop procedura prevãzutã de lege. 

Sediul Asociaţiei poate fi schimbat pe baza hotărârii  Colegiului director  

Art. 3. Durata; Asociaţia se constituie pe durată nelimitatã. 

 

Art.4. Patrimoniul iniţial al Asociaţiei este în valoare de 360 RON, şi este constituit în 

totalitate în numerar prin contribuţiile egale ale membrilor fondatori. 

Întregul patrimoniu va fi evidenţiat şi păstrat în conformitate cu legislaţia română în 

materie, pe numele asociaţiei, şi va fi folosit exclusivitate pentru realizarea obiectivelor 

ei. 

 

Art.5. Veniturile Asociaţiei provin din cotizaţiile membrilor, dobânzile şi dividendele 

rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţiile legale, dividendele societăţiilor 

comerciale înfiinţate de asociaţie, donaţii, sponsorizări sau legate, venituri realizate din 

activităţi economice directe, resurse obţinute de la bugetul de stat sau de la bugetele 

locale, donatii,  sponsorizari . 

 

II. Scopul şi obiectivele Asociaţiei 

Art.6. Asociaţia are ca scop promovarea intereselor gradinitei Rază de Soare  susţinerea, 

acordarea de sprijin financiar, stimularea şi derularea de activităţi în acest domeniu. 

 

Art. 7. Realizarea scopurilor Asociaţiei se va materializa prin atingerea de obiective ca:  
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Sustinerea formarii profesionale a personalului Gradinitei Rază de Soare  

Mentinerea, fidelizarea  personalului prin sprijinirea in formare si dezvoltare 

profesionala, prin acordarea  de premii si stimulente  

Dezvoltarea programelor instructiv-educative ale copiilor inscrisi la gradinita Rază  de 

Soare  

Construirea de programe comune intre parinti, copii, personalul gradinitei de natura a 

implica participarea parintilor in programul copiilor desfasurat in gradinita si in afara 

acesteia 

Sprijinirea copiilor cu posibilitati materiale reduse pentru a facilita participarea acestora 

la activitatile optionale, activitati extracurriculare  

Imbogatirea bazei materiale a Gradinitei in folosul copiilor si al cadrelor didactice 

Activitãţi educaţionale recreative şi sportive 

Activitãţi de concepţie, editare, difuzare a materialelor didactice 

Activitãţi de educaţie a adulţilor: şcoala pãrinţilor, orientare profesionalã, etc. 

 

Art.8. Asociaţia va desfăşura orice activităţi permise de lege necesare atingerii scopurilor 

propuse. 

 

Art.9. Modificarea sau extinderea scopului şi obiectivelor Asociaţiei se face numai de 

către colegiul director.  

 

III. Membri 

Art. 10. Calitatea de membru al asociaţiei se dobândeşte pe baza unei cereri de înscriere 

adresatã Consiliului Director şi achitãrii taxei de înscriere şi a cotizaţiei anuale de 

membru, stabilite de adunarea generalã a membrilor pentru fiecare an calendaristic si 

achitata pana la data de 1 noiembrie.. 

Poate fi membru al asociaţiei orice persoanã fizicã având deplinã capacitate de exerciţiu 

şi orice persoanã juridicã având preocupãri şi obiective compatibile cu cele ale Asociaţiei. 

 

Art. 11. Calitatea de membru înceteazã la cerere, ca efect al neachitãrii cotizaţiei pana la 

data stabilita la art. 10 , sau dacã a survenit o cauzã de incompatibilitate. 

 

IV. Organizare. Conducere. Control. 

Art. 12. Organele Asociaţiei sunt: 

a) Adunarea generalã; 

b) Consiliul Director; 

c) Cenzorul; 

 

a) Adunarea generalã 

Art. 13. Adunarea generalã este organul alcãtuit din totalitatea membrilor asociaţiei. 

În competenţa adunãrii generale intrã atribuţii ca: 

a) stabilirea obiectivelor şi strategiei generale ale Asociaţiei; 

b) aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil; 

c) alegerea şi revocarea membrilor Consiliului Director; 

d) alegerea şi revocarea cenzorului; 
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e) înfiinţarea de filiale; 

f) modificarea actului constitutiv şi statutului; 

g) dizolvarea şi lichidarea asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor 

rãmase dupã lichidare; 

h) orice alte atribuţii prevãzute de lege. 

Art. 14. Adunarea generalã se întruneşte cel puţin o datã pe an şi are drept de control 

permanent asupra Consiliului Director şi a cenzorului. 

Adunarea se convoacã de cãtre Consiliul Director prin tabel cu semnatura,  prin scrisoare 

recomandatã cu confirmare de primire,telefon,  fax sau alt mijloc de comunicare, cu cel 

puţin 10 zile înainte de data fixatã pentru desfãşurarea lucrãrilor adunãrii. Dezbaterile 

sunt consemnate într-un proces verbal redactat într-un registru special destinat şedinţelor 

adunãrii generale. 

 

Art. 15. Adunarea generalã delibereazã în mod valabil, în prezenţa a 2/3 din numãrul 

membrilor sãi şi poate lua hotarâri cu cel puţin jumãtate plus unu din voturi. 

In caz de neintrunire a cvorumului adunarea generala se convoca  pentru a doua zi  si 

hotararile ei sunt valide indiferent de numarul participantilor.  

 

Art. 16. Hotãrârile adunãrii generale, contrare legii, actului constitutiv sau dispoziţiilor 

cuprinse în statut pot fi atacate în justiţie de cãtre oricare dintre membrii asociaţiei care 

nu  au luat parte la adunarea generalã sau care au votat împotrivã sau care au cerut sã se 

insereze aceasta în procesul-verbal de şedinţã, în termen de 15 zile de la data la care au 

luat la cunoştinţã despre hotãrâre sau de la data când a avut loc şedinţa, dupã caz. 

b)Consiliul Director 

Art.17. Consiliul Director asigurã punerea în executare a hotãrârilor adunãrii generale. El 

este format din trei membri. Consiliul Director îşi poate mãri numãrul de membri prin 

hotãrârea adunãrii generale. Membrii Consiliului Director sunt: 

POPESCU MIRCEA DĂNUŢ , cetăţean român, domiciliat în Cluj-Napoca, str.Virgil 

Fulicea  nr. 6 ap. 5 jud. Cluj, nascut la data de 15 iunie 1971 .în municipiuBraşov, 

jud.Braşov; in calitate de presedinte  

MAIER CORINA MIA,  cetăţean român, domiciliat în Cluj-Napoca, str. Mihai 

Românul nr 20, jud. Cluj, nascut la data de 28 septembrie 1970 .în localitatea  Cluj-

Napoca, jud. Cluj, in calitate de vicepresedinte  

Sima Ana Victoria, cetăţean român, domiciliat în Cluj-Napoca, str. Ion Meşter nr. 1, ap. 

43 jud. Cluj, nascut la data de 14 ianuarie  1974 inmun. Baia Mare , jud. Maramureş 

 

Art. 18. Consiliul Director al Asociaţiei exercitã următoarele atribuţii: 

a) prezintã adunãrii generale raportul de activitate pe perioada anterioarã, executarea 

bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi 

cheltuieli şi proiectul programelor Asociaţiei; 

b)    încheie acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei; 

c)  aprobã organigrama şi politica de personal ale Asociaţiei, dacã prin statut nu se 

prevede altfel; 

d)     îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de adunarea generalã. 
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Art.19. Consiliul Director asigură reprezentarea şi administrarea patrimoniului în 

raporturile cu terţii, hotarând asupra căilor de realizare a scopului propus de Asociaţie. 

Consiliul Director asigură legăturile şi cooperarea cu alte organizaţii, instituţii artistice, 

ştiinţifice şi sportive, ca şi cu organisme de stat, guvernamentale sau neguvernamentale, 

naţionale şi internaţionale, în vederea obţinerii de fonduri sau alte mijloace (bunuri) 

pentru realizarea scopului propus. 

Consiliul Director poate accepta în numele Asociaţiei, pentru a fi folosite în scopul 

Asociaţiei, orice contribuţie, donaţie, legat, dar nu este obligat să accepte. 

 

Art.20. Consiliul se întruneşte trimestrial, precum şi ori de câte ori este nevoie, în 

întruniri periodice şi speciale. Întrunirile Consiliului vor fi convocate de către 

Preşedintele Consiliului, sau de către jumătate din membrii Consiliului, prin trimiterea 

unei înştiinţări în care se vor menţiona data, ora, locul şi scopul întrunirii, către toţi 

membrii Consiliului, cu cel putin 2 zile înaintea unei asemenea întruniri. 

 

Art.21. Consiliul director deliberează în mod valabil, în prezenta a 2/3 din numărul 

membrilor săi şi poate lua hotărâri in unanimitate de voturi. Membrii Consiliului pot 

participa la întrunirile acestuia, după ce au fost înştiinţaţi, prin intermediul telefonului sau 

a altui mijloc de comunicaţie, considerându-se valabilă prezenţa lor în aceste condiţii. 

Membrii Consiliului nu vor primi salarii pentru serviciile aduse de ei în această Asociaţie, 

dar vor putea servi Asociaţia şi în orice alt mod, putând primi pentru aceste servicii 

compensaţii rezonabile, în baza unei convenţii de colaborare. 

 

Art. 22. Un loc vacant în Consiliu, apărut din cauză de deces, demisie, concediere sau din 

alte motive, va fi completat prin hotărârea adunãrii generale. 

 

Art.23. Întrunirile Consiliului sunt prezidate de către Preşedinte. Preşedintele sau alt 

membru al Consiliului sau orice alt angajat al Asociaţiei poate semna acte juridice în 

numele Asociaţiei numai dacă a fost autorizat de către Consiliul director.  

În cazul în care Preşedintele este indisponibilizat, Vicepreşedintele îşi asumă îndatoririle 

acestuia pe toată durata cât Preşedintele lipseşte. 

 

c) Cenzorul 

Art. 24.  Controlul financiar intern al Asociaţiei este asigurat de un cenzor, şi anume: 

 d-naTOADER ELENA AURELIA, cetatean roman, domiciliat in Cluj-Napoca, Cal 

Floresti nr 4 Bl.B1 ap 15, jud. Cluj, nascut la data de 23 iulie  1953 in mun.. Medias Jud. 

Sibiu, expert contabil  

Art. 25. În realizarea competenţei sale, cenzorul: 

a) verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociaţiei; 

b) întocmeşte rapoarte şi le prezintã adunãrii generale; 

c) poate participa la şedinţele Consiliului director, fără drept de vot; 

d) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de adunarea generalã. 

 

Art.26. Asociaţia va ţine la sediul său principal registre şi rapoarte corecte şi complete ale 

conturilor, procesele verbale ale dezbaterilor Consiliului director precum şi un registru 
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cuprinzând numele şi adresele membrilor Consiliului director şi al persoanelor care aduc 

contribuţii în Asociaţie. 

Toate dosarele şi registrele Asociaţiei pot fi inspectate de către oricare dintre membrii 

Consiliului director. 

 

V. Directorul executiv  

Art. 27. Activitatea curentă a Asociaţiei este asigurată de către un Director executiv 

desemnat de Consiliul Director care va executa sarcinile încredinţate de către acesta. 

 

Art. 28. Directorul executiv va reprezenta şi angaja Asociaţia, pe baza împuternicirii 

Consiliului Director, va fi responsabil pentru fondurile asociaţiei şi va efectua orice 

operaţii financiare şi bancare pentru asociaţie, pe baza împuternicirii Consiliului Director, 

precum şi orice alte sarcini care i se vor încredinţa de către asociaţie. 

 

Art. 29. În funcţie de amploarea activitãţii, Consiliul Director va decide momentul din 

care este justificatã angajarea directorului executiv. 

 

VI. Veniturile şi cheltuielile Asociaţiei 

Art.30. Veniturile Asociaţiei provin din: 

a) dobânzi şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile în condiţiile legale; 

b) dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de asociaţie; 

c) venituri realizate din activităţi economice directe; 

d) donaţii, sponsorizări sau legate, din partea persoanelor fizice şi juridice din ţară sau din 

străinãtate, potrivit legii; 

e) contribuţii în bani (lei şi/sau valută), bunuri mobile şi /sau imobile, sau din orice alte 

mijloace prevăzute de lege, primite de la persoane fizice şi juridice din ţară şi străinatate;  

f) resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale; 

g) alte venituri ce nu contravin legislaţiei în vigoare sau prevederilor prezentului statut. 

h) cotizatiile anuale ale membrilor Asociatiei  

 

Art.31. Asociaţia are dreptul să refuze orice donaţie sau alte venituri în cazul în care 

acestea ar fi oferite în condiţii inacceptabile sau care contrazic scopul şi obiectivele 

asociaţiei. 

Patrimoniul Asociaţiei nu poate fi utilizat în alte scopuri decât cele prevăzute de art.6 din 

prezentul statut. 

 

Art.32. Asociaţia poate înfiinţa societăţi comerciale ale căror dividende, dacă nu se 

reinvestesc în aceste societăţi, se vor folosi pentru realizarea scopului ei. 

Asociaţia poate desfăşura orice alte activităţi economice directe, dacă acestea au caracter 

accesoriu si au strânsă legatură cu scopul ei principal. 

 

Art.33. Principalele cheltuieli ale Asociaţiei sunt: 

Sustinerea procesului de invatamant , activitatilor educative si extracurriculare organizate 

de Gradinita   Rază de Soare  
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Cheltuielile se efectuează potrivit prevederilor bugetului de venituri şi cheltuieli şi se 

aprobă de persoanele însărcinate de Consiliul director. 

Salariile, indemnizaţiile şi alte drepturi băneşti ale personalului se stabilesc în limitele 

statului de funcţii şi ale bugetului de venituri şi cheltuieli. 

Consiliul director poate dispune plata de premii, gratificaţii şi alte asemenea, din 

disponibilităţile existente. 

 

Art.34. Exerciţiul economico-financiar începe la data de 1 ianuarie şi se încheie la data 

de 31 decembrie a fiecărui an, cu excepţia primului an în care exerciţiul economico- 

financiar începe la data constituirii Asociaţiei conform legii şi se încheie la data de 31 

decembrie a aceluiaşi an. 

 

VII. Dizolvarea şi lichidarea  

Art.35. Asociaţia se dizolvă: 

a) de drept, prin realizarea sau, după caz, imposibilitatea realizării scopului pentru care a 

fost constituită, dacă în termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se 

produce schimbarea acestui scop; 

b) prin hotărâre judecatorească, la cererea oricărei persoane interesate, atunci când: 

- scopul sau activitatea Asociaţiei a devenit ilicită sau contrară ordinii publice; 

- realizarea scopului este urmarită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice; 

- urmăreşte alt scop decât cel pentru care s-a constituit; 

- a devenit insolvabilă. 

c) în situaţia imposibilităţii constituirii Consiliului Director în conformitate cu statutul 

asociaţiei, dacă această situaţie durează mai mult de un an de la data la care, potrivit 

statutului Consiliul Director trebuia constituit; 

d) în alte situaţii prevăzute de lege.  

 

Art.36. În cazul dizolvării Asociaţiei, lichidatorii se numesc de instanţa judecatorească. 

Odată cu numirea lichidatorilor, mandatul Consiliului director încetează.  

Lichidatorii, la intrarea în funcţie, efectueazã inventarul şi încheie un bilanţ care să 

constate situaţia exactă a activului şi pasivului. Ei sunt obligaţi să primească şi să păstreze 

registrele şi orice alte acte ale Asociaţiei şi să ţină un registru cu toate operaţiunile 

lichidării, în ordinea datei acestora. 

Lichidatorii îşi îndeplinesc mandatul sub controlul Cenzorului. 

 

Art.37. Lichidatorii au obligaţia de a continua operaţiunile juridice în curs, de a încasa 

creanţele, de a plăti creditorii, iar dacă numerarul nu este suficient, de a transforma şi 

restul activului în bani, procedând la vânzarea prin licitaţie publică a bunurilor mobile şi 

imobile. 

Lichidatorii pot realiza numai acele operaţiuni noi care sunt necesare finalizării celor 

aflate în curs de derulare. 

 

Art.38. Bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice. 

Aceste bunuri pot fi transmise către persone juridice de drept privat sau de drept public cu 

scop identic sau asemănător. 
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Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului verbal de predare-primire, 

dacă prin acesta nu s-a stabilit o dată ulterioară. 

 

Art.39. Lichidatorii încheie operaţiunile şi remit celor în drept contul gestiunii numai 

după expirarea unui termen de 6 luni de la publicarea dizolvării Asociaţiei. 

 

Art.40. După închiderea lichidării, lichidatorii sunt obligaţi ca în termen de 2 luni să 

depună bilanţul, registrul jurnal şi un memorandum, să declare operaţiunile de lichidare la 

Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor al judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială îşi 

are sediul Asociaţia şi să îndeplinească toate procedurile de publicare şi radiere din acest 

Registru. 

 

Art.41. Dacă în termen de 30 de zile libere de la depunerea bilanţului nu se înregistrează 

nici o contestaţie, bilanţul se consideră definitiv aprobat, iar lichidatorii, cu autorizarea 

judecătoriei, vor remite celor în drept bunurile şi sumele rămase de la lichidare, împreuna 

cu toate registrele şi actele Asociaţiei şi ale lichidarii, după aceasta fiind consideraţi 

descărcaţi de orice obligaţii. 

 

Art.42. Asociaţia încetează să existe la data radierii din Registrul asociaţiilor şi 

fundaţiilor. Radierea se face în baza actului constatator eliberat lichidtorilor, prin care se 

atestă descărcarea acestora de obligaţiile asumate. 

 

VIII. Dispoziţii finale  

Art.43. În realizarea scopurilor propuse Asociaţia intră în relaţii cu organizaţii, 

organisme, instituţii, societăţi comerciale sau civile, din ţară şi străinătate, stabilind 

raporturi de colaborare şi parteneriat cu acestea. 

 

Art.44. Asociaţia se supune legislaţiei române în vigoare, iar orice modificare a 

prezentului statut urmează a fi comunicată organelor în drept şi va respecta procedura 

prevăzută de lege. 

 

Art.45. Prevederile prezentului statut se completează cu dispoziţiile legale în materie. 

Redactat în 6 exemplare originale, azi, .......................... 

 

Membri fondatori: 

Semnături: 

____________________ 

D-nul ILIES OCTAVIAN  IOAN  

Membru fondator 

___________________ 

D-na  HANEA IOANA DELIA  

Membru fondator 

___________________ 

D-NA MIRON ANICA DANIELA  

Membru fondator 


