ACTUL CONSTITUTIV AL ASOCIAłIEI
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Art. 1. (1) AsociaŃia XXXXXXXXXXXXXXXXXX, denumită în continuare
„AsociaŃia”, este o organizaŃie neguvernamentală, non-profit, apolitică şi
independentă, cu beneficiu public, înfiinŃată în temeiul OG nr. 26/2000, cu
modificările şi completările ulterioare şi potrivit prezentului Statut.
(2) Membrii fondatori ai AsociaŃiei sunt:
[numele complet, datele de identificare din actul de identitate]
Art. 2. AsociaŃia este persoană juridică română de drept privat şi va avea
denumirea de AsociaŃia XXXXXXXXXXXXXXXXXX, conform dovezii de
disponibilitate a denumirii cu numărul .................. din ......................, eliberată
de către Ministerul JustiŃiei şi LibertăŃilor CetăŃeneşti.
Art. 3. AsociaŃia este constituită pe durată determinată/nedeterminată şi
are sediul în ....................................................... Sediul poate fi mutat în orice
alt loc, pe baza hotărârii Consiliului Director, cu respectarea prevederilor
legale.
Art. 4. Membrii AsociaŃiei doresc să se asocieze în scopul
............................................ [menŃionaŃi într-o singură frază scopul AsociaŃiei,
de ex.: reprezentării intereselor persoanelor cu deficienŃe de auz din
România]
Art. 5. Patrimoniul iniŃial al AsociaŃiei este format din activul iniŃial, constituit
prin aportul în numerar al membrilor fondatori, în valoare totală de ................
lei.
Art. 6. ComponenŃa nominală a celor dintâi organe de conducere,
administrare şi control este următoarea:
a. Consiliul Director:
• Preşedinte – ........................
• Vicepreşedinte – .................................
• Secretar - ............................................
• Membri – .............................................
b. Adunarea Generală se compune din toŃi membrii AsociaŃiei.

Actul Constitutiv al Asociaţiei XXXXXXXXXXXXXXXXX

Pag. 2/2

Noi,
......................................................................................................,
fondatorii AsociaŃiei XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX împuternicim pe
..........................................., domiciliat în ........................................., posesor
al C.I. ......................................, C.N.P. ........................................., ca în
numele nostru şi pentru noi să desfăşoare procedura de dobândire a
personalităŃii juridice, să îndeplinească procedura de autentificare/atestare şi
să aducă la îndeplinire formalităŃile de înscriere a AsociaŃiei în Registrul
AsociaŃiilor şi FundaŃiilor, în condiŃiile OG nr. 26/2000, cu modificările şi
completările ulterioare.

Redactat în [recomandat 5-6] exemplare, cu câte .......... pagini fiecare, din
care

s-au

eliberat

părŃilor

..........

exemplare

originale,

................................, data atestării.

SEMNĂTURILE MEMBRILOR FONDATORI
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astăzi,

