
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 
 

HOTĂRÂRE  
privind aprobarea asocierii Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean Alba, pentru 

constituirea Asociaţiei „PRO SĂNĂTATE ALBA”  
 
 Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 09 decembrie 
2014; 
 Luând în dezbatere: 
         -expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului 
Alba prin Consiliul Judeţean Alba, pentru constituirea Asociaţiei „PRO SĂNĂTATE 
ALBA”; 
         -raportul comun al Direcţiei Juridică şi Relaţii Publice şi al Biroului accesare şi 
coordonare proiecte nr.20.075/ 04 decembrie 2014; 
         Ţinând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.6 – sănătate şi 
protecţie socială. 
         Având în vedere:  

- Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- art. 91 alin. (6), lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art.97-(1) şi art.115-(1) lit. „c” din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta 

 
HOTĂRÂRE 

 
 Art.1. Se aprobă asocierea Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean Alba cu 
Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia şi Spitalul de pneumoftiziologie Aiud în vederea  
constituirii Asociaţiei „PRO SĂNĂTATE ALBA”, potrivit Actului constitutiv şi 
Statutului, Anexa nr.1 şi 2 la prezenta hotărâre. 

Art.2. Se alocă suma de 350 lei din bugetul propriu al Judeţului Alba 
reprezentând aportul în bani la patrimoniul iniţial al Asociaţiei „PRO SĂNĂTATE 
ALBA”. 

Art.3.  – (1) Domnul Ştef Gheorghe, cetăţean român, cu domiciliul în Alba Iulia, 
str.Brânduşei  nr.29, posesor al cărţii de identitate seria AX , nr.273524, eliberată de 
SPCLEP Alba Iulia la data de 10.12.2006, cod numeric personal 1531222011109,  se 
desemnează reprezentant al Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean Alba în Adunarea 
Generală a Asociaţiei „PRO SĂNĂTATE ALBA”. 

(2) – Doamna Bucur Lenica, cetăţean român, cu domiciliul în Alba Iulia, str. 
Dacilor, nr.2A, posesoare a cărţii de identitate seria AX , nr.236809, eliberată de 
SPCLEP Alba Iulia la data de 10.08.2005, cod numeric personal 2681010182780,  se 
desemnează reprezentant al Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean Alba în Consiliul 
Director al Asociaţiei „PRO SĂNĂTATE ALBA”. 



Art.4. Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită a imobilului  - casă, curte şi loc de 
casă – situat în municipiul Alba Iulia, str. Camil Velican, nr.9, judeţul Alba, aflat în 
proprietatea privată a Judeţului Alba, în vederea stabilirii sediului Asociaţiei „PRO 
SĂNĂTATE ALBA”. 

Art.5. Se împuterniceşte Preşedintele Consiliul judeţean Alba, domnul Ion 
Dumitrel, să semneze Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei „PRO SĂNĂTATE 
ALBA”. 

Art.6. Se împuterniceşte domnul Vasiu Gabriel-Ioan, cetăţean român, cu 
domiciliul în municipiul Alba Iulia, str. Dr. Aurel Lazăr, nr.14, CNP 17503070101090, 
posesor al C.I. seria AX, nr.351817, eliberată de SPCLEP Alba Iulia, la data de 
26.03.2009, să îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea 
Asociaţiei„PRO SĂNĂTATE ALBA” la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de pe lângă 
grefa Judecătoriei Alba Iulia.  

  
 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică: 
-Instituţiei Prefectului – judeţul Alba; 
- persoanelor juridice şi fizice asociate; 
-Direcţiilor din aparatul de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Alba; 
-persoanelor desemnate din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 
 
 
PREŞEDINTE, 

          ION  DUMITREL                                                          Contrasemnează, 
                                                                                        SECRETARUL JUDEŢULUI 
                                                                                               MARIANA HURBEAN 
 
 
 
 
Alba Iulia, 09 decembrie 2014 
Nr.202 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa nr.1 

la Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr.202 / 09 decembrie 2014 

 

ACTUL CONSTITUTIV AL 

ASOCIAŢIEI PRO SĂNĂTATE ALBA 

 

Asociaţii: 

1.          Unitatea administrativ-teritorială Judeţul Alba prin  Consiliul Judeţean 
ALBA, cu sediul în Alba Iulia , Piaţa I.I.C. Brătianu nr.1, cod 510118, CUI 4462583, 
cont bancar RO70TREZ00224680256XXXXX ,  reprezentat legal prin domnul  Ion 
DUMITREL , în calitate de Preşedinte , cetăţean român, identificat  cu CI seria AX 
257257, eliberată de SPCLEP  Alba, la data de14.04.2006, CNP 1580320011107, 
împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului judeţean Alba  nr.202/09 decembrie 
2014 

2. Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia, Bulevardul Revoluţiei 
1989, nr.23, cod fiscal 4613342 , reprezentat legal prin doamna Nicoleta COŞARCĂ, în 
calitate de manager, cetăţean român, identificată cu cartea de identitate seria AX. 
nr.329458., eliberată de SPCLEP Alb Iulia la data de 10.06.2008, cod numeric personal 
2570924011090, împuternicită în acest scop prin Hotărârea/Decizia Comitetului Director 
nr…/2014 

3. Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud cu sediul în municipiul Aiud, str. Ecaterina Varga 
nr.6, cod fiscal 4331066, , reprezentată prin domnul Vultur Vasile, identificat prin CI 
seria  AX, nr. 386001, eliberată de SPCLEP Aiud la data de 24.02.2010, cod numeric 
personal  1570224010315, în calitate de manager, împuternicit în acest scop prin 
Hotărârea/Decizia… nr. …din 2014 

   au hotărât, în mod liber şi de comun acord, conform dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului 
nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, încheierea următorului Act Constitutiv al  
ASOCIAŢIEI PRO SĂNĂTATE ALBA. 

 

 



Art. 1 Denumire 

1.1. Denumirea Asociaţiei este „PRO SĂNĂTATE ALBA” conform Dovezii privind 
disponibilitatea denumirii emisă sub nr….,  de Ministerul Justiţiei – Biroul Evidenţa O.N.G. la 
data de 2014 şi valabilă până la data de…2015.  

1.2. Asociaţia PRO SĂNĂTATE ALBA (denumită în continuare “Asociaţia”), - persoana 
juridică de drept privat, non-politică, independentă, cu scop nepatrimonial - este constituită şi 
funcţionează în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii. 

Art. 2 Sediu  

2.1. Sediul Asociaţiei este în municipiul Alba Iulia, str. Camil Velican, nr.9, judeţul Alba. 

2.2. Orice schimbare a sediului urmează a fi stabilită prin hotărârea Consiliului Director şi va fi 
comunicată instanţelor judecătoreşti, în circumscripţia cărora se află vechiul şi noul sediu al 
Asociaţiei, potrivit procedurii prevăzute de lege. 

Art. 3 Durata 

3.1. Asociaţia este constituită pe o durată nedeterminată. Ea funcţionează de la data dobândirii 
personalităţii juridice prin înscrierea sa în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor, aflat la grefa 
Judecătoriei Alba Iulia, în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul Asociaţia. 

 

Art. 4 Scop 
4.1.Asociaţia „PRO SĂNĂTATE ALBA” are ca scop stabilirea cadrului necesar pentru 
implementarea politicilor de sănătate la nivel local precum şi dezvoltarea de programe/proiecte 
în domeniul sănătăţii publice în vederea îmbunătăţirii calităţii vieţii populaţiei din judeţul 
Alba. 
 

5. Obiective: 

Pentru atingerea scopului enunţat în prezentul Act constitutiv, Asociaţia îşi propune următoarele 
obiective şi va desfăşura următoarele activităţi: 

 Implicarea instituţiilor, resurselor şi specialiştilor în procesul de implementare a 
politicilor publice de sănătate la nivel judeţean; 



 Promovarea programelor de sănătate şi de educaţie pentru sănătate prin 
organizarea de evenimente şi campanii de informare, conştientizare şi 
sensibilizare a populaţiei pe diverse teme specifice sănătăţii; 

 Elaborarea şi implementarea de programe/proiecte de educaţie pentru sănătate, 
pentru diferite categorii de populaţie; 

 Facilitarea accesului populaţiei la servicii de sănătate, centrate pe prevenţie; 

 Facilitarea dialogului/colaborării interinstituţională între factorii de decizie în 
politicile publice de sănătate şi comunitate; 

 Dezvoltarea unor proiecte comune în domeniul sănătăţii publice prin 
încheierea/susţinerea şi sprijinirea de parteneriate locale, judeţene, regionale, 
şi/sau transnaţionale; 

 Informarea populaţiei în domeniul sănătăţii publice, prin iniţierea şi derularea 
unor activităţi de promovare ale asociaţiei prin: buletine informative, editarea de 
materiale publicitare, pliante, broşuri, producţii audio/video, difuzare mass-
media, expoziţii, simpozioane, etc.; 

 Facilitarea accesului la informare, instruire şi formare profesională continuă în 
domeniul socio-medical; 

 Sprijinirea diferitelor categorii de pacienţi/populaţie prin organizarea şi 
sprijinirea  grupurilor de suport; 

 Dezvoltarea, susţinerea şi implementarea de programe/proiecte in domeniul 
sănătăţii publice prin alocarea de fonduri şi/sau identificarea de surse de finanţare 
nerambursabile; 

 Dezvoltarea unor reţele de voluntariat in domeniul sănătăţii publice in 
şcoală/comunitate; 

 Organizare/realizarea oricărei alte forme de activităţi compatibile cu scopul 
asociaţiei; 

 Alte obiective similare stabilite ulterior de către Consiliul Director. 

5.2. Asociaţia urmăreşte, de asemenea, valorificarea şi gestionarea resurselor financiare 



existente, atragerea de noi astfel de resurse, precum şi desfăşurarea oricăror alte acţiuni 
subsumate atingerii obiectivelor stabilite la punctul 5.1. de mai sus. 

5.3. Pentru a spori intensitatea dialogului şi cooperării, Asociaţia va colabora cu alte fundaţii, 
asociaţii şi instituţii publice şi private, din România sau din alte ţări, pentru realizarea în 
comun de activităţi conforme cu scopurile Asociaţiei. 

5.4. Asociaţia se poate asocia, temporar sau permanent, cu alte instituţii publice sau private, 
organizaţii fără scop patrimonial, în vederea îndeplinirii obiectivelor pentru care a fost 
creată. 

Art. 6 Patrimoniul Asociaţiei. Activităţile economice 

6.1. Patrimoniul iniţial al asociaţiei este de 1050 lei constituit din aporturile membrilor şi 
vărsat în totalitate la data constituirii asociaţiei, astfel : 

(1) Unitatea Administrativ teritorială al Judeţului Alba prin  Consiliul Judeţean ALBA –  
350 lei 

(2) Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia – 350  lei  

 (3)Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud – 350  lei 

6.2. Patrimoniul iniţial al asociaţiei poate fi completat cu venituri obţinute de Asociaţie. Acestea 
pot proveni din: 

a) Aporturile, în numerar sau în natură ale membrilor, ulterioare înfiinţării asociaţiei; 

b) Cotizaţiile membrilor, periodice sau ocazionale; 

c) Dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale; 

d) Dividendele societăţilor comerciale ce pot fi înfiinţate de asociaţie; 

e) Venituri realizate din activităţi economice directe realizate de asociaţie dacă acestea au un 
caracter accesoriu şi sunt în strânsă legătură cu scopul principal al asociaţiei; 

f) Donaţii, sponsorizări sau legate; 

g) Resurse ce pot fi obţinute de asociaţie de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale, 
finanţări nerambursabile 



h) Alte venituri prevăzute de lege. 

6.3. Bunurile mobile sau imobile primite cu orice titlu de către Asociaţie, precum şi orice titlu 
de proprietate vor putea fi valorificate, respectând legislaţia în vigoare, prin vânzare, închiriere 
etc. iar veniturile obţinute din aceste operaţiuni vor fi utilizate integral pentru realizarea 
scopurilor şi obiectivelor Asociaţiei. 

6.4. Asociaţia poate deschide conturi la orice bancă din România sau străinătate, cu respectarea 
legislaţiei în vigoare.  

6.5. Asociaţia poate desfăşura orice alte activităţi economice directe, dacă acestea au caracter 
accesoriu şi sunt în strânsa legătură cu scopul principal al acesteia. 

6.6. Asociaţia poate înfiinţa societăţi comerciale. Dividendele obţinute de asociaţie din activităţile 
acestor societăţi comerciale se utilizează în mod obligatoriu pentru realizarea scopului asociaţiei, 
cu excepţia cazului în care se reinvestesc în aceleaşi societăţi comerciale. 

 

Art. 7 Organele Asociaţiei 

7.1. Asociaţia are următoarele organe: 

A. Adunarea Generală 

B. Consiliul Director 

C. Cenzorul; 

D. Trezorierul 

A) Adunarea Generală a Asociaţilor este organul de conducere al Asociaţiei şi este 
alcătuită din totalitatea membrilor Asociaţiei.  

Sunt numiţi în calitate de membri ai primei Adunări Generale: 

         1)domnul ŞTEF Gheorghe  cetăţean român, domiciliat în municipiul Alba Iulia , str. 
Brânduşei nr.29, posesor al cărţii de identitate seria AX , nr.273524, eliberată de SPCLEP Alba 
Iulia la data de 10.12.2006, cod numeric personal 1531222011109, se desemnează reprezentant al 
Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean Alba în Adunarea Generală a Asociaţiei 



         2) doamna BOROŞ Adriana, cetăţean român, domiciliat în oraşul Ocna Mureş, Str. Lungă, 
nr. 69, jud. Alba, posesor al cărţii de identitate seria AX, nr. 571818, eliberată de SPCLEP Ocna 
Mureş, la data de 06.08.2024, cod numeric personal 2750813013910, împuternicit pentru a 
reprezenta Spitalul Judeţean  de Urgenţă Alba Iulia în Adunarea Generală a Asociaţiei, prin 
Hotărârea nr…/2014 

         3) doamna BUCUR Maria-Virginia – cetăţean român, cu domiciliul în municipiul Aiud, 
str. Făget nr. 2A  posesoare a cărţii de identitate seria AX, nr. 236062, eliberată de SPCLEP Aiud, 
la data de 03.08.2005, cod numeric personal 2590810010319, împuternicită pentru a reprezenta 
Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud în Adunarea Generală a Asociaţiei, prin Decizia nr.  / 2014  

B) Consiliul Director al Asociaţiei este organul executiv al Asociaţiei şi asigură aplicarea 
hotărârilor Adunării Generale a Asociaţilor. Consiliul Director este alcătuit din 3 membri aleşi de 
Adunarea Generală, pentru o perioada de 4 ani.  

14.2. Consiliul Director este alcătuit din: preşedinte, vicepreşedinte şi un membru. Modalitatea de 
alegere şi funcţionare a Consiliului Director este prevăzută în Statut.  

14.3. Adunarea Generală a Asociaţilor a decis următoarea componenţă a Consiliului Director: 

Preşedintele Consiliului Director şi al Asociaţiei este: 

 BUCUR Lenica, cetăţean român, cu domiciliul în Alba Iulia, str. Dacilor, nr.2A, 
posesoare a cărţii de identitate seria AX , nr.236809, eliberată de SPCLEP Alba Iulia la data de 
10.08.2005, cod numeric personal 2681010182780, preşedinte, 

Vicepreşedintele  Consiliului Director al  Asociaţiei este: 

 MARINESCU Vali, cetăţean român, cu domiciliul în municipiul Alba Iulia, strada 
Petru Maior nr.3,bl.15, ap.7, judeţul Alba, posesor al cărţii de identitate seria AX  
nr.401279 eliberat de SPCLEP Alba Iulia la data de 27.07.2010, CNP 1630304131275, 
vicepreşedinte 

Membru: 

 RUGEANU Cristian, cetăţean român, domiciliat în municipiul Craiova, str. Eroilor 
nr.10, posesor al cărţii de identitate seria DX, nr.662780., eliberată de SPCLEP Craiova la data de 
29.09.2009, cod numeric personal 1710918163199  



C) Cenzorul asociaţiei va fi ales la momentul când asociaţia va avea minimum 15 membri. 

D) Operaţiunile financiare sunt efectuate, înregistrate şi supervizate de un Trezorier.  

Trezorierul este ales de către Adunarea Generală, la propunerea Consiliului Director, cu o 
majoritate simplă, pe o durată de 4 ani. Primul Trezorier al Asociaţiei este doamna Man 
Carmen cetăţean român, domiciliată în Alba Iulia, Bulevardul Transilvaniei nr. 21, bl.14B, ap.69 
posesoare a cărţii de identitate seria AX, nr.222998, eliberată de Poliţia municipiului Alba Iulia la 
data de 17.02.2005, cod numeric personal 2750408011099 

Atribuţiile organelor Asociaţiei sunt prevăzute în Statut. 

Art. 8. Dobândirea calităţii de membru 

Poate dobândi calitatea de membru orice persoană fizică sau juridică care aderă la statutul 
Asociaţiei.  

Art. 9. Membri de onoare 

Persoanelor care au sau au avut o contribuţie deosebită la dezvoltarea domeniului de activitate în 
care funcţionează Asociaţia  li se poate acorda, de către Consiliul Director, calitatea de membru 
de onoare.  

Art.10  Persoane împuternicite 

Vasiu Gabriel-Ioan, cetăţean român, domiciliat în municipiul Alba Iulia, str. Dr. Aurel Lazăr, 
nr.14, posesor al cărţii de identitate seria AX, nr.351817, eliberată de SPCLEP Alba Iulia, la data 
de 26.03.2009, cod numeric personal 1750307011090 este împuternicit să reprezinte Asociaţii în 
faţa judecătoriei, instituţiilor şi autorităţilor competente şi să îndeplinească toate formalităţile 
cerute de legile române în vederea dobândirii personalităţii juridice de către Asociaţie inclusiv, 
dar fără a se limita la, deschiderea contului bancar al Asociaţiei şi obţinerea dovezii vărsării 
patrimoniului iniţial în numele tuturor asociaţilor, înscrierea în Registrul Asociaţiilor şi 
Fundaţiilor. 

Art. 11 Dispoziţii finale 

Regulile referitoare la organizarea şi funcţionarea Asociaţiei, sunt stabilite prin Statutul Asociaţiei  
alăturat prezentului Act Constitutiv. 

Încheiat la Alba Iulia, astăzi, ______________, în ___ exemplare originale. 



Asociaţii: 

Unitatea Administrativ teritorială Judeţul Alba prin  Consiliul Judeţean ALBA  

 

Spitalul Judetean de Urgenta Alba Iulia 
 
 
 
Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa nr.2 

la Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr.202/ 09 decembrie 2014 

STATUTUL 

ASOCIAŢIEI  „PRO SĂNĂTATE ALBA” 

Asociaţii: 

4. Unitatea administrativ-teritorială Judeţul Alba prin  Consiliul Judeţean ALBA, cu 
sediul în Alba Iulia, Piaţa I.I.C. Brătianu nr.1, cod 510118, CUI 4462583, cont bancar 
RO70TREZ00224680256XXXXX ,  reprezentat legal prin domnul  Ion DUMITREL , în 
calitate de Preşedinte , cetăţean român, identificat  cu CI seria AX257257, eliberat(ă) de 
SPCLEP  Alba, la data de14.04.2006, CNP 1580320011107, împuternicit în acest scop 
prin Hotărârea Consiliului judeţean Alba  nr.100/30 mai 2013 

5. Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia, Bulevardul Revoluţiei 
1989, nr.23, cod fiscal 4613342 , reprezentat legal prin doamna Nicoleta COŞARCĂ, în 
calitate de manager, cetăţean român, identificată cu cartea de identitate seria AX. 
nr.329458., eliberată de SPCLEP Alb Iulia la data de 10.06.2008, cod numeric personal 
2570924011090, împuternicită în acest scop prin Hotărârea/Decizia Comitetului Director 
nr…/2014 

6. Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud cu sediul în municipiul Aiud, str. Ecaterina Varga 
nr.6, cod fiscal 4331066, , reprezentată prin domnul Vultur Vasile, identificat prin CI 
seria  AX, nr. 386001, eliberată de SPCLEP Aiud la data de 24.02.2010, cod numeric 
personal  1570224010315, în calitate de manager, împuternicit în acest scop prin 
Hotărârea/Decizia… nr. …din 2014 

        Au hotărât, în mod liber şi de comun acord, conform dispoziţiilor Ordonanţei 
Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, încheierea următorului Statut al 
ASOCIAŢIEI „PRO SĂNĂTATE ALBA”: 

 

Capitolul I 

Denumirea, sediul şi durată de funcţionare 



Art. 1 Denumire 

1.1. Denumirea Asociaţiei este „PRO SĂNĂTATE ALBA” conform Dovezii privind 
disponibilitatea denumirii emisă sub nr….,  de Ministerul Justiţiei – Biroul Evidenţa O.N.G. la 
data de 2014 şi valabilă până la data de…2015. 

1.2. Asociaţia „PRO SĂNĂTATE ALBA” (denumită în continuare “Asociaţia”), - persoana 
juridică de drept privat, non-politică, independentă, cu scop nepatrimonial - este constituită şi 
funcţionează în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii. 

Art. 2 Sediu 

2.1. Sediul Asociaţiei este în municipiul Alba Iulia, str. Camil Velican, nr.9, judeţul Alba. 

2.2. Orice schimbare a sediului urmează a fi stabilită prin hotărârea Consiliului Director şi va fi 
comunicată instanţelor judecătoreşti, în circumscripţia cărora se află vechiul şi noul sediu al 
Asociaţiei, potrivit procedurii prevăzute de lege. 

Art. 3 Durată 

3.1. Asociaţia este constituită pe o durată nedeterminată. 

 

Capitolul II 

Scop. Obiective. Activităţi 

Art. 4 Scop 

4.1. Asociaţia „PRO SĂNĂTATE ALBA” are ca scop stabilirea cadrului necesar pentru 
implementarea politicilor de sănătate la nivel local precum şi dezvoltarea de programe/proiecte 
în domeniul sănătăţii publice în vederea îmbunătăţirii calităţii vieţii populaţiei din judeţul 
Alba.      

Art. 5 Obiective 

5.1 Pentru atingerea scopului enunţat în prezentul Act constitutiv, Asociaţia îşi propune 
următoarele obiective şi va desfăşura următoarele activităţi: 

 Implicarea instituţiilor, resurselor şi specialiştilor în procesul de implementare a 
politicilor publice de sănătate la nivel judeţean; 



 Promovarea programelor de sănătate şi de educaţie pentru sănătate prin 
organizarea de evenimente şi campanii de informare, conştientizare şi 
sensibilizare a populaţiei pe diverse teme specifice sănătăţii; 

 Elaborarea şi implementarea de programe/proiecte de educaţie pentru sănătate, 
pentru diferite categorii de populaţie; 

 Facilitarea accesului populaţiei la servicii de sănătate, centrate pe prevenţie; 

 Facilitarea dialogului/colaborării interinstituţională între factorii de decizie în 
politicile publice de sănătate şi comunitate; 

 Dezvoltarea unor proiecte comune în domeniul sănătăţii publice prin 
încheierea/susţinerea şi sprijinirea de parteneriate locale, judeţene, regionale, 
şi/sau transnaţionale; 

 Informarea populaţiei în domeniul sănătăţii publice, prin iniţierea şi derularea 
unor activităţi de promovare ale asociaţiei prin: buletine informative, editarea de 
materiale publicitare, pliante, broşuri, producţii audio/video, difuzare mass-
media, expoziţii, simpozioane, etc.; 

 Facilitarea accesului la informare, instruire şi formare profesională continuă în 
domeniul socio-medical; 

 Sprijinirea diferitelor categorii de pacienţi/populaţie prin organizarea şi 
sprijinirea  grupurilor de suport; 

 Dezvoltarea, susţinerea şi implementarea de programe/proiecte in domeniul 
sănătăţii publice prin alocarea de fonduri şi/sau identificarea de surse de finanţare 
nerambursabile; 

 Dezvoltarea unor reţele de voluntariat in domeniul sănătăţii publice in 
şcoală/comunitate; 

 Organizare/realizarea oricărei alte forme de activităţi compatibile cu scopul 
asociaţiei; 

 Alte obiective similare stabilite ulterior de către Consiliul Director. 

5.2. Asociaţia urmăreşte, de asemenea, valorificarea şi gestionarea resurselor financiare 



existente, atragerea de noi astfel de resurse, precum şi desfăşurarea oricăror alte acţiuni 
subsumate atingerii obiectivelor stabilite la punctul 5.1. de mai sus. 

5.3. Pentru a spori intensitatea dialogului şi cooperării, Asociaţia va colabora cu alte fundaţii, 
asociaţii şi instituţii publice şi private, din România sau din alte ţări, pentru realizarea în 
comun de activităţi conforme cu scopurile Asociaţiei. 

5.4. Asociaţia se poate asocia, temporar sau permanent, cu alte instituţii publice sau private, 
organizaţii fără scop patrimonial, în vederea îndeplinirii obiectivelor pentru care a fost creată. 

Capitolul III 

Membrii Asociaţiei 

Art. 6 Drepturile şi obligaţiile Asociaţilor 

6.1. Asociaţii sunt egali în drepturi şi obligaţii.  

6.2. Fiecare asociat trebuie să îşi exercite drepturile prevăzute în Actul Constitutiv şi prezentul 
Statut cu bună-credinţă şi în interesul Asociaţiei. 

6.3. Fiecare asociat trebuie să îşi îndeplinească obligaţiile stabilite prin Actul Constitutiv şi 
prezentul Statut. 

Art. 7 Drepturile Asociaţilor 

7.1. Asociaţii au următoarele drepturi: 

 Dreptul de a fi informat asupra proiectelor şi activităţilor Asociaţiei 

 Dreptul de a participa la activităţile organizate de Asociaţie; 

 Dreptul de a se exprima liber în cadrul Asociaţiei şi de a face propuneri în Adunarea 

Generală a Asociaţilor;  

 Dreptul de a vota în cadrul Adunării Generale a Asociaţilor; 

 Dreptul de a propune şi a fi ales în organele de conducere ale Asociaţiei; 

 Dreptul de a face propuneri pentru modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului;  

 Dreptul de participa la activitatea Asociaţiei cu studii, comunicări, discuţii, propuneri şi 

sesizări;  

 Dreptul de a beneficia de gratuităţi şi/sau taxe preferenţiale în cadrul evenimentelor 

organizate de Asociaţie. 



Art.8 Obligaţiile Asociaţilor 

8.1. Asociaţii au următoarele obligaţii: 

 Obligaţia de a cunoaşte şi respecta Actul Constitutiv, Statutul şi hotărârile organelor de 

conducere;  

 Obligaţia de a se informa, participa şi promova interesele Asociaţiei; 

 Obligaţia de a participa la şedinţele şi adunările Asociaţiei; 

 Obligaţia de a nu întreprinde acţiuni care, prin natura lor, pot leza scopul, drepturile sau 

interesele Asociaţiei. 

Art. 9 Dobândirea calităţii de Asociat 

9.1. Asociaţia „PRO SĂNĂTATE ALBA” este compusă din membri şi membri de onoare.  

9.2. Poate dobândi calitatea de membru orice persoană fizică sau juridică care aderă la statutul 
Asociaţiei.  

9.3. Persoanelor care au sau au avut o contribuţie deosebită la dezvoltarea domeniului de 
activitate în care funcţionează Asociaţia  li se poate acorda, de către Consiliul Director, calitatea 
de membru de onoare.  

Art. 10 Pierderea calităţii de Asociat 

10.1. Calitatea de membru al Asociaţiei „PRO SĂNĂTATE ALBA” poate înceta prin deces, 
retragere sau excludere.  

10.2. Retragerea calităţii de membru se comunică în scris Consiliului Director, calitatea de 
membru încetând în termen de 15 zile de la depunerea solicitării scrise, dacă petiţionarul nu 
revine asupra deciziei.  

10.3. Excluderea unui membru se ia ca urmare a deciziei Adunării Generale a Asociaţiilor, la 
propunerea Consiliului director.  

Faptele care pot atrage după sine excluderea unui membru sunt următoarele: 

 Încălcarea grava a Statutului sau a hotărârilor AGA; 

 Producerea de prejudicii materiale sau morale Asociaţiei; 



 Angajarea în acţiuni sau activităţi care contravin scopului şi intereselor Asociaţiei. 

10.4. În cazul constatării săvârşirii de către unul sau mai mulţi membri a faptelor menţionate 
anterior, Consiliul Director va comunica persoanei în cauză, în scris, în termen de 48 de ore de la 
constatarea faptei, abaterea săvârşită, precum şi data şedinţei în care se va discuta abaterea 
respectivă, astfel încât persoana învinuită să îşi poată prezenta propria poziţie cu privire la 
săvârşirea faptei.   

 

Capitolul IV 

Organele Asociaţiei 

Art. 11 Organele Asociaţiei 

11.1. Asociaţia are următoarele organe: 

(a) Adunarea Generală; 

(b) Consiliul Director; 

(c) Cenzorul; 

(d) Trezorierul. 

Secţiunea I 

Adunarea Generală 

 Adunarea Generală 

11.1 Adunarea Generală este organul de conducere al Asociaţiei, fiind alcătuită din totalitatea 
membrilor. 

11.2 Sunt numiţi în calitate de membri ai primei Adunări Generale: 

        1) domnul ŞTEF Gheorghe  cetăţean român, domiciliat în municipiul Alba Iulia , str. 
Brânduşei nr.29, posesor al cărţii de identitate seria AX , nr.273524, eliberată de SPCLEP Alba 
Iulia la data de 10.12.2006, cod numeric personal 1531222011109, se desemnează reprezentant al 
Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean Alba în Adunarea Generală a Asociaţiei 



        2) doamna BOROŞ Adriana, cetăţean român, domiciliat în oraşul Ocna Mureş, Str. Lungă, 
nr. 69, jud. Alba, posesor al cărţii de identitate seria AX, nr. 571818, eliberată de SPCLEP Ocna 
Mureş, la data de 06.08.2024, cod numeric personal 2750813013910, împuternicit pentru a 
reprezenta Spitalul Judeţean  de Urgenţă Alba Iulia în Adunarea Generală a Asociaţiei, prin 
Hotărârea nr…/2014. 

,        3) BUCUR Maria-Virginia – cetăţean român, cu domiciliul în municipiul Aiud, str. Făget 
nr. 2A  posesoare a cărţii de identitate seria AX, nr. 236062, eliberată de SPCLEP Aiud, la data 
de 03.08.2005, cod numeric personal 2590810010319 domnul RUGEANU Cristian, cetăţean 
român, domiciliat în municipiul Craiova, str. Eroilor nr.10, posesor al cărţii de identitate seria 
DX, nr.662780., eliberată de SPCLEP Craiova la data de 29.09.2009, cod numeric personal 
1710918163199  

, împuternicită pentru a reprezenta Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud în Adunarea Generală a 
Asociaţiei, prin Decizia nr. 15 / 23.04.2013  

Art. 12 Atribuţiile Adunării Generale 

12.1. Adunarea Generală are următoarele atribuţii: 

 Stabilirea strategiei, obiectivelor generale şi activităţilor derulate de Asociaţie; 

 Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil; 

 Alegerea şi revocarea membrilor Consiliului Director; 

 Alegerea şi revocarea cenzorului; 

 Înfiinţarea de filiale şi/sau societăţi comerciale; 

 Afilierea şi/sau aderarea Asociaţiei la diverse organisme naţionale sau internaţionale; 

 Modificarea actului constitutiv şi a statutului; 

 Confirmarea deciziilor Consiliului Director privind admiterea noilor membri asociaţi; 

 Dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase ca urmare a 
lichidării; 



 Orice alte atribuţii prevăzute în actele normative ce guvernează activitatea asociaţilor sau 
în prezentul statut.  

Art. 13 Şedinţele Adunării Generale 

13.1. Adunarea Generală se întruneşte ori de câte ori este necesar, dar cel puţin o dată pe an. 

13.2. Convocarea Adunării Generale se face de către Consiliul Director, cu cel puţin 5 zile 
înainte de data la care va avea loc şedinţa. 

13.3. Consiliul Director va convoca Adunarea Generală şi la iniţiativa majorităţii asociaţilor care 
formulează, în acest sens o cerere, cuprinzând şi ordinea de zi. 

13.4. Convocarea se face prin e-mail, fax, prin curier sau prin scrisoare recomandată, cu 
confirmare de primire, adresată tuturor asociaţilor. Convocarea va cuprinde locul şi data 
ţinerii Adunării, precum şi ordinea de zi, cu menţionarea explicită a tuturor problemelor 
care vor face obiectul dezbaterilor.  

13.5. Şedinţele Adunării Generale a Asociaţilor sunt conduse de Preşedintele Asociaţiei sau, în 
lipsa acestuia, de  vicepreşedinte. Dacă atât Preşedintele, cât şi vicepreşedintele sunt 
absenţi, şedinţa va fi condusă de către cel de-al treilea membru al Consiliului Director. 

13.6. Înainte de deschiderea şedinţei AGA, un membru asociat desemnat de către Preşedinte va 
verifica lista de prezenţă a asociaţilor, raportând Adunării Generale rezultatele verificării. 

13.7. După constatarea îndeplinirii cerinţelor Statutului pentru ţinerea Adunării Generale, se intră 
în ordinea de zi. 

13.8. Asociatul care, într-o anumita problema supusă hotărârii Adunării Generale, este interesat 
direct sau indirect, nu va putea lua parte la deliberare şi nici la adoptarea hotărârii. 

13.9. Ordinea de zi va fi supusă Adunării Generale, putând fi adoptată, modificată sau 
completată cu votul a jumătate plus unu din numărul membrilor prezenţi. 

Art. 14 Hotărârile Adunării Generale 

14.1. Adunarea Generală este valabil constituită dacă sunt prezenţi jumătate plus unu din numărul 
total al membrilor asociaţi existenţi la data convocării.  



14.2. Dacă la prima convocare cvorumul de jumătate plus unu nu este îndeplinit, se va stabili o a 
două convocare a Adunării Generale a Asociaţilor, în termen de maxim 7 zile calendaristice de la 
termenul primei convocări.  

14.3. La cea de-a două convocare, Adunarea Generală se consideră legal întrunită şi valabila, 
putând delibera indiferent de numărul asociaţilor prezenţi.  

14.4. Hotărârile Adunării Generale a Asociaţilor se iau cu votul majorităţii simple, cu excepţia 
hotărârilor care vizează modificarea Statutului şi/sau a Actului Constitutiv, care vor fi adoptate 
numai cu votul a cel puţin două treimi din membri prezenţi, fiecare membru având dreptul la un 
singur vot.  

14.5. Hotărârile Adunării Generale devin obligatorii şi pentru asociaţii absenţi sau care au votat 
împotrivă.  

14.6. Asociaţii membri ai Consiliului Director nu pot vota în Adunările Generale care hotărăsc 
asupra responsabilităţilor lor. 

14.7. Hotărârile Adunării Generale a Asociaţilor şi rezumatul dezbaterilor vor fi incluse în 
Registrul de procese verbale al Asociaţiei, fiecare proces verbal fiind semnat de Preşedinte sau de 
înlocuitorul acestuia la finalul întrunirii. 

 

Secţiunea II 

Consiliul Director 

Art. 15 Consiliul Director 

16.1. Consiliul Director este organul de administrare al Asociaţiei şi asigură punerea în 
executare a hotărârilor Adunării Generale. Consiliul Director răspunde solidar în faţa AGA de 
administrarea patrimoniului şi tuturor resurselor Asociaţiei.  

15.2. Consiliul Director este alcătuit din: Preşedinte, un vicepreşedinte şi un membru. 
Modalitatea de alegere şi funcţionare a Consiliului Director este prevăzută în Statut. Consiliul 
Director  

15.3. Pentru un mandat de 4 ani, membrii Consiliului Director sunt:  



Preşedintele Consiliului Director şi al Asociaţiei este: 

 BUCUR Lenica, cetăţean român, cu domiciliul în Alba Iulia, str. Dacilor, nr.2A, 
posesoare a cărţii de identitate seria AX , nr.236809, eliberată de SPCLEP Alba Iulia la data de 
10.08.2005, cod numeric personal 2681010182780, preşedinte, 

Vicepreşedintele  Consiliului Director al  Asociaţiei este: 

 MARINESCU Vali, cetăţean român, cu domiciliul în municipiul Alba Iulia – 
localitatea Miceşti, strada Beclean nr.8, judeţul Alba, posesor al cărţii de identitate seria 
AX  nr.507962 eliberat de SPCJEP Alba la data de 13.02.2013, CNP 1740624010019, 
vicepreşedinte 

Membru: 

 domnul RUGEANU Cristian, cetăţean român, domiciliat în municipiul Craiova, str. 
Eroilor nr.10, posesor al cărţii de identitate seria DX, nr.662780., eliberată de SPCLEP Craiova la 
data de 29.09.2009, cod numeric personal 1710918163199  

15.4. Membrii Consiliului Director pot fi persoane fizice sau juridice, române şi/sau străine, 
Consiliul Director putând fi alcătuit din persoane din afara Asociaţiei în limita a cel mult o 
pătrime. 

Art. 16 Atribuţiile Consiliului Director 

16.1. Consiliul Director are următoarele atribuţii:  

 Prezintă Adunării Generale a Asociaţilor raportul de activitate pe perioada anterioară, 
bilanţul contabil, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent proiectelor 
Asociaţiei; 

 Încheie acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei ;  

 Aprobă organigrama şi politica de personal ale Asociaţiei; 

 Organizează întruniri cu organizaţii care activează în domenii similare; 

 Aprobă primirea de noi membri şi hotărăşte ridicarea calităţii de membru, la cererea celui 
în cauză sau la cererea a cel puţin doi membri ai Asociaţiei; 



 Aprobă programul de acţiuni viitoare ale Asociaţiei; 

 Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală a Asociaţiilor sau 
prevăzute în prezentul statut.  

16.2. Fiecare dintre membrii Consiliului Director îndeplineşte atribuţii specifice, astfel: 

Preşedintele: 

- Reprezintă Asociaţia în relaţiile cu terţii; 

- Conduce şedinţele Adunării Generale a Asociaţilor şi Consiliului Director; 

- Veghează la respectarea Statutului şi punerea în aplicare a hotărârilor Adunării Generale 
a Asociaţilor; 

- Încheie acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei. 

Art. 17 Şedinţele Consiliului Director 

17.1. Consiliul director se întruneşte ori de câte ori este nevoie, la convocarea Preşedintelui.  

17.2. Rezultatul şedinţelor se consemnează în Registrul de procese verbale constituit la sediul 
Asociaţiei.  

17.3. Întrunirile Consiliului Director sunt statutare numai în prezenţa a cel puţin jumătate plus 
unu dintre membrii săi.  

17.4. Hotărârile Consiliului Director sunt adoptate cu majoritate simplă de voturi. După adoptare, 
hotărârile devin obligatorii inclusiv pentru membri care nu au participat la şedinţă sau au votat 
împotrivă.  

Articolul 18. Dobândirea şi încetarea calităţii de membru al Consiliului Director 

18.1. Membri Consiliului Director ai Asociaţiei sunt aleşi de către Adunarea Generală a 
Asociaţilor cu jumătate plus unu din voturile asociaţilor.  

18.2. Calitatea de membru al Consiliului Director încetează: 

 La data expirării mandatului, dacă nu a fost reales;  



 Prin renunţare expresă, prin înaintarea unei solicitări scrise pentru retragerea calităţii de 
membru; 

 Prin deces; 

 Prin revocare, în situaţia în care este condamnat printr-o sentinţă penală definitivă, în 
situaţia compromiterii intereselor Asociaţiei, precum şi în situaţia demonstrării lipsei 
interesului pentru îndeplinirea mandatului; revocarea se hotărăşte de către Consiliul Director 
cu votul a cel puţin jumătate plus unu din numărul total de membri.  

Secţiunea III 

Cenzorul 

Art. 19. Cenzorul 

19.1. Controlul financiar intern al Asociaţiei este asigurat de către un cenzor, ales de către 
Adunarea Generală pentru un mandat de 4 ani, cenzor care va fi ales când asociaţia va avea 15 
membri. 

19.2. Cenzorul este ales cu o majoritate simplă, pe o durată de 2 ani, de către Adunarea Generală, 
la propunerea Consiliului Director. 

19.3. Poate avea calitatea de cenzor orice membru al asociaţiei cu excepţia membrilor Consiliului 
Director, care nu pot avea calitatea de cenzori.  

Cel puţin unul dintre cenzori trebuie să fie contabil autorizat sau expert contabil, în condiţiile 
legii. 

19.4. Cenzorul are următoarele atribuţii:  

- Verifica şi controlează gestiunea Asociaţiei; 

- Verifica executarea bugetului şi operaţiunile financiar-contabile; 

- Întocmeşte procese verbale, incluzând toate constatările, concluziile şi recomandările sale 
ca urmare a activităţii de control; procesele verbale vor fi înscrise într-un registru special 
şi prezentate Adunării Generale a Asociaţilor; 



- Întocmeşte un raport anual al rezultatelor activităţii de control, prezentat Adunării 
Generale a Asociaţilor.  

În cazul constatării unor nereguli grave, cenzorul poate solicita convocarea Adunării Generale a 
Asociaţilor.  

Secţiunea IV 

  Trezorierul 

Articolul 20. Roluri şi atribuţii ale trezorierului. 

20.1. Trezorierul reprezintă organul care efectuează şi ţine evidenţa operaţiunilor financiare ale 
Asociaţiei.  

20.2. Trezorierul este ales de către Adunarea Generală, la propunerea Consiliului Director, cu o 
majoritate simplă, pe o durată de 4 ani. 

20.3. Trezorierul are următoarele atribuţii: 

- Efectuează şi ţine evidenţa operaţiunilor financiare ale Asociaţiei; 

- Încasează cotizaţiile; 

- Întocmeşte proiectul anual al bugetului şi bilanţului anual; 

- Supervizează operaţiunile de încasări şi plăţi decise de Consiliul Director; 

- Întocmeşte în fiecare an un raport privind situaţia financiară a Asociaţiei; 

- Prezintă Preşedintelui, periodic sau la cererea acestuia, documentele financiar-contabile 
ale Asociaţiei; 

- Pune la dispoziţia Cenzorului toate documentele financiar-contabile solicitate. 

20.4. Pentru primii 4 ani de funcţionare, trezorierul Asociaţiei este doamna Man Carmen, 
cetăţean român, domiciliată în Alba Iulia, Bulevardul Transilvaniei nr. 21, bl.14B, ap.69 
posesoare a cărţii de identitate seria AX, nr.222998, eliberată de Poliţia municipiului Alba 
Iulia la data de 17.02.2005, cod numeric personal 2750408011099  

Capitolul V 



Patrimoniul şi veniturile Asociaţiei 

Art. 21 Patrimoniul  

21.1. Patrimoniul iniţial al asociaţiei este de 1050 lei constituit din aporturile membrilor şi 
vărsat în totalitate la data constituirii asociaţiei, astfel : 

(1) Unitatea Administrativ teritorială al Judeţului Alba prin  Consiliul Judeţean ALBA –  
350 lei 

(2) Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia – 350  lei  

 (3)Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud – 350  lei 

21.2. Patrimoniul Asociaţiei se completează permanent cu cotizaţiile membrilor săi, donaţii, 
subvenţii, sponsorizări, contribuţii, legate, bunuri mobile şi imobile, creanţe, fonduri obţinute, în 
lei şi valută, de la persoane fizice şi juridice, din activităţi proprii şi din orice mijloace permise de 
lege.  

Art. 22 Veniturile Asociaţiei 

22.1. Patrimoniul iniţial al Asociaţiei poate fi completat cu venituri obţinute de Asociaţie şi pot 
proveni din:  

a) Aporturile, în numerar sau în natura ale membrilor, ulterioare înfiinţării Asociaţiei; 

b) Cotizaţiile membrilor, periodice sau ocazionale; 

c) Dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale; 

d) Dividendele societăţilor comerciale ce pot fi înfiinţate de Asociaţie; 

e) Venituri realizate din activităţi economice directe realizate de asociaţie dacă acestea au un 
caracter accesoriu şi sunt în strânsă legătură cu scopul principal al asociaţiei; 

f) Donaţii, sponsorizări sau legate; 

g) Resurse ce pot fi obţinute de asociaţie de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale, 
finanţări nerambursabile 

h) Alte venituri prevăzute de lege. 



22.2. Bunurile mobile sau imobile primite cu orice titlu de către Asociaţie, precum şi orice titlu 
de proprietate  

 vor putea fi valorificate, respectând legislaţia în vigoare, prin vânzare, închiriere etc. iar 
veniturile obţinute din  

aceste operaţiuni vor fi utilizate integral pentru realizarea scopurilor şi obiectivelor Asociaţiei. 

22.3. Asociaţia poate deschide conturi la orice bancă din România sau străinătate, cu respectarea 
legislaţiei în vigoare.  

Capitolul VI 

Dizolvarea Asociaţiei 

Art. 23 . Condiţiile dizolvării 

Dizolvarea Asociaţiei este posibilă în următoarele situaţii: 

(1) Prin hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor, luată cu o majoritate de jumătate plus unu din 
numărul voturilor exprimate. 

(2) În cazul neîndeplinirii dispoziţiilor normative în vigoare ce reglementează activitatea 
asociaţiilor şi fundaţiilor. 

(3) Nerealizarea scopului pentru care a fost constituită, dacă în termen de 6 luni de la constatarea 
nerealizării nu se produce schimbarea scopului. 

(4) Prin hotărâre judecătorească: 

- când scopul sau activitatea Asociaţiei au devenit ilicite; 

- când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite; 

- când Asociaţia urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit. 

Articolul 24. Destinaţia bunurilor 

(1) In cazul dizolvării asociaţiei, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite 
către persoane fizice. 
    (2) Aceste bunuri vor fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept 
public cu scop identic sau asemănător stabilite de Adunarea Generală a Asociaţiei. 
    (3) In cazul în care asociaţia sau fundaţia a fost dizolvată pentru motivele prevăzute la 
art. 56 alin. (1) lit. a) - c)din O.G.nr.26/2000, bunurile rămase după lichidare vor fi 
preluate de către stat, prin Ministerul Finanţelor, sau, după caz, de comuna sau oraşul în a 



cărui raza teritorială asociaţia sau fundaţia îşi avea sediul, dacă aceasta din urma era de 
interes local. 
    (4) Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului-verbal de predare-
preluare, dacă prin acesta nu s-a stabilit o data ulterioara.” 

Capitolul VII 

Dispoziţii finale 

Art. 25 Dispoziţii finale 

25.1. Prezentul Statut este valabil pe toată durată existenţei Asociaţiei, modificarea sa urmând a 
se face cu voturile a cel puţin două treimi din membri prezenţi, fiecare membru având dreptul la 
un singur vot.  

25.2. Asociaţii aderă de drept la prevederile prezentului Statut. 

25.3. Dispoziţiile prezentului Statut se completează cu dispoziţiile legale în vigoare.  

25.4. Domnul Vasiu Gabriel-Ioan, cetăţean român, domiciliat în municipiul Alba Iulia, str. Dr. 
Aurel Lazăr, nr.14, posesor al cărţii de identitate seria AX, nr.351817, eliberată de SPCLEP Alba 
Iulia, la data de 26.03.2009, cod numeric personal 1750307011090 este împuternicit să reprezinte 
Asociaţii în faţa Judecătoriei Alba Iulia, instituţiilor şi autorităţilor competente şi să îndeplinească 
toate formalităţile cerute de legile române în vederea dobândirii personalităţii juridice de către 
Asociaţie inclusiv, dar fără a se limita la, deschiderea contului bancar al Asociaţiei şi obţinerea 
dovezii vărsării patrimoniului iniţial în numele tuturor asociaţilor, înscrierea în Registrul 
Asociaţiilor şi Fundaţiilor de pe lângă Judecătoria Alba Iulia . 

Încheiat la Alba Iulia, astăzi, ____________2014, în 5  exemplare originale. 

Asociaţii: 

Unitatea Administrativ teritorială Judeţul Alba prin  Consiliul Judeţean ALBA  

 

Spitalul Judetean de Urgenta Alba Iulia 
 
 
 
Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud 
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