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 ACT CONSTITUTIV 
 

Al ASOCIAŢIEI PĂRINŢILOR ELEVILOR DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR , ŞCOALA RACIU, DIN JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 

ASOCIAŢIA „ORIZONTURI NOI”-RACIU 
   

ART. 1 MEMBRII FONDATORI 
 ASOCIAŢII: 
 

1. D-na DRAGOMIR RUXANDA-MĂDĂLINA, domiciliată în sat Raciu, 
com. Raciu, jud. Dîmboviţa, Int. Vlaicu, nr. 334, C.I. seria DD nr. 386973, 
eliberat la data de 31.01.2008 de SPCLEP Tîrgovişte, CNP 2690820151826; 

2. D-na MARINESCU IOANA, domiciliată în Târgovişte, judeţul 
Dâmboviţa, str. Bucovinei, Bl.49, Sc.A, Ap.11, C.I. seria DD nr. 279598, 
eliberat la data de 25.07.2005 de SPCLEP Tîrgovişte, CNP 2730831151776; 

3. Dl. DINU OVIDIU-GEORGE, domiciliat în sat Siliştea, com. Raciu, jud. 
Dîmboviţa, str. Stancu Muşat, nr. 202, C.I. seria DD nr. 400832, eliberat la 
data de 24.05.2008 de SPCLEP Tîrgovişte, CNP 1790216151790; 

4. D-na BUCUR SIMONA-ROXANA, domiciliata în sat Şuţa Seacă, com. 
Raciu, jud. Dîmboviţa, str. Principală, nr. 24, C.I. Seria DD nr. 388574, 
eliberat la data de 13.02.2008 de SPCLEP Tîrgovişte, CNP 2821226152482; 

5. D-na MARIN VERONICA, domiciliata  în  sat Raciu, com. Raciu, jud.   
Dîmboviţa, str. Principală, nr. 148, C.I. seria  DD , nr. 466806, eliberat la  
data  de 17.11.2009 de SPCLEP Tîrgovişte, CNP 2820722152470; 

6. Dl. VOICU NICOLAE, domiciliat în sat Raciu, com. Raciu, jud. 
Dîmboviţa, str. Principală, nr. 445, C.I. Seria DD, nr. 476111, eliberat la 
data de 05.02.2010 de SPCLEP Tîrgovişte, CNP 1610630151798; 

7. Dl. ISARI IONUŢ-AURAŞ, domiciliat în Târgovişte, str. Radu de la 
Afumati, bl.  D 11, Sc. E, ap. 2, C.I. seria DD nr. 507687, eliberat la data de 
22.09.2010 de SPCLEP Târgovişte, CNP 1760923150375; 

8. D-na AMUZA MARIETA, domiciliată în sat Raciu, com. Raciu, jud. 
Dîmboviţa, C.I. seria DD nr. 020289, eliberat la data de 07.01.2000 de Pol. 
Mun. Tgv., CNP 2820608151032; 

9. D-na SOARE MIHAELA, domiciliată în sat Raciu, com. Raciu, jud. 
Dîmboviţa, Str. Principală, nr. 124, C.I. seria DD nr. 433581, eliberat la data 
de 04.03.2009 de SPCLEP Tîrgovişte, CNP 2750628151816; 

10. Dl. FIDEL NICOLAE, domiciliat în Tîrgovişte, str. Vasile Florescu, bl. 20, 
sc. B, ap. 24, jud. Dîmboviţa, C.I. seria DD nr. 169261, eliberat de Pol. Mun. 
Tgv. la data de 26.06.2003, CNP 1771104151854; 
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11. Dl. GHIGA RĂZVAN-BOGDAN, domiciliat în sat Raciu, com. Raciu, jud. 
Dîmboviţa, C.I. seria DD nr. 291466, eliberat la data de 04.11.2005 de 
SPCLEP Tîrgovişte, CNP 1730822151819. 

 
 

 În şedinţa din data de 16.03.2011 ne –am exprimat voinţa de asociere şi am 
decis constituirea unei organizaţii neguvernamentale, de drept privat, 
nelucrativă, fără scop politic şi in în conformitate cu prevederile OG nr. 26/2000, 
astfel cum a fost modificată şi aprobată prin Legea nr,. 246/2005 şi  a celorlalte 
acte normative care reglementează regimul juridic al Asociaţiilor din România. 
            Asociaţia „ORIZONTURI NOI”-RACIU este o organizaţie non-
guvernamentală persoană juridică de drept privat fără scop  patrimonial denumită 
în continuare „Asociaţie ” care îşi desfăşoară activitatea  în conformitate cu legile 
ţării şi statutul asociaţiei. 
 
 
 ART. 2 SCOPUL ASOCIAŢIEI 
 
 
 Asociaţia va avea un caracter educativ, social, neguvernamental, democratic, 
independent, non-profit şi apolitic. 
  Scopul Asociaţiei este de a contribui la buna desfăşurare a activităţii şcolare 
şi a condiţiilor în care se desfăşoară activitatea din Şcoala Raciu, la creşterea 
performanţelor şcolare, motivarea elevilor, susţinerea materială a elevilor cu 
probleme speciale, promovarea elevilor din Şcoala Raciu, promovarea imaginii 
şcolii româneşti în general şi a Şcolii Raciu în mod special. 
  Asociaţia va avea următoarele obiective principale: 
a. Susţinerea unităţii de învăţământ în activitatea de consiliere şi orientare 
socioprofesională, de integrare socială a elevilor; 
b. Implicarea în procesul de învăţământ, propunând şcolii discipline şi domenii 
care să se studieze prin curriculumul la decizia şcolii; 
c. Identificarea de surse de finanţare extrabugetare şi implicarea directă în 
îmbunătăţirea, modernizarea şi întreţinerea bazei materiale a şcolii; 
d. Sprijinirea parteneriatelor educaţionale dintre unităţile de învăţământ şi 
instituţiile cu rol educativ pe plan intern şi internaţional; 
e. Susţinerea conducerii şcolii în organizarea şi în desfăşurarea consultanţilor cu 
părinţi pe teme educaţionale; 
f. Sprijinirea şcolii şi participarea la organizarea şi desfăşurarea festivităţilor şcolii; 
g. Conlucrarea cu comisiile de ocrotire a minorilor, cu organele de autoritate 
tutelară sau cu organizaţiile non-guvernamentale cu atribuţii în acest sens, în 
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vederea soluţionării situaţiei elevilor care au nevoie de ocrotire sau orice fel de 
ajutor; 
h. Implicarea în îmbunătăţirea calităţii vieţii şi activităţii elevilor; 
i. Acordarea de burse şcolare şi extraşcolare elevilor; 
j. Sprijinirea financiară a unor activităţi extraşcolare; 
k. Acordarea de sprijin financiar sau material copiilor care provin din familii cu 
situaţie materială precară; 
l. Sprijinul şcolii în orice alte activităţi, la solicitarea acesteia. 
m. Prevenirea abandonului şcolar prin derularea unor programe cu acest scop 
împreună cu profesorii şcolii; 
n. Promovarea şi cunoaşterea tradiţiilor culturale specifice poporului român, 
dezvoltarea multiculturalismului şi a dialogului social; 
o. Constituirea unei program de protecţie a spaţiului şcolar, 
p. Organizarea unor concursuri la nivel şcolar şi interşcolar, la nivel naţional şi 
internaţional. 

 
 

ART. 3 DENUMIREA ASOCIAŢIEI 
 

 Denumirea asociaţiei va fi „ORIZONTURI NOI”-RACIU. 
 Sub această denumire asociaţia se va face cunoscută şi se va deosebi de 
celelalte asociaţii cu aceleaşi idealuri şi scopuri.  
 Această denumire va fi respectată în toate documentele, anunţurile şi relaţiile 
cu alte organizaţii, instituţii, persoane fizice şi juridice, atât în ţară cât şi în 
străinătate. 
 În toate documentele emise de asociaţia „ORIZONTURI NOI”-RACIU 
denumirea acesteia va fi urmată  de menţiunile referitoare la sediul, sentinţa civilă 
de funcţionare, codul fiscal şi contul bancar. 
 
 
 ART. 4 SEDIUL ASOCIAŢIEI 
 Asociaţia „ORIZONTURI NOI”-RACIU îşi are sediul în localitatea Raciu, 
com. Raciu, jud. Dîmboviţa, în cadrul Şcolii cu P.J. Raciu. 
 Sediul poate fi schimbat prin Hotărârea Adunării Generale a asociaţilor.  
 
 
           ART. 5 DURATA DE FUNCŢIONARE  
 
 Asociaţia dobândeşte personalitate juridică şi va începe  să-şi îndeplinească 
scopul şi idealurile pentru care a fost constituită de la data înscrierii sale în 
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Registrul Asociaţiilor  şi Fundaţiilor de la Grefa  Judecătoriei Târgovişte, judeţul 
Dâmboviţa. 
 Durata de funcţionare este nedeterminată. 
 
 
 ART. 6 CATEGORIILE DE RESURSE  PATRIMONIALE ALE 
ASOCIAŢIEI. 
 
 Patrimoniul iniţial al asociaţiei este de 250  RON şi reprezintă aportul în 
numerar, vărsat în cote egale de către toţi membrii fondatori. 
 Patrimoniul asociaţiei poate cuprinde şi alte bunuri materiale, a căror 
utilizare se face numai pentru realizarea scopului şi idealurilor propuse în prezentul 
act constitutiv. 
 Încasările şi veniturile realizate de asociaţie rămân la dispoziţia sa. 
 Destinaţia folosirii acestora se va aproba de Adunarea Generală a Asociaţiei  
la propunerea Consiliului Director. 
 Gestionarea patrimoniului asociaţiei se va face cu respectarea prevederilor 
legale adaptate în mod corespunzător statutului de organizaţie neguvernamentală şi 
non-profit.  
 Administrarea patrimoniului Asociaţiei se va face de către Consiliul Director 
în conformitate cu legislaţia în vigoare care va prezenta Adunării Generale un 
raport anual cu privire la acestea.  
 Patrimoniul iniţial al asociaţiei este constituit din contribuţia membrilor 
asociaţiei, fiind permanent reflectat în documentele contabile ale acesteia. 
 Veniturile asociaţiei se constituie din : 

a) contribuţia membrilor fondatori; 
b) contribuţii la aderarea de noi membri; 
c) donaţii şi sponsorizări; 
d) resurse obţinute de la bugetul  de stat şi/sau bugetele locale; 
e) alte venituri legale; 
 

ART. 7 ORGANIZAREA ASOCIAŢIEI 
  
 Organele de conducere ale Asociaţiei sunt: 
a. Adunarea Generală 
b. Consiliul Director 
c. Comisia de cenzori. 
 
 Adunarea Generală este organul de conducere al Asociaţiei şi se compune 
din totalitatea membrilor. Competenţele Adunării Generale sunt stabilite prin lege, 
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respectiv art. 21 din OG 26/2000. Dreptul de vot în Adunarea generală îl au 
membrii fondatori şi membrii asociaţi. 
 Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării 
Generale. 
 Componenţa Consiliului Director va fi: 
a. 1 preşedinte 
b. 2 vicepreşedinţi 
c. 1 secretar 
d. 1 trezorerier 
e. 2 membri 
 Consiliul Director se alege de către Adunarea Generală pe o perioadă de doi 
ani. 
 Competenţele Consiliului Director sunt stabilite de Art. 24 din OG 26/2000. 
 Consiliul Director poate desemna punctual, printr-o hotărâre internă, una sau 
mai multe persoane care să exercite următoarele activităţi: 
a. să încheie acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei, 
b. să îndeplinească anumite îndatoriri prestabilite de Adunarea Generală. 
 Controlul activităţii Asociaţiei este asigurat de către un cenzor şi doi 
supleanţi, aleşi de Adunarea Generală pe o perioadă de doi ani. Atribuţiile 
Comisiei de Cenzori sunt stabilite de Art. 27 , alin 3 din OG 26/2000. 
 Deciziile în Adunarea Generală se iau prin vot, cu majoritatea simplă. 
Adunarea Generală se consideră legal constituită dacă, urmare a convocării, la ea 
participă jumătate plus unu din membrii cu drept de vot. 
 Dacă nu este întrunit cvorumul de mai sus, Consiliul Director va stabili,  
într-un termen de cel mult 10 zile, data, locul şi ora unei noi şedinţe, care vor fi 
comunicate prin scrisori recomandate ori fax. 
 Şedinţele Adunării generale sunt ordinare sau extraordinare. Şedinţele 
ordinare au loc anual şi se stabilesc de Consiliul Director în primul semestru al 
anului calendaristic, până cel târziu în 30 aprilie. Şedinţele extraordinare se 
organizează de Consiliul Director la cererea scrisă a unui număr reprezentând cel 
puţin 10% din membrii Asociaţiei cu drept de vot, sau la iniţiativa Consiliului 
Director pentru situaţii deosebite la maxim 5 zile de la cerere. 
 
 ART. 8 DISPOZIŢII FINALE 
 
  Dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei se poate face în cazurile prevăzute de 
lege. 
 Patrimoniul la lichidare se donează Şcolii cu PJ Raciu, sat Raciu, jud. 
Dîmboviţa. 
  Toate litigiile se vor soluţiona pe calea dreptului comun, de către instanţele 
competente. 
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  Prevederile prezentului Statut vor fi interpretate şi se vor completa conform 
cu prevederile OG 26/2000. 
  Prevederile prezentului Statut se modifică şi completează prin hotărâri ale 
Adunării Generale în condiţiile legii. 

 
ART. 9 Persoana împuternicită de către Membrii Fondatori să desfăşoare 

procedura de dobândire a personalităţii juridice este ……………………….. 
 
Tehnoredactat astăzi  :17.03.2011,   în 11 exemplare. 
Asociaţi: 

1. D-na DRAGOMIR RUXANDA-MĂDĂLINA_____________Semnătura 
2. D-na MARINESCU IOANA___________________________Semnătura 
3. Dl. DINU OVIDIU-GEORGE__________________________Semnătura 
4. D-na BUCUR SIMONA-ROXANA______________________Semnătura 
5. D-na MARIN VERONICA____________________________Semnătura 
6. Dl. VOICU NICOLAE________________________________Semnătura 
7. Dl. ISARI IONUŢ-AURAŞ_____________________________Semnătura 
8. D-na AMUZA MARIETA___________________________Semnătura 
9. D-na SOARE MIHAELA____________________________Semnătura 
10. Dl. FIDEL NICOLAE_______________________________Semnătura 
11. Dl. GHIGA RĂZVAN-BOGDAN_______________________Semnătura 

 
 

Notar _________ 
(conformitatea  privind identificarea  

părţilor şi conţinutul 
 prezentului act constitutiv) 


