
 
 

 
 
 
 

 
 
 

HOTĂRÂRE  
 

cu privire la: aprobarea asocierii Jude ţului Olt cu unele 
localit ăţi din jude ţul Olt, cu persoane juridice şi 

reprezentan ţi ai Societ ăţii civile în cadrul Asocia ţiei           
,,Grupul Local Prietenii Pescarilor Olteni”  

 
 
Având în vedere: 
� expunerea de motive nr. 2771/23.03.2011  la Proiectul de 

Hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Olt cu unele 
localităţi din judeţul Olt, cu persoane juridice şi 
reprezentanţi ai Societăţii civile în cadrul Asociaţiei  
,,Grupul Local Prietenii Pescarilor Olteni”; 
� Raportul nr. 2773/23.03.2011 al Serviciului de Dezvoltare 

Regională din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Olt ; 
� Raportul nr. 3003/29.03.2011  al Comisiei pentru agricultură, 

silvicultură, industrie, servicii publice şi comerţ ; 
� Raportul nr. 3005/29.03.2011  al Comisiei pentru muncă, 

protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement ; 
� Raportul nr. 3008/29.03.2011  al Comisiei pentru administraţie 

publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii ; 
� Raportul nr. 3014/29.03.2011  al Comisiei pentru studii 

economico-sociale, buget-finanţe, integrare europeană, 
administrarea domeniului public şi privat al judeţului ; 
� Contractul de finan ţare nr. 74/25.02.2011, încheiat între 

Consiliul Judeţean Olt şi Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 
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ROMANIA 
CONSILIUL JUDETEAN OLT 

 
 

 



Rurale prin Direcţia Generală Pescuit – Autoritatea de 
Management pentru  P.O.P.; 
� Prevederile Programului Opera ţional pentru Pescuit 2007-

2013; 
� Prevederile Ordonan ţei Guvernului nr. 26/2000  cu privire la 

asocia ţii şi funda ţii, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare; 
� Ghidul Solicitantului pentru Axa prioritar ă nr. 5 Asisten ţă 

tehnic ă,  Măsura 5.2 „Sprijin pentru înfiin ţarea 
parteneriatelor public private şi elaborarea strategiilor de 
dezvoltare local ă integrat ă a zonelor pesc ăreşti” ;  
� Legea nr. 273/2006 privind finan ţele publice, cu 

modific ările şi complet ările ulterioare; 
� Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 134/23.09.2010 cu 

privire la aprobarea Proiectului ,, Grupul Local Pr ietenii 
Pescarilor Olteni” şi a cheltuielilor aferente proiectului,  

 
În temeiul prevederilor art.91 alin.(1)  lit. b), lit. e) alin.(6) lit.a), 

lit. c) şi art. 97 alin (1) din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

 
CONSILIUL JUDE ŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre.

  
 
Art. 1.  Se aprob ă asocierea Jude ţului Olt,  prin Consiliul 

Judeţean Olt, cu oraşul Corabia, comunele Grojdibodu, Ianca, 
Gura Padinii, Orlea, Gîrcov, precum şi cu persoanele juridice 
române şi reprezentanţii societăţii civile menţionaţi în Actul 
constitutiv şi Statutul înscrise în anexele la prezenta hotărâre, în 
vederea constituirii Asocia ţiei ,,Grupul Local Prietenii 
Pescarilor Olteni”, persoană juridică română de drept privat, fără 
scop patrimonial. 

 
Art . 2. Se desemneaz ă domnul Şarpe Daniel,  având funcţia de 

Consilier superior la Serviciul Dezvoltare Regională din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt,  să reprezinte 
interesele judeţului Olt în cadrul asociaţiei şi  în Adunarea generală a 
Asociaţiei ,,Grupul Local Prietenii Pescarilor Olteni”, s ă 
semneze în numele şi pentru Consiliul Jude ţean Olt, Actul 
constitutiv şi Statutul Asocia ţiei  ,,Grupul Local Prietenii 
Pescarilor Olteni”, acte adi ţionale la acestea, dup ă 



aprobarea lor de c ătre Consiliul Jude ţean,  precum şi oriunde 
va fi nevoie, în vederea executării mandatului primit.        

    
Art. 3.  Se aprob ă Actul constitutiv şi Statutul Asocia ţiei  

,,Grupul Local Prietenii Pescarilor Olteni”, în forma prevăzută 
în Anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

 
Art. 4. Se aprob ă participarea jude ţului Olt, prin Consiliul 

Jude ţean Olt, la patrimoniul ini ţial al Asocia ţiei cu o 
contribuţie în numerar în valoare de 100 lei. 

 
Art. 5.  Prezenta hotărâre se comunică Serviciului Dezvoltare 

Regională, Direcţiei Economice, Direcţiei Buget-Finanţe, Serviciului 
Juridic-contencios din cadrul aparatului de specialitate al  Consiliului 
Judeţean Olt, persoanei nominalizate la art. 2 pentru aducere la 
îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei 
Prefectului – judeţul  Olt. 

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE 
                                      Paul STĂNESCU 

 
 
 
 
 
 

                  
                                                                                        Contrasemneaz ă 

             Secretar al Jude ţului, 
                   Marin DOBRE 

 
 
 
 
 

 
Slatina, 31 martie 2011 
Nr. 36 
 
SD/SD ( 2 ex.) 
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                                                                                                                   Anexa nr. 1 
                                                                                                la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt  

                                                                                        nr. 36/31.03.2011 
 

 
ACT CONSTITUTIV  

al ASOCIATIEI ,,GRUPUL LOCAL PRIETENII PESCARILOR O LTENI” 
 

 

 

         ASOCIATIA  ,,GRUPUL LOCAL PRIETENII PESCARILOR OLTENI”, sau 
A.G.L.P.P.O., este persoana juridica de drept privat fără scop patrimonial, independenta, organizata 
potrivit O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, ai carei membri fondatori sunt: 
 
Nr 
crt  

Denumirea / Nume, Prenume Statut Juridic Adresa CUI / CNP 

1         JUDEŢUL OLT, 

  prin CONSILIUL JUDEŢEAN  OLT 

PERSOANA JURIDICA 

DE DREPT PUBLIC  

B-DUL A.I.CUZA NR. 

14, SLATINA, 

JUDETUL OLT 

4394706 

2      ORAŞUL  CORABIA, 

 prin CONSILIUL LOCAL  Corabia 

PERSOANA JURIDICA 

DE DREPT PUBLIC  

CORABIA, STRADA 
CUZA VODA, 
NUMARUL 54 

4716810 

3 COMUNA  GURA PADINII,  

 prin CONSILIUL LOCAL  Gura Padinii 

PERSOANA JURIDICA 

DE DREPT PUBLIC  

Comuna Gura Padinii, 

Judetul Olt 

16560233 

4 COMUNA  GIRCOV  
prin  CONSILIUL LOCAL  Gîrcov 

PERSOANA JURIDICA 

DE DREPT PUBLIC  

COMUNA GIRCOV, 
JUDETUL OLT  

5148319 

5 COMUNA  GROJDIBODU  
prin  CONSILIUL LOCAL  Grojdibodu 

PERSOANA JURIDICA 

DE DREPT PUBLIC  

Comuna 
GROJDIBODU, Str. 
Prof. Cristache Salcianu 
Nr.1, Jud OLT  

5148360 

6 COMUNA  ORLEA 
 prin CONSILIUL LOCAL  Orlea 

PERSOANA JURIDICA 

DE DREPT PUBLIC  

Comuna Orlea, Satul 
Orlea Noua, Nr.2A 
Judetul Olt  

4394633 

7 COMUNA  IANCA 
 prin CONSILIUL LOCAL  Ianca 

PERSOANA JURIDICA 

DE DREPT PUBLIC  

Comuna Ianca, Judetul 
Olt  

5209882 

8 ASOCIATIA PESCARILOR 
INDUSTRIASI  

PERSOANA JURIDICA 
DE DREPT PRIVAT CU 
SCOP EPATRIMONIAL 

CORABIA, STRADA 
TRECEREA DUNARII, 
NUMARUL 40 

14533933 

9 ONG  COPIII VIITORUL ORLEI  PERSOANA JURIDICA 
DE DREPT PRIVAT CU 
SCOP 
NEPATRIMONIAL 

Comuna Orlea, Satul 
Orlea Noua, Nr.2A 
Judetul Olt , CP 237305 

 

10 ASOCIATIA DE PROMOVARE A 
CAPITALULUI UMAN MENTORUL  

PERSOANA JURIDICA 
DE DREPT PRIVAT CU 
SCOP 
NEPATRIMONIAL 

CORABIA, STRADA 
GRIVITA ROSIE, 
NR.12C, JUDETUL 
OLT  

19016296 

11 S.C. DUNAREA S.A. Societate pe actiuni CORABIA, STRADA 
GHEORGHE DOJA, 
NUMARUL 3 

1522681 

12 S.C. DANRO PROD COM SRL  Societate cu 
răspundere limitată 

CORABIA, STRADA 
MIHAI BRAVU, 
NUMARUL 65 

6573767 

13 S.C. AGROMEC SA  Societate pe actiuni COMUNA VISINA, 
JUDETUL OLT  

1519120  
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14 S.C. VISAMIR EUGEN SRL  Societate cu 
răspundere limitată 

COMUNA IANCA, 
JUDETUL OLT  

26198190 

15 Asociatia “PATRONATUL 

INTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII 

SLATINA” 

PERSOANA JURIDICA 
DE DREPT PRIVAT CU 
SCOP 
NEPATRIMONIAL 

Slatina 16549103 

 
Art 1.  Denumirea asociatiei este Asociatia “GRUPUL LOCAL PRIETENII 
PESCARILOR OLTENI” , denumire rezervata prin dovada disponibilitatii 
denumirii cu numarul 94554 din 10.02.2011 eliberata de catre Ministerul Justitiei - 
Serviciul Comunicare şi Relaţii Publice. 
 
Art 2.  Scopul asociaţiei. 
      Prin semnarea prezentului act constitutiv, membrii asociaţiei îşi exprimă voinţa 
de a se asocia pentru realizarea următorului  scop: 

 - Participarea activă la dezvoltarea economică, socială şi culturală a comunităţilor 
din zona pescarească delimitată de unităţile administrativ teritoriale Ianca, 
Grojdibodu, Gura Padinii , Orlea, Corabia , Vişina, Gârcov din judeţul Olt. 
 - Promovarea si sprijinirea participării reprezentanţilor locali la procesul 
decizional şi de planificare a dezvoltării pentru sporirea capacităţii de a acţiona in 
vederea minimalizarii declinului  zonei pescăreşti şi a reconversiei acesteia. 

 
Art 3.  Sediul Asociatiei “GRUPUL LOCAL PRIETENII PESCARILOR 
OLTENI”, denumit ă în cele ce urmează AGLPPO,  este in oraşul Corabia, Str. 
Fraţii Goleşti nr. 67, judeţul Olt. 
 
Art 4.  Durata de functionare a Asociatiei “GRUPUL LOCAL PRIETENII 
PESCARILOR OLTENI” este pe termen nedeterminat. 
 
Art 5.   Patrimoniul de la data constituirii Asociatiei “GRUPUL LOCAL 
PRIETENII PESCARILOR OLTENI” este format din activul initial al Asociatiei, 
alcatuit din aportul in bani al asociatilor, de câte 100 lei fiecare asociat, in valoare 
totală de 1.500 lei, depus în numerar în cont bancar. 
 
Art 6.   Componenta nominala a celor dintâi organe de conducere, administrare si 
control ale asociatiei: 

- Organul de conducere al AGLPPO este Adunarea Generală alcătuit ă din 
totalitatea asociaţilor, reprezentaţi de persoanele desemnate de acesţia. 
 
- Organul executiv al AGLPPO care asigură punerea în executare a 
hotărârilor adun ării generale este Consiliul Director format din 5(cinci) 
membri, după cum urmează: 
1.XXXXXXXXXXXXXXXX -presedinte; 
2.XXXXXXXXXXXXXXXX -vicepresedinte; 
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3.XXXXXXXXXXXXXXXX -membru 
4.XXXXXXXXXXXXXXXX  -membru 
5.XXXXXXXXXXXXXXXX  -secretar 
Consiliul Director este ales pe o perioadă de 4 (patru) ani. 
 
- Organul de control al AGLPPO este Cenzorul numit în persoana 
domnului/doamnei: 
XXXXXXXXXXXXX, contabil autorizat conform [numarul autorizatiei, al 
carnetului eliberate de Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati], 
cetatean roman, posesor al cartii de identitate ______________, eliberata 
de____________ la data de ____________, cod numeric personal 
______________, domiciliat in ___________________________________. 

 
 
Art 7.   Membrii fondatori împuternicesc pe dl................................................ pentru 
reprezentarea în instanţă în vederea înscrierii AGLPPO în Registrul Asociaţiilor şi 
Fundaţiilor aflat la grefa Judecătoriei Corabia, cât şi pentru reprezentarea în faţa 
tuturor organelor administrative ale statului.sa desfasoare procedura de dobandire a 
personalitatii juridice de către AGLPPO: 
Încheiat azi .............................., în Corabia, jud. Olt, 

 
MEMBRI FONDATORI: 

 
Nr 
crt 
1 

Denumirea / Nume, Prenume 
 
2 

Semnături 
 
3 

1 JUDEŢUL OLT, prin 
CONSILIUL JUDEŢEAN  OLT 
Reprezentat de ___________, _________ 

 

2 ORAŞUL  CORABIA, prin 
Consiliul local Corabia, reprezentat 
de_________,_________ 
 

 

3 COMUNA  GURA PADINII, prin 
Consiliul local Gura Padinii, reprezentat 
de______,___________ 
 

 

4 COMUNA  GIRCOV, prin 
Consiliul local Gîrcov, reprezentat 
de_________,_________ 
  

 

5 COMUNA  GROJDIBODU, prin Consiliul Local 
Grojdibodu, reprezentat de _______,_________ 
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6 COMUNA  ORLEA, prin Consiliul local Orlea, 
reprezentat de____________,_________ 
  

 

7 COMUNA  IANCA, prin Consiliul local Ianca, 
reprezentat de____________,__________ 
  

 

8 ASOCIATIA PESCARILOR INDUSTRIASI , 
reprezentată de__________ 

 

9 ONG  COPIII VIITORUL ORLEI, reprezentată 
de__________  

 

10 ASOCIATIA DE PROMOVARE A CAPITALULUI 
UMAN MENTORUL, reprezentată de   

 

11 S.C. DUNAREA S.A. reprezentată de __________   

12 S.C. DANRO PROD COM SRL  reprezentată de 
__________ 

 

13 S.C. AGROMEC SA  reprezentată de __________  

14 S.C. VISAMIR EUGEN SRL  reprezentată de 
__________ 

 

15 Asociatia “PATRONATUL INTREPRINDERILOR 
MICI ŞI MIJLOCII SLATINA” reprezentată de  
__________ 
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                                                                                                        Anexa nr. 2 
                                                                                    la  Hotărârea Consiliului Judeţean Olt 
                                                                                                   nr. 36/31.03.2011                           
                                                                                           
 
                                                         

STATUTUL  

ASOCIAŢIEI “GRUPUL LOCAL PRIETENII PESCARILOR OLTENI”  

 

CAPITOLUL I. DISPOZITII GENERALE  

Art 1.  ASOCIATIA “GRUPUL LOCAL PRIETENII PESCARILOR OLTENI ”  denumită în 
continuare şi asociatia sau AGLPPO este fondată potrivit actului constitutiv de : 

1. JUDEŢUL OLT, prin CONSILIUL JUDE ŢEAN OLT, 
-persoana juridica de drept public, cu sediul in municipiul SLATINA, judeţul OLT, cod postal 
237210, CIF 5209882, reprezentată prin d-nul ŞARPE DANIEL, având funcţia de CONSILIER 
SUPERIOR în aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Olt ; 
 
2. ORASUL CORABIA , prin CONSILIUL LOCAL CORABIA, 
-persoana juridica de drept public cu sediul in Corabia, str. Cuza Voda, nr 54, jud Olt, cod postal 
235300, CIF 4716810, reprezentată prin domnul BARBU TEODOR , având functia de PRIMAR  
 
3. COMUNA GURA PADINII, prin CONSILIUL LOCAL GURA PADI NII  
-persoana juridica de drept public ,cu sediul in comuna GURA PADINII,jud OLT,CIF 16560233, 
reprezentat prin d-nul SLĂVOIU LUCIAN, având functia de VICEPRIMAR. 
 
4.  COMUNA GÎRCOV, prin CONSILIUL LOCAL GÎRCOV 
-persoana juridica de drept public cu sediul in comuna GIRCOV , jud OLT , cod postal 237210, 
CIF 5148319, reprezentată prin d-nul CRANTA ADRIAN , având funcţia de PRIMAR. 
 
5. COMUNA GROJDIBODU, prin CONSILIUL LOCAL GROJDIBO DU 
-persoana juridica de drept publiccu sediul in comuna GROJDIBODU ,str Prof. Cristache S. 
Lucian,nr 1,judetul OLT ,cod postal 237210,CIF 5148360,reprezentată prin d-nul IOVANCEA 
DOREL ,avand functia de VICEPRIMAR . 
 
6. COMUNA ORLEA , prin CONSILIUL LOCAL ORLEA  
-persoana juridica de drept public cu sediul in comuna ORLEA, sat ORLEA, cod postal 237305, 
CIF 4394633, reprezentată prin d-nul  OIŢĂ VIOREL,având funcţtia de PRIMAR . 
 
7. COMUNA  IANCA,   prin CONSILIUL LOCAL IANCA  
-persoana juridica de drept public cu sediul in comuna IANCA judetul OLT ,cod postal 
237210,CIF 5209882, reprezentata prin d-nul PASCU MIREL ,avand functia de PRIMAR 
 
8. ASOCIAŢIA PESCARILOR INDUSTRIA ŞI 
-persoana juridica de drept privat cu scop nepatrimonial cu sediul in oraşul Corabia, str. Trecerea 
Dunării, nr.40, judetul Olt, CIF14533933, reprezentată prin Malageanu Marian. 
 
9. ASOCIATIA COPIII VIITORULUI  ORLEI                 
-persoana juridica de drept privat cu scop nepatrimonial cu sediul in comuna ORLEA ,sat ORLEA 
,judetul Olt,CIF…………..reprezentată prin Cernea Dana Mihaela. 
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10. ASOCIAŢIA DE PROMOVARE A CAPITALULUI UMAN “MENTORUL” 
-persoana juridica de drept privat cu scop nepatrimonial cu sediul in oraşul Corabia, str. GRIVIŢA 
ROŞIE, nr.12C, judetul Olt, CIF19016296, reprezentată prin Nica Vasilica. 
 
11. S.C. DUNĂREA S.A. 
-persoana juridica de drept privat cu scop nepatrimonial cu sediul in CORABIA ,str Gheorghe 
Doja, nr. 3, judetul Olt ,CIF1522681 reprezentată prin d-nul Dumitru Constantin. 
 
12. S.C. DANRO—PROD—COM S.R.L. 
-persoana juridica cu sediul in oraşul CORABIA ,str Mihai Bravu nr.65,Jud Olt ,inmatriculat la 
Oficiul Registrului Comertului Olt sub nr J28/340/1991,avand CIF 6573767,reprezentată prin d-na 
Guinea Maria. 
 
13. S.C AGROMEC VISINA  S.A.  
-persoana juridica cu sediul in VISINA ,jud Olt , inmatriculat la Oficiul Registrului Comertului Olt  
sub nr j28/340/1991,avand CIF 1519120,reprezentată prin d-nul SAVU IONEL. 
 
14. S.C. VISAMIR EUGEN  S.R.L. 
-persoana juridica cu sediul in comuna IANCA , jud Olt ,având CIF 26198190, reprezentată prin     
d-nul Rada Eugen. 
 
15. ASOCIATIA PATRONATUL INTREPRINDERILOR MICI SI MIJLO CII SLATINA 
-persoana juridica de drept privat cu scop nepatrimonial cu sediul in SLATINA ,str 
____________,nr , judetul Olt, CIF ____________ reprezentată prin d-nul Marinescu Emil. 
 
 
care au constituit  sus numita asociaţie in conformitate cu Ordonanta Guvernului nr.26/2000 cu 
privire la asociatii si fundatii, aprobata cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu 
modificările şi completările ulterioare, si cu Decretul nr 31/1954 privitor la persoanele fizice si 
juridice. 
 
Art 2.  Denumirea asociatiei este ASOCIATIA GRUPUL LOCAL PRIETENII PESCARILOR 
OLTENI  denumire rezervată prin dovada disponibilităţii denumirii cu numărul 94554 din 
10.02.2011 eliberată de către Ministerul Justitiei, Serviciul Comunicare si  Relaţii Publice. 
 
Art.3. ASOCIATIA GRUPUL LOCAL PRIETENII PESCARILOR OLTENI este persoană 
juridică română  de drept privat fara scop patrimonial, independentă şi apolitică, are caracter civic 
şi este constituită prin voinţa membrilor fondatori . 
 
Art. 4. AGLPPO se constituie pe o durata nedeterminata  
 
Art 5.  (1)Sediul este situat in orasul Corabia, str.   Fraţii Goleşti   nr. 67,    judeţul Olt. 
 (2).Sediul AGLPPO poate fi schimbat in baza hotărârii Consiliului Director.  
 
Art 6. (1)Patrimoniul social al AGLPPO este alcătuit dintr-un activ patrimonial initial in valoare 
de 1.500 lei si este alcătuit din aportul in bani al asociaţilor . 
(2) Întregul patrimoniu va fi evidenţiat şi pastrat în conformitate cu legislaţia română în materie, pe 
numele asociaţiei şi va fi folosit exclusiv pentru realizarea obiectivelor ei. 
 
Art 7. (1) Scopul asociaţiei il constituie: 
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- Participarea activă la dezvoltarea economică, socială şi culturală a comunităţilor din zona 
pescarească delimitată de unităţile administrativ teritoriale Ianca, Grojdibodu, Gura Padinii , Orlea, 
Corabia , Vişina, Gârcov din judeţul Olt. 
- Promovarea si sprijinirea participării reprezentanţilor locali la procesul decizional şi de 
planificare a dezvoltării pentru sporirea capacităţii de a acţiona in vederea minimalizarii declinului  
zonei pescăreşti şi a reconversiei acesteia. 
 
Art 8.  (1) În vederea îndeplinirii scopului potrivit art 7 din prezentul statut, AGLPPO îşi propune 
realizarea obiectivelor şi desfăşurarea activităţilor de mai jos: 
Obiective: 
-Elaborarea si implementarea strategiilor locale de dezvoltare durabilă în vederea dezvoltării 
economico-sociale şi culturale a comunităţilor din teritoriul definit la art 7. 
-Colaborarea şi/sau crearea de parteneriate cu organizaţii şi instituţii implicate în dezvoltarea 
comunităţilor din zonele pescăreşti din Romania şi Europa.  
-Promovarea cetăţeniei active la toate nivelurile vieţii comunităţii. 
Activit ăţi: 
-Elaborarea şi punerea în practică, individual, în parteneriat cu autoritaţi publice, instituţii şi 
organizaţii de drept public şi privat sau prin intermediul beneficiarilor eligibili selectaţi, a 
strategiilor, programelor şi proiectelor referitoare la activităţile descrise conform codului CAEN 
din Romania şi anume: 
- activităţi din agricultură, apicultură, silvicultură, pescuit, piscicultură, vânătoare, turism, industrie 
prelucrătoare, industrie alimentară, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă 
caldăa si aer condiţionat, distribuţia apei, salubritate, gestionarea deşeurilor; 
- activitaţi de decontaminare, transport şi depozitare şi alte probleme de mediu; 
- hoteluri si restaurante, informaţii şi comunicaţii, intermedieri financiare si asigurari, tranzactii 
imobiliare, activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice; 
- activităţi de servicii administrative şi activităţi de serviciu suport, administraţie publică, asigurari 
sociale din sistemul public(sectiunea invatamant, sănătate şi asistenţă socială, secţiunea activităţi 
de spectacole , culturale şi recreative, secţiunea alte activităţi şi servicii); 
- activităţi ale gospodariilor private in calitate de angajator de personal casnic; 
- activităţi ale gospodariilor private de predare de bunuri si servicii destinate consumului propriu; 
- realizarea, dezvoltarea , evaluarea şi monitorizarea proiectelor cu finanţare din fonduri structurale 
si de coeziune, precum şi din alte fonduri şi programe susţinute de institutii ale statului: Ministerul 
Culturii si Cultelor, Ministerul Agriculturi si Dezvoltarii Rurale, Ministerul Educatiei si Cercetarii, 
Ministerul Mediului si Pădurilor, Guvernul Romaniei şi alte organisme. 
- realizarea si dezvoltarea de proiecte transfrontaliere şi internaţionale din toate domeniile de 
activitate descrise de codul CAEN din Romania. 
- apărarea  drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi promovarea democraţiei. 
- dezvoltarea si furnizarea de programe de instruire /formare profesionale in toate domeniile 
precum şi de programe de educaţie civică;  
- activităţi de informare in domeniul dezvoltării comunitare  
- editarea de cărţi şi reviste periodice, ziare si alte activităţi de editare. 
- organizarea de  intâlniri pe tema dezvoltării comunitare;  
- acordarea de burse şi/sau de granturi;  
- asistenţă tehnică şi consultanţă  în toate domeniile  pentru comunităţi instituţii şi organizaţii 
-cercetare in domeniul dezvoltării; 
-campanii de promovare /informare organizare de spectacole  si concursuri; 
-activitati de promovare a patrimoniului cultural traditional; 
-colectarea de fonduri; 
-facilitare comunitară; 
-activităţi  economice directe descrise conform codului CAEN din Romania;  
(2) Asociaţia poate infiinţa societăţi comerciale ale caror dividente, dacă nu se reinvestesc in aceste 
societăţi, se vor folosi pentru realizarea scopului Asociaţiei. 
(3) Asociaţia poate desfăşura orice activităţi economice directe dacă acestea au caracter accesoriu 
şi au legatură strânsă cu scopul principal al ei. 
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(4) Schimbarea scopului si a obiectivelor Asociaţiei se face  numai de către fondatori sau 
majoritatea fondatorilor in viaţă  iar dacă nici unul dintre fondatori nu  mai este in viaţă aceasta se 
face numai cu intrunirea votului a 2/3 din numărul membrilor Consiliului Director . 
(5) În toate cazurile schimbarea scopului Asociatiei se poate face numai dacă acesta a fost realizat 
in totalitate sau in parte ori daca acesta nu mai poate fi îndeplinit. 
 
 
Art .9. (1) AGLPPO se poate afilia cu alte persoane juridice non-profit, persoane fizice şi juridice 
din ţară şi/sau din străinatate în scopul realizării scopului şi obiectivelor sale. 
(2) AGLPPO isi poate constitui, în condiţiile legii, sucursale sau filiale in tara sau in  străinătate, ca 
structuri teritoriale, pe baza  hotărârii  Adunării Generale a asociaţiei. 
(3) Sucursalele nu au personalitate juridică proprie, funcţionând ca structuri ale asociaţiei care 
desfăşoară activităţile date în competenţa lor de către asociaţie. 
(4) Personalitatea juridică a filialei se dobândeşte in condiţiile legislaţiei in vigoare din ţara în care 
îşi are sediul filiala înfiinţată. 
(5) Filiala este condusă de un Consiliu Director propriu alcătuit din 3 membri. Procedura de 
alegere a Consiliului Director al filialei asociatiei este stabilită prin hotărârea Adunarii Generale a 
Asociaţiei. 
(6) Filiala este entitate cu personalitate juridică putând încheia în nume propriu acte juridice de 
administrare şi de conservare în condiţiile stabilite de Adunarea Generală  prin actul constitutiv de 
înfiintare a  filialei şi poate încheia acte juridice de dispoziţie în numele şi pe seama Asociaţiei 
numai pe baza hotărârii prealabile a Consiliului Director al AGLPPO. 
 
CAPITOLUL II - MEMBRII ASOCIA ŢIEI 
 
Art 10. (1) AGLPPO este compusa din : 
a) membrii fondatori - persoanele fizice si juridice care au constituit asociatia şi au contribuit 
moral şi material la fondarea ei si la constituirea patrimoniului social ; 
b) membrii asociatiei - persoanele fizice şi juridice care se asociază ulterior fondării AGLPPO, 
care contribuie moral şi material la completarea patrimoniului asociaţiei şi care prin activitatea lor 
sprijină asociaţia  în realizarea obiectivelor acesteia, beneficiind de drepturile  prevăzute de art 11 
din prezentul statut; 
c) membrii de onoare: 
- persoane fizice şi/sau juridice care prin activitatea lor sprijină în mod substanţial asociaţia  în 
realizarea obiectivelor acesteia contribuind din punct de vedere financiar, moral sau funcţional la 
realizarea scopului asociatiei;  
- personalităţi marcante ale vieţii ştiinţifice, sportive sau culturale care s-au remarcat cu deosebire 
în domeniile de interes ale asociaţiei şi care prin activitatea lor sprijină asociaţia în realizarea 
obiectivelor acesteia. 
d) colaboratori voluntari - persoanele care au cel putin o  recomandare din partea unui membru 
AGLPPO, aderă la scopul asociaţiei şi sprijină material şi moral asociaţia în realizarea obiectivelor 
acesteia. 
e) personal angajat, potrivit legislaţiei muncii; 
 (2) Membrii fondatori ai asociatiei reprezinta  sectorul public , sectorul privat şi societatea civilă şi 
vor include şi organizaţii ale pescarilor sau reprezentanţi ai acestora (inclusiv persoane fizice). 
(3) Numărul membrilor care reprezintă sectorul privat şi societatea civilă este majoritar. 
(4) Calitatea de membru asociat al AGLPPO se acordă de către Consiliul Director prin votul a cel 
putin 2/3 din numărul membrilor Consiliului, persoanelor fizice şi juridice care au o recomandare 
din partea unui membru AGLPPO, depun o cerere de adeziune la asociaţie, plătesc o taxa de 
înscriere şi sunt de acord cu statutul asociaţiei. 
(5) La acordarea calităţii de membru asociat, Consiliul Director se va asigura ca din punct de 
vedere al componenţei asociaţiei să fie respectată reprezentativitatea menţionată la aliniatele (2) şi 
(3). 
(6) Calitatea de membru de onoare al Asociaţiei se acordă de către Adunarea Generală prin votul a 
cel putin 2/3 din numărul membrilor prezenţi, la propunerea Consiliului Director. Membrii de 
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onoare nu platesc taxe de înscriere sau cotizaţii şi nu au drept de vot în adoptarea deciziilor in 
asociaţie. 
(7) Colaboratorii voluntari ai AGLPPO pot participa la acţiunile asociaţiei, nu plătesc taxa de 
înscriere, cotizaţii şi nu au drept de vot în adoptarea deciziilor în asocia ţie. 
(8) Contributiile membrilor Asociaţiei la realizarea scopului şi obiectivelor acesteia constau în 
sprijinul financiar, material, moral şi activităţi voluntare în cadrul programelor/proiectelor 
iniţiate/derulate de AGLPPO . 
(9) În acord cu prevederile prezentului statut sintagma de membru AGLPPO este folosită pentru 
membrii fondatori si membrii asociaţi si este echivalentă cu sintagma asociat. 
 
Art 11. (1) Membrii fondatori si membrii asociaţi ai AGLPPO au următoarele drepturi  : 

a) sa-si exprime prin vot optiunea fata de hotărârile Adunarii Generale;  
b) să aleagă şi să fie aleşi în Consiliul Director; 
c) sa participe la elaborarea programelor asociaţiei; 
d) să participe la programele şi activităţile derulate de asociaţie; 
e) să beneficieze de serviciile asociaţiei; 
f) să beneficieze de rezultatele programelor activităţilor ini ţiate de Asociaţie; 
g) să aibă acces la spaţiile şi dotările asociaţiei pentru organizarea unor manifestări şi 

activităţi ştiinţifice, culturale şi sportive în domeniile de interes ale asociaţiei; 
h) să propună măsuri de îmbunătăţire a activităţii asociaţiei; 
i) să facă uz în documente oficiale sau personale de calitatea de membru AGLPPO; 
j) alte drepturi prevăzute în regulamentele Asociaţiei; 

(2) Colaboratorii voluntari ai Asociaţiei şi membrii de onoare beneficiază de drepturile prevăzute 
la art 11, alin (1),  lit c) –h) din prezentul statut. 
(3) Obligaţiile membrilor AGLPPO sunt următoarele: 

a) să respecte prevederile statutului, regulamentele şi hotărârile Adunării Generale şi ale 
Consiliului Director al Asociaţiei; 

b) să contribuie la realizarea scopului şi obiectivelor Asociaţiei prin sprijin financiar, 
material, moral şi activităţi voluntare în cadrul programelor/proiectelor; iniţiate/derulate de 
AGLPPO; 

c) să îndeplinească obligaţiile materiale şi financiare potrivit angajamentelor pe care şi 
le-au luat; 

d) să îndeplinească celelalte obligaţii prevăzute în Regulamentele adoptate de asociaţie; 
e) să plătească cotizaţia anuală, la termenele scadente stabilite de Consiliul Director; 
f) să participe la şedinţele la care sunt convocaţi; 
g) să contribuie la ridicarea prestigiului şi îmbunătăţirea imaginii AGLPPO; 
h) să nu denigreze AGLPPO; 
i) să nu facă politică în cadrul AGLPPO; 
j) să nu întreprindă acţiuni care prin natura lor pot leza interesele Asociaţiei. 

 
Art 12. (1) Calitatea de membru se pierde în următoarele moduri: 

a) prin retragere în baza unei cereri de retragere aprobată de Consiliul Director după 
achitarea la zi a obligaţiilor faţă de Asociaţie; 

b) prin excludere în următoarele situaţii: 
- încălcarea gravă a prevederilor statutare şi/sau a hotărârilor organelor de 
conducere ale asociaţiei; 
- ca urmare a unei condamnari, prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva, 
pentru savarsirea unor fapte cu caracter penal incompatibile cu misiunea si 
principiile asociaţiei; 
- in caz de neplata a cotizatiei timp de sase luni de la datele scadente, fără motive 
întemeiate; 
- comiterea unor nereguli financiare dovedite; 
- dezvoltarea unui comportament incompatibil cu valorile AGLPPO; 
- prin decesul persoanei fizice; 
- prin dizolvarea persoanei juridice. 
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(2) Excluderea din Asociaţie se face în baza deciziei luate cu unananimitate de voturi de către 
Consiliul Director al AGLPPO; 
(3) Împotriva deciziei de excludere se poate depune contestaţie în termen de 15 zile de la 
comunicare. Contestaţia se soluţionează de Adunarea Generală a Asociaţiei; 
(4) De la data înregistrării deciziei şi până la soluţionarea acesteia în Adunarea Generală, calitatea 
de membru al Asociaţiei este suspendată. 
(5) Decesul persoanei fizice sau dizolvarea persoanei juridice duce la pierderea calităţii de membru 
AGLPPO fără a avea alte efecte juridice. 
(6) Pierderea calităţii de membru nu are efect asupra patrimoniului AGLPPO. 
 
Art 13 (1) Sancţiunile care se pot aplica membrilor asociaţiei sunt următoarele: 

a) avertisment; 
b) avertisment sever şi ultimativ; 
c) suspendarea pe termen determinat din asociaţie sau din funcţia de conducere potrivit 
statutului asociaţiei; 
d) excluderea din asociaţie; 

(2) Sancţiunile se aplică în cazul săvârşirii de către membrii asociaţiei a următoarelor abateri: 
a) denigrarea activităţii asociaţiei; 
b) întreprinderea unor acţiuni care aduc prejudicii de orice natură asociaţiei; 
c) angajarea asociaţiei în acţiuni pentru care nu a fost autorizată de organele de conducere; 
d) implicarea asociaţiei în activităţi politice; 
e) abaterile  de la etica profesională şi morală incluse în Regulamentul de Organizare şi 
Funcţionare al Asociaţiei; 
f) comiterea unor fapte cu caracter penal pentru care a fost  condamnat prin hotărâre 
judecătorească rămasă definitivă ; 
g) neparticiparea sistematică, a persoanelor care fac parte di conducerea asociaţiei la 
activitatea structurii de conducere în care  fost ales sau împiedicarea prin diferite mijloace 
ca aceasta să-şi desfăşoare în mod eficient activitatea;  
 

CAPITOLUL III – RESURSELE PATRIMONIALE, VENITURILE ŞI CHELTUIELILE 
ASOCIAŢIEI 

 
Art 14. (1) Patrimoniul social iniţial al Asociaţiei este în valoare de 1.500 lei şi este alcătuit din 
aportul în bani al asociaţilor. 
(2) Patrimoniul social iniţial al Asociaţiei se completează cu veniturile din contribuţiile şi cotizaţiile 
asociaţilor, taxele de înscriere ale membrilor asociaţilor, dobânzile rezultate din plasarea sumelor 
disponibile , dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de Asociaţie în condiţiile legii, 
sponsorizări, subvenţii, donaţii şi legate primite de la persoane fizice şi juridice din ţară şi străinătate, 
venituri realizate din activităţi economice directe, inclusiv din activităţi de organizare a unor târguri, 
expoziţii şi/sau alte manifestări, resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale, 
precum şi venituri din alte surse în conformitate cu prevederile legii. 
(3) Întregul patrimoniu va fi evidenţiat şi păstrat în conformitate cu legea română în materie, pe 
numele asociaţiei şi va fi folosit exclusiv pentru realizarea scopului şi obiectivelor sale. 
 
Art. 15. (1) Donaţiile pot fi sume de bani, bunuri, drepturi de autor, acţiuni, titluri de valoare sau alte 
drepturi dacă acestea sunt libere de orice sarcini. Donaţiile şi legatele vor fi înscrise în registrul de 
donaţii al AGLPPO. 
(2) Donaţiile pot fi necondiţionate sau condiţionate de realizările unui obiectiv dacă acesta este în 
concordanţă cu scopul AGLPPO. Asociaţia va refuza orice donaţie sau legată oferită în termeni 
neacceptabili sau care contravin prezentului statut. Pentru donaţiile condiţionate sau acceptate, 
donatorul va putea lua cunoştinţă de modul cum a fost utilizată donaţia sa, asociaţia punându-i la 
dispoziţie un raport la cererea acestuia. 
 
Art.16. (1) Toate fondurile provenite din cotizaţii şi taxe de înscriere, donaţii sau alte surse 
menţionate la art 14, alin (2), se constituie venit al AGLPPO sau al filialei căreia îi sunt destinate. 
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(2) AGLPPO sau filiala respectivă are dreptul să cheltuiască aceste fonduri pentru derularea 
activităţilor, plata serviciilor sau achiziţionarea bunurilor ce sunt legate de activităţile AGLPPO. 
(3) Principalele cheltuieli ale asociaţiei sunt: 

a) cheltuieli pentru realizare obiectivelor şi programelor asociaţiei; 
b) salarii şi adaosuri la salarii; 
c) indemnizaţii, prime şi premii; 
d) procurări de rechizite, imprimate de birou, aparatură şi alte bunuri şi servicii necesare 

realizării scopului asociaţiei; 
e) chirii, dobânzi, taxe, comisioane bancare; 
f) burse, cazare masă, transport; 
g) utilităţi, energie electrică, termică, gaze naturale, apă, etc. 
h) alte cheltuieli. 

  (4) Cheltuielile se efectuează potrivit prevederilor bugetului de venituri şi cheltuieli şi se aprobă de 
persoanele însărcinate de Consiliul Director. 

(5) Salariile, indemnizaţiile şi alte drepturi băneşti ale personalului se stabilesc în limitele statutului 
de funcţiuni şi ale bugetului de venituri şi cheltuieli. 
(6) Consiliul Director poate dispune plata de premii, gratificaţii şi altele asemenea din 
disponibilităţile existente. 
 
Art. 17. (1) Valoarea cotizaţiei şi a taxelor de înscriere este stabilită şi respectiv, reactualizată 
anual de către Consiliul Director al AGLPPO. 
(2) Valoarea iniţială a taxei de înscriere este 100 lei. 
 
Art. 18. (1) Exerciţiul economico-financiar începe la data de 1 ianuarie şi se încheie la data de 31 
decembrie a fiecărui an. 

 
 

CAPITOLUL IV – CONDUCEREA ŞI CONTROLUL ASOCIA ŢIEI 
 
Secţiunea I 
Structura AGLPPO 
 
Art. 19. (1) Organul de conducere al ASOCIAŢIEI GRUPUL LOCAL PRIETENII PESCARILOR 
OLTENI este Adunarea Generală. 
(2) Organul executiv al Asociaţiei este Consiliul Director. 
(3) Organul de control al Asociaţiei este Cenzorul . 
(4) Asociaţia GRUPUL LOCAL PRIETENII PESCARILOR OLTENI este reprezentată de Preşedinte 
şi Vicepreşedinte. 

 
 

Secţiunea a II-a 
Adunarea Generală 
 
Art. 20.  (1) Adunarea Generală este organul de conducere alcătuit din totalitatea membrilor fondatori 
şi a membrilor asociaţi. 
(2)Adunarea Generală are următoarele competenţe: 

a) analizează şi aprobă strategiile şi obiectivele generale ale asociaţiei; 
b) aprobă modificare şi completarea actului constitutiv, a statutului şi a regulamentului de 

organizare şi funcţionare ale AGLPPO; 
c) alege şi revocă membrii Consiliului Director al AGLPPO, în condiţiile prezentului statut; 
d) alege şi revocă cenzorul AGLPPO, în condiţiile prezentului statut; 
e) alege şi revocă preşedintele AGLPPO, în condiţiile prezentului statut; 
f) hotărăşte înfiinţarea/dizolvarea de filiale şi/sau sucursale; 
g) aprobă rapoartele şi planurile anuale de activitate ale Consiliului Director şi Cenzorului, 

bugetul de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil; 
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h) aprobă dizolvarea şi lichidarea asociaţiei precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după 
lichidare; 

i) aprobă înfiinţarea de societăţi comerciale; 
j) aprobă afilierea la Federaţii şi/sau Confederaţii; 
k) soluţionează litigiile legate de excluderea membrilor. 

 
Art. 21. (1) Adunarea Generală se întruneşte o dată pe an în şedinţă ordinară şi în şedinţe extraordinare 
ori de câte ori este nevoie. 
(2) Adunarea generală ordinară se convoacă de către Consiliul Director printr-un convocator scris. 
Materialele supuse dezbaterii se pun la dispoziţia participanţilor cu cel puţin 15 zile înainte de data 
fixată pentru desfăşurarea şedinţei. 
(3) Adunarea generală extraordinară se convoacă de către Consiliul Director cu cel puţin o săptămână 
înaintea întrunirii prin înştiinţări scrise sau telefonice, în cazurile în care: 

a) se impune în mod necesar modificarea statutului; 
b) apar situaţii care afectează existenţa asociaţiei; 
c) Consiliul Director sau un număr de cel puţin ½ din numărul membrilor AGLPPO solicită în 

scris acest lucru; 
(4) Participanţii pot solicita introducerea pe ordinea de zi a unor cereri formulate în scris şi depuse cu 
cel puţin 5 zile înainte de data la care are loc Adunarea Generală. 
 
Art. 22. (1) La Adunarea generală participă: 

a) Membrii fondatori; 
b) Membrii asociaţi; 
c) Membrii de onoare, în calitate de invitaţi fără drept de vot; 
d) Colaboratorii voluntari, în calitate de invitaţi fără drept de vot; 
e) Al ţi invitaţi, fără drept de vot; 

(2) În cadrul Adunării Generale fiecare membru fondator şi membru asociat are dreptul la un vot cu 
caracter deliberativ. 
 
Art. 23. Asociatii care, intr-o anumita problema, supusa hotararii Adunarii generale, sunt interesati 
personal sau prin sotii lor, ascendentii sau descendentii, rudele in linie colaterala sau afinii lor pana  la 
gradul al patrulea inclusiv, nu vor putea lua parte la deliberare si nici la vot. In caz contrar vor 
raspunde in conditiile legii pentru daunele cauzate Asociatiei, daca fara votul lor nu s-ar fi putut obtine 
majoritatea ceruta. 
 
Art. 24. Alegerile pentru Consiliul director si cenzor au loc o data la patru ani, cu exceptia cazurilor de 
retragere sau revocare, când ele se pot organiza la Adunarea generala care le urmează. 
 
Art. 25. (1) Adunarea generala a AGLPPO poate avea loc daca sunt prezenti cel putin o jumatate plus 
unul dintre asociaţi cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 29, alin (1) şi alin (5), art. 37 alin (3) şi art 
46.. 
(2) Daca nu se îndeplineşte cvorumul prevăzut la alineatul (1), Adunarea generală se reconvoacă după 
o perioada de 10 zile si poate avea loc oricare ar fi numărul asociatilor prezenti. 
(3) Modul de desfasurare, dezbaterile care au avut loc si hotararile adoptate de Adunarea generala, la 
fiecare convocare a acesteia, se consemneaza in procesul-verbal intocmit. 
(4) Asociatii absenti iau cunostinta de dezbateri din procesul-verbal aflat la secretariatul Asociatiei.  
 
Art. 26. (1) Adunarea Generală este condusă de Preşedintele Asociaţiei sau, in lipsa, de către 
împuternicitul acestuia din cadrul Consiliului Director. 
(2) Hotărârile Adunării Generale se iau prin vot deschis, cu majoritatea simpla a membrilor AGLPPO 
prezenti, cu exceptia hotărârilor care au ca obiect dizolvarea asociatiei sau modificarea scopului ei. 
(3) Hotărârile luate de Adunarea Generală în limitele legii şi statutului sunt obligatorii şi pentru 
acţionarii care nu au luat parte la adunare sau au votat împotrivă. 
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Art. 27. (1) Hotărârile Adunării Generale contrare legii, actului constitutiv sau statutului Asociaţiei pot 
fi atacate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare de către oricare dintre asociaţii care au lipsit sau au 
votat împotrivă şi au cerut să se insereze aceasta în procesul verbal de şedinţă, în termen de 15 zile de 
la data la care au luat cunoştinţă despre hotărâre sau de la data când a avut loc şedinţa , după caz. 

 
 
Secţiunea a III-a 
Consiliul Director 
 
Art. 28. (1) Consiliul Director  al Asociatiei asigura punerea in executare a hotararilor Adunarii 
generale. 
(2) Consiliul director al AGLPPO este constituit din 5 persoane, astfel: 
a) Preşedinte; 
b) Vicepreşedinte; 
c) 2 membrii; 
d) Secretar 
 
Art. 29. (1) Membrii Consiliului Director se aleg prin vot secret pentru o perioadă de 4 ani de către 
Adunarea Generală constituită prin prezenţa a 2/3 din numărul membrilor AGLPPO, cu întrunirea unei 
jumătăţi plus unul din votul membrilor prezenţi. 
(2) Componenţa Consiliului Director va respecta în mod obligatoriu următoarea reprezentare: 
- un reprezentant al sectorului pescăresc; 
- doi reprezentanţi ai sectorului public; 
- doi reprezentanţi ai sectorului privat şi/sau ai societăţii civile. 
(2) Mandatele membrilor Consiliului Director pot fi consecutive şi nelimitate. 
(3) În cazul în care un membru desemnat părăseşte Consiliul Director, el va fi înlocuit cu unul din 
membrii AGLPPO sau cu o terţă persoană, potrivit hotărârii Adunării Generale , cu întrunirea votului 
unei jumătăţi plus unul din numărul membrilor cu drept de vot din cei prezenţi. 
(4) În cazul în care un membru desemnat în Consiliul Director se retrage, el are obligaţia să notifice în 
scris intenţia sa cu un preaviz de 90 de zile calendaristice înainte , demisia operând la data împlinirii 
preavizului. 
(5) Pentru motive temeinice, Adunarea Generală constituită prin prezenţa a 2/3 din numărul membrilor 
AGLPPO, poate decide revocarea membrilor Consiliului Director al AGLPPO, cu întrunirea votului a 
jumătate plus unul din numărul membrilor prezenţi. 
(6) Motive temeinice sunt considerate următoarele: 

a) denigrarea activităţii asociaţiei 
b) întreprinderea unor acţiuni care aduc prejudicii de orice natură asociaţiei; 
c) comiterea unor nereguli financiare dovedite; 
d) angajarea asociaţiei în acţiuni pentru care nu a fost autorizată de organele de conducere; 
e) implicarea asociaţiei în activităţi politice; 
f) abaterile  de la etica profesională şi morală incluse în Regulamentul de Organizare şi 

Funcţionare al Asociaţiei; 
g) comiterea unor fapte cu caracter penal pentru care a fost  condamnat prin hotărâre 

judecătorească rămasă definitivă ; 
h) neparticiparea sistematică la activitatea Consiliului Director în care  fost ales sau 

împiedicarea prin diferite mijloace ca aceasta să-şi desfăşoare în mod eficient 
activitatea; 

 (7) Funcţiile rămase libere se completează prin hotărârea Adunării Generale, cu întrunirea votului 
unei jumătăţi plus unul din numărul membrilor cu drept de vot prezenţi. 
 (8) Completarea funcţiilor rămase libere se face în cel mult 30 de zile de la descompletare. 
 
Art. 30. În exercitarea competenţei sale, Consiliul Director are următoarele atribuţii: 

a) Prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului 
de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, 
proiectele programelor asociaţiei; 
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b) Aprobă organigrama, politica de personal şi atribuţiile compartimentelor funcţionale ale 
AGLPPO; 

c) Încheie acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei; 
d) Aprobă regulamentul intern de organizare şi funcţionare al asociaţiei; 
e) Urmăreşte punerea în aplicare de către personal a hotărârilor luate; 
f) Analizează şi decide asupra angajării şi concedierii personalului AGLPPO, potrivit legislaţiei 

în vigoare ; 
g) Aprobă operaţiuni de încasări şi plăţi; 
h) Aprobă încheierea sau rezilierea contractelor; 
i) Aprobă atribuţiile şi competenţele personalului angajat, nivelul şi regimul de salarizare, 

premiile şi alte forme de remunerare a personalului; 
j) Numeşte mamangerul, funcţionarii şi conducătorii de comparimente; 
k) Se implică în strângerea de fonduri pentru AGLPPO. 
l) Aprobă programele pentru îndeplinirea obiectivelor AGLPPO; 
m) Stabileşte şi respectiv reactualizează anual cotizaţia anuală şi taxa de înscriere; 
n) Propune înfiinţare de societăţi comerciale; 
o) Propune afilierea la Federaţii şi/sau Confederaţii; 
p) Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în lege sau statut. 

 
Art. 31. (1) Consiliul Director se intruneste o data la trei luni sau ori de cate ori nevoile Asociatiei o 
impun. 
(2) Convocarea Consiliului director se face de preşedinte, iar in lipsa acestuia de inlocuitorul său, cu 
cel puţin 10 zile inainte de data fixată. 
(3) Consiliul Director deliberează, in mod valabil, in prezenţa tuturor membrilor săi  şi emite decizii 
cu 2/3 din voturi. 
 
Art. 32. (1) Deliberările şi hotărârile Consiliului Director se consemnează în procese-verbale încheiate 
cu ocazia fiecarei şedinţe. 
(2) În realizarea scopului şi obiectivelor sale, AGLPPO poate avea servicii specializate a caror 
modalitate de functionare şi organigramă se stabileşte de Consiliul Director care va angaja personalul 
de execuţie. 
(3) Pentru exercitarea atribuţiilor ce-i revin Consiliul Director poate numi şi angaja un manager ale 
cărui atribuţii şi competenţe vor fi stabilite şi aprobate prin decizie. 
(4) Consiliul Director poate împuternici managerul pentru a încheia acte juridice în numele şi pe seama 
asociaţiei sau orice alte atribuţii prevăzute în lege sau în statut. 
 
Art. 33. Membrii Consiliului Director care într-o anumită problemă supusă supusă hotărârii sale, sunt 
interesaţi personal sau prin soţii lor, ascendentii sau descendentii, rudele in linie colaterala sau afinii 
lor pana  la gradul al patrulea inclusiv, nu vor putea lua parte la deliberare şi nici la vot. În caz contrar 
vor răspunde in conditiile legii pentru daunele cauzate Asociatiei, dacă fără votul lor nu s-ar fi putut 
obţine majoritatea cerută. 
 
Art. 34. Deciziile Consiliului Director contrare legii, actului constitutiv sau statutului Asociaţiei pot fi 
atacate de către oricare dintre membrii Consilui Director care au votat împotrivă şi au cerut să se 
insereze aceasta în procesul verbal de şedinţă, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare. 
 
 
Secţiunea a IV-a 
CONTROLUL FINANCIAR 
 
Art. 35. (1) Controlul financiar al asociatiei este asigurat de un cenzor. 
(2) In realizarea competenţei sale, cenzorul: 
a) verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociatiei; 
b) întocmeşste rapoarte şsi le prezintă Adunării Generale şi Consiliului Director; 
c) poate participa la şedinţele Consiliului Director, fără drept de vot; 
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d) îindeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Consiliul Director. 
(3) Membrii Consiliului Director nu pot fi cenzori. 
(4) Controlul financiar intern va fi asigurat de o comisie de cenzori, daca asociatia va avea mai mult de 
100 de membri inscrişi, in conditiile dispoziţiilor legale in vigoare. 
 
Art. 36. (1) Adunarea Generala aproba regulile generale de organizare a controlului financiar intern al 
Asociatiei. 
(2) Cenzorul este ales de catre Adunarea Generala, prin vot deschis, cu intrunirea a 2/3 din votul 
membrilor fondatori si membrilor-asociati prezenti, pentru un mandat de 4 ani. 
 
 
CAPITOLUL V – DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA 
 
Art. 37. AGLPPO se va dizolva: 
(1) De drept prin realizarea sau, dupa caz, imposibilitatea realizarii scopului pentru care a fost 
construita, dacă in termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea 
acestui scop. 
(2) Prin hotarare judecatoreasca, la cererea oricarei persoane interesate atunci cand: 
a) scopul sau activitatea Asociatiei a devenit ilicita sau contrară ordinii publice; 
b) realizarea scopului este urmarită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice; 
c) urmăreşte alt scop decât cel pentru care a fost constituit; 
d) a devenit insolvabilă; 
e) nu mai obţine autorizatiile prealabile necesare, potrivit legii. 
(3) Prin hotărârea Adunării Generale constituiă prin prezenţa a 2/3 din numărul membrilor AGLPPO, 
cu întrunirea unei jumătăţi plus unul din votul membrilor prezenţi.. 
(4) În alte situaţii prevăzute de lege. 
 
Art. 38 – (1) In cazul dizolvarii Asociatiei, lichidatorii se numesc de instanta judecatoreasca sau de 
Adunarea Generala dupa caz. 
(2) Odata cu numirea lichidatorilor, mandatul Consiliului Director inceteaza. 
(3) Lichidatorii la intrarea in functie efectuează inventarul şsi incheie un bilant care sa constate situatia 
exactă a activului si pasivului. 
(4) Ei sunt obligati să primească si să păstreze registrele şi orice alte acte ale Asociatiei si sa tina un 
registru cu toate operatiunile lichidării, in ordinea datei acestora. 
(5) Lichidatorii îşi îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorului. 
 
Art. 39. (1) Lichidatorii au obligatia de a continua operatiunile juridice in curs, de a incasa creantele, 
de a plati creditorii, iar daca numerarul nu este suficient, de a transforma si restul activului in bani, 
procedând la vânzarea prin licitatie publică a bunurilor mobile şi imobile. 
(2) Lichidatorii pot realiza numai acele operaţiuni noi care sunt necesare finalizării celor aflate în curs 
de derulare. 
 
Art. 40. (1) In cazul dizolvării Asociatiei, bunurile rămase in urma lichidării nu se pot transmite către 
persoane fizice. 
(2) Aceste bunuri pot fi transmise catre persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop 
identic sau asemanator. 
(3) Daca in termen de 6 luni de la terminarea lichidarii, lichidatorii nu au reusit sa transmita bunurile in 
conditiile alineatului (2), ele se atribuie de instanta competenta unei persoane juridice cu scop identic 
sau asemănător. 
(4) Data transmiterii bunurilor este cea a intocmirii procesului-verbal de predare-preluare, daca prin 
aceasta nu s-a stabilit o data ulterioara. 
 
Art. 41. Lichidatorii încheie operaţiunile şi remit celor în drept contul gestiunii numai dupa expirarea 
unui termen de 6 luni de la publicarea dizolvarii Asociatiei. 
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Art. 42. Dupa incheierea lichidarii, lichidatorii sunt obligati ca in termen de doua luni sa depuna 
bilantul, registrul jurnal si un memorandum, sa declare operatiunile de lichidare la Registrul 
asociatiilor si fundatiilor al judecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul Asociatia si sa 
indeplineasca toate procedurile de publicare si radiere din acest registru. 
 
Art. 43. Daca in termen de 30 de zile libere de la depunerea bilantului nu se inregistreaza nici o 
contestatie, bilantul se considera definitiv aprobat, iar lichidatorii, cu autorizarea judecatoriei, vor 
remite celor in drept bunurile si sumele ramase de la lichidare, impreuna cu toate registrele si actele 
Asociatiei si ale lichidarii, dupa aceasta fiind considerati descarcati. 
 
Art. 44. (1) Asociatia inceteaza a avea fiinta la data radierii din Registrul asociatiilor si fundatiilor. 
(2) Radierea se face in baza actului constatator eliberat lichidatorilor, prin care se atesta descarcarea 
acestora de obligatiile asumate. 
 
CAPITOLUL VI – DIZPOZI ŢII FINALE 
 
Art 45. Prevederile prezentului statut se completează cu dispoziţiile legii. 
Art. 46.  Statutul poate fi modificat de către Adunarea Generală constituită prin prezenţa a 2/3 din 
numărul membrilor cu întrunirea majorităţii voturilor celor prezenţi. 
Art. 47. Redactat şi editat în 6 exemplare cu câte  pagini fiecare, la data de .................... 
 
 
SEMNĂTURILE FONDATORILOR 
 
 

1. JUDEŢUL OLT, prin CONSILIUL JUDE ŢEAN OLT, 
- reprezentată prin d-nul ŞARPE DANIEL                            _____________________ 
 
2. ORASUL CORABIA , prin CONSILIUL LOCAL CORABIA, 
- reprezentată prin domnul BARBU TEODOR , având functia de PRIMAR_______________  
 
3. COMUNA GURA PADINII, prin CONSILIUL LOCAL GURA PADI NII  
reprezentat prin d-nul SLĂVOIU LUCIAN, având functia de VICEPRIMAR_______________ 
 
4.  COMUNA GÎRCOV, prin CONSILIUL LOCAL GÎRCOV 
reprezentată prin d-nul CRANTA ADRIAN , având funcţia de PRIMAR______________ 
 
5. COMUNA GROJDIBODU, prin CONSILIUL LOCAL GROJDIBO DU 
reprezentată prin d-nul IOVANCEA DOREL ,avand functia de VICEPRIMAR ______________ 
 
6. COMUNA ORLEA , prin CONSILIUL LOCAL ORLEA  
reprezentată prin d-nul  OIŢĂ VIOREL,având funcţia de PRIMAR _______________ 
 
7. COMUNA  IANCA,   prin CONSILIUL LOCAL IANCA  
 reprezentata prin d-nul PASCU MIREL ,avand functia de PRIMAR ________________ 
 
8. ASOCIAŢIA PESCARILOR INDUSTRIA ŞI 
 reprezentată prin Malageanu Marian                                                __________________ 
 
9. ASOCIATIA COPIII VIITORULUI  ORLEI                 
reprezentată prin Cernea Dana Mihaela                                             ______________________ 
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10. ASOCIAŢIA DE PROMOVARE A CAPITALULUI UMAN “MENTORUL” 
reprezentată prin Nica Vasilica                         __________________ 
 
 
11. S.C. DUNĂREA S.A. 
reprezentată prin d-nul Dumitru Constantin      _______________ 
 
12. S.C. DANRO—PROD—COM S.R.L. 
reprezentată prin d-na Guinea Maria               ________________ 
 
13. S.C AGROMEC VISINA  S.A.  
reprezentată prin d-nul SAVU IONEL            _______________ 
 
14. S.C. VISAMIR EUGEN  S.R.L. 
 reprezentată prin    d-nul Rada Eugen             ______________ 
 
15. ASOCIATIA PATRONATUL INTREPRINDERILOR MICI SI MIJLO CII SLATINA 
reprezentată prin d-nul Marinescu Emil          _________________ 
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1. ASOCIAŢIA PESCARILOR INDUSTRIAŞI,  

prin domnul Malageanu Marian,....................................... 

2. ASOCIAŢIA DE PROMOVARE A CAPITALULUI UMAN ”MENTORUL”,  

prin doamna Nica Vasilica…………………………………. 

3. ASOCIAŢIA ”COPIII VIITORUL ORLEI”,  

prin doamna Cernea Mihaela…………………………………. 

4. ASOCIAŢIA PATRONATUL ÎNTREPRINDERIOR MICI ŞI MIJLOCII SLATINA,  

prin domnul Marinescu Emil…………………………………. 

5. S.C. AGROMEC S.A. VIŞINA,  

prin domnul Savu Ionel………………………………………. 

6. S.C. DANRO PROD COM S.R.L. CORABIA,  

prin doamna Guinea Maria………………………………….. 

7. S.C. VISAMIR EUGEN S.R.L. IANCA,  

prin domnul Rada Eugen…………………………………. 

8. S.C. DUNĂREA S.A. CORABIA,  

prin domnul Dumitru ………………………………………… 

9. ASOCIAŢIA DE PROMOVARE A CAPITALULUI UMAN ”MENTORUL”,  

prin doamna Nica Vasilica…………………………………. 

10. Comuna IANCA,  

prin domnul Pascu Mirel…………………………………… 

11. Comuna GROJDIBODU,  

prin domnul Iovancea Dorel…………………………………. 

12. Comuna GURA PADINII,  

prin domnul Slăvoiu Lucian…………………………………. 

13. Comuna ORLEA,  

prin domnul Oiţă Viorel………………………………………. 
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14. Comuna GÎRCOV,  

prin domnul Cranta Adrian…………………………………… 

15. Oraşul CORABIA,  

prin domnul Barbu Teodor…………………………………… 

16. CONSILIUL JUDEŢEAN OLT,  

prin domnul ……………………………………. 


