
 

 

ACT CONSTITUTIV al ASOCIAŢIEI 

GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ 

VALEA MUNTELUI 

NOIEMBRIE  2020 
 

Subsemnaţii: 
1. JUDEŢUL BACĂU cu sediul în Municipiul Bacău, str. Calea Mărăşeşti, nr. 2, cod poştal 600017, având cod 

fiscal 4455510, reprezentată de dl. Valentin Ivancea, în calitate de PRESEDINTE, mandat validat prin 

Incheiere Tribunalului Bacau nr. 89/2020 pronuntata in data de 16.10.2020
1
; 

2. COMUNA AGĂŞ, cu sediul în Agăş, str. Principală, nr.364, judeţul Bacău, cod poştal 607005, având cod 

fiscal 5002983, reprezentată de dl. DORU MERLUŞCĂ, în calitate de PRIMAR, în baza Hotarârii 

Consiliului Local Agăş Nr.45 din data 28.07.2011, reconfirmată şi  prin Hotarârea Consiliului Local Agăş 

Nr.27 din 29.04.2015; 

3. COMUNA ASĂU cu sediul în comuna Asău, judeţul Bacău, cod poştal 607020, având cod fiscal 4277943 , 

reprezentată de dl. Emilian Budaca, în calitate de PRIMAR validat prin  Incheiere Judecătoriei Moineşti 

pronuntata in data de 16.10.2020
2
, în baza Hotarârii Consiliului Local Asău Nr. 43 din data 11.08.2011, 

reconfirmată şi prin  Hotarârea Consiliului Local Asău Nr.31 din 29.04.2015; 

4. COMUNA BRUSTUROASA cu sediul în Brusturoasa, judeţul Bacău, cod poştal 607075, având cod fiscal 

4352751, în baza Hotarârii Consiliului Local Brusturoasa Nr.38 din data 08.08.2011, reconfirmată şi prin 

Hotarârea Consiliului Local Brusturoasa Nr.13 din 28.04.2015, reprezentată de dl. VALERIU ATUDOREI, 

în calitate de PRIMAR validat prin Hotărârea Judecătoriei Moineşti Nr.1162 din 14.06.2016 ;
 
 

5. ORAŞUL DĂRMĂNEŞTI, cu sediul în Dărmăneşti, str. Muncii, nr. 16, judeţul Bacău, având cod fiscal 

4352921, în baza Hotarârii Consiliului Local Dărmăneşti Nr. 39  din data 19.08.2011, reconfirmată şi prin 

Hotarârea Consiliului Local Dărmăneşti Nr.26 din 24.04.2015 reprezentată de dl. TOMA CONSTANTIN, în 

calitate de PRIMAR validat  prin Hotărârea Judecătoriei Moineşti Nr. 1153 din 13.06.2016;  

6. COMUNA DOFTEANA cu sediul în Dofteana, str. Principală, nr. 920, judeţul Bacău, cod poştal 607160, 

având cod fiscal 4278116, reprezentată de dl. IOAN BUJOR, în calitate de PRIMAR, în baza Hotarârii 

Consiliului Local Dofteana Nr. 113 din data 08.08.2011, reconfirmată şi prin Hotarârea Consiliului Local 

Dofteana Nr.55 din 30.04.2015; 

7. COMUNA GHIMEŞ-FĂGET cu sediul în Ghimeş-Făget, sat Făget, str. Principală , nr. 322, judeţul Bacău, 

cod poştal 607205, având cod fiscal 4277870, reprezentată de Oltean Peter, în calitate de PRIMAR validat 

prin  Sentinta civila Nr.331 a  Judecătoriei Moineşti pronuntata in data de 13.10.2020
3
, aderat în baza Hotarârii 

Consiliului Local Ghimeş-Făget Nr. 33 din data 10.08.2011, reconfirmată şi prin Hotarârea Consiliului Local 

Ghimeş-Făget Nr.24 din 24.04.2015; 

8. COMUNA PALANCA cu sediul în comuna Palanca, , nr. 96, judeţul Bacău, cod poştal 607390, având cod 

fiscal 4278019 , reprezentată de dl. ADRIAN PALIŞTAN, în calitate de PRIMAR, în baza Hotarârii 

Consiliului Local Palanca Nr. 29 din data 09.08.2011, reconfirmată şi prin Hotarârea Consiliului Local Palanca 

Nr.13 din 30.04.2015; 

9. COMUNA PODURI cu sediul în comuna Poduri, judeţul Bacău, cod poştal 607465, având cod fiscal 4278183,  

în baza Hotarârii Consiliului Local Poduri Nr. 26 din data 18.08.2011 şi a Încheierii de Şedinţă din Camera de 

consiliu a Judecătoriei Moineşti din 20.06.2012, reconfirmată şi prin Hotarârea Consiliului Local Poduri Nr.25 

din 30.04.2015, reprezentată de dna.DIANA-NARCISA ALBU, în calitate de PRIMAR validat prin 

Hotărârea Judecătoriei Moineşti Nr. 1233 din 17.06.2016;
 
 

10. REGIA PUBLICĂ LOCALĂ-OCOLUL SILVIC GHIMEŞ-FĂGET R.A. cu sediul în Ghimeş-Făget, sat 

Tărhăuşi, judeţul Bacău, cod poştal 607205, având cod fiscal RO17004546, reprezentată de dl. Cozma  
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Nicolae, în calitate de Director/Sef Ocol, validat prin Hotararea Consiliului de Administratie al RPL OS 

Ghimes- Faget RANr.37 din 16.07.2020
4
, în baza Hotarârii Adunării Generale Nr. 1, din data 09.08.2011; 

11. ASOCIAŢIA „FABRICAT ÎN ŞCOALA MEA”,  cu sediul în Comuna Agăş, Nr.1, Judeţul Bacău, având 

cod unic de înregistrare 32728259, reprezentată de Dna. MIHAELA FRANŢ, în calitate de PREŞEDINTE, 

în baza Hotarârii Adunării Generale Nr.5 din 07.05.2015;
 
 

12. ASOCIAŢIA CRESCĂTORILOR DE ANIMALE VALEA ASĂULUI cu sediul în Sat Lunca Asău, 

Comuna Asău, judeţul Bacău, având cod de înregistrare fiscală 26950888, reprezentată de Dl. STANCIU 

THEODOR în calitate de PREŞEDINTE, în baza Deciziei Preşedintelui Nr.145/27.04.2015;
 
 

13. ASOCIAŢIA CRESCĂTORILOR DE BOVINE ŞI OVINE PLOPU, PĂGUBENI, JOSENI cu sediul în 

Oraşul Dărmăneşti, Str. Plopului, Nr.4, judeţul Bacău, având cod de înregistrare fiscală 32662812, reprezentată 

de Dl. SIMION CATĂLIN DUMITRU în calitate de PREŞEDINTE, în baza Hotarârii Adunării Generale 

Nr.11 din 09.04.2015.
 
 

14. ASOCIAŢIA CRESCĂTORILOR DE ANIMALE DIN ZONA MONTANĂ BRUSTUROASA, cu sediul 

în Brusturoasa, judeşul Bacău, cod poştal 607075, cod fiscal 22065345, reprezentată de dl. Benone Cadaru, în 

calitate de PREŞEDINTE, în baza Hotarârii Adunării Generale Nr.14, din data 02.08.2011; 

15. ASOCIAŢIA CRESCĂTORILOR DE ANIMALE “VALEA MUNTELUI” cu sediul în Agăş, sat Agăş, 

judeţul Bacău, cod poştal 607005, având cod fiscal 25400339, reprezentată de dna. Mărioara Merluşcă, în 

calitate de PREŞEDINTE, în baza Hotarârii Adunării Generale Nr. 62, din data 04.08.2011; 

16. ASOCIAŢIA CRESCĂTORILOR DE ANIMALE “GHIMEŞ” cu sediul în Ghimeş-Făget, nr.31, sat 

Ghimeş, judeţul Bacău, cod poştal 607205, având cod fiscal 25505122, reprezentată de dl. Antal Andraş, în 

calitate de PREŞEDINTE, în baza Hotarârii Adunării Generale Nr. 01, din data 25.08.2011; 

17. ASOCIATIA CRESCATORILOR DE BOVINE SI OVINE LAPOS, cu sediul în localitatea Darmanesti, 

Str. Lapos,  Nr.241, Jud. Bacau, având cod unic de înregistrare  25468466,  reprezentată de dl. ADRIAN 

BUZESCU în calitate de Presedinte;
 
 

18. ASOCIAŢIA “O ŞANSĂ ŞCOLII”, cu sediul în Dărmăneşti str. Energiei, nr. 99, cod poştal 605300, cod 

fiscal 25494074, reprezentată de dna. Maria Asandei, în calitate de REPREZENTANT, în baza Hotarârii 

Adunării Generale Nr. 01, din data 01.08.2011; 

19. ASOCIAŢIA MUGURAŞII AGĂŞENI cu sediul în Comuna Agăş, Sat. Cotumba, judeţul Bacău, având cod 

de înregistrare fiscală 33121220, reprezentată de Dna. ECATERINA ROXANA RAŢĂ în calitate de 

COORDONATOR ARTISTIC, în baza Hotarârii Adunării Generale Nr.1 din 15.04.2015; 

20. ASOCIAŢIA SOCIO-CULTURALĂ DOFTEANA, cu sediul în Dofteana, nr. 920, cod poştal 607160, cod 

fiscal 25613388, reprezentată de dna. Dana Camară, în calitate de PREŞEDINTE, în baza Hotarârii 

Adunării Generale Nr. 4, din data 08.08.2011; 

21. ASOCIATIEI COPIILOR CEANGAI FARA FRONTIERE, cu sediul în localitatea Comuna Ghimes 

Faget, Jud. Bacau, cod fiscal 16720539, reprezentată de TANKO ELOD, în calitate de PREŞEDINTE, în 

baza Hotarârii Adunării Generale Nr. 2, din data 02.11.2020;
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22. PAROHIA ORTODOXA BRUSTUROASA cu sediul în Comuna Brusturoasa, judeţul Bacău, având cod de 

înregistrare fiscală 14445432,  reprezentată de Dl. POPA CONSTANTIN în calitate de  PREOT PAROH, în 

baza Hotarârii Adunării Generale Nr. 5 din 11.04.2015;
 
 

23. PAROHIA ORTODOXA CAMENCA cu sediul în Comuna Brusturoasa, Sat Camenca, judeţul Bacău, având  

cod de înregistrare fiscală 14395067, reprezentată de dl. Răzvan Ţuglea, în calitate de Preotului Paroh, 

validat prin Decizia Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, Nr.402 din 2019, aderat în baza Hotarârii Adunării 

Generale Nr.3 din 15.04.2015;
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24. NISTOREANU-NICULAUA  N. MARIUS-NECULAI INTREPRINDERE INDIVIDUALA cu sediul în  

Comuna Poduri, Sat Prohozeşti, Judeţul Bacău Nr.69, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. 

F4/581/27.05.2014, având cod unic de înregistrare 33209489, reprezentat de Dl. NISTOREANU-
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NICULAUA   MARIUS-NECULAI, în calitate de ADMINISTRATOR, în baza Hotarârii Adunării Generale 

Nr.2278 din 09.04.2015;
 
 

25. SC  FIZZ IMPEX SRL cu sediul în Comuna Dofteana, Sat Dofteana, Nr.749, judeţul Bacău, înregistrată la 

Oficiul Registrului Comerţului Bacău  sub nr. J04/1276/07.07.2008, având cod unic de înregistrare 24154210, 

reprezentată de Dl. ZAHARIA IONUT-FLORIN, în calitate de ADMINISTRATOR.
 
 

26. SC CARAPALLION – GEN SRL cu sediul în Comuna Dofteana, sat Hăghiac, Nr.221, judeţul Bacău, 

înregistrată  la Oficiul Registrului Comerţului Bacău sub nr. J4/710/25.07.2012, având cod unic de înregistrare  

RO 30468624, reprezentată de Dna.  DIACONU CARMEN- GINA în calitate de ADMINISTRATOR;
 
 

27. SC FREGATA IMPEX SRL cu sediul în Oraşul Dărmăneşti, Calea Trotusului, Nr 155, judeţul Bacău, 

înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Bacău sub nr. J04/989/22.10.1997, având cod unic de înregistrare 

RO 9876366, reprezentată de Dna. CRISTINA ELENA SPIRIDON  în calitate de ADMINISTRATOR, în 

baza Hotarârii Adunării Generale Nr.36 din 09.04.2015;
 
 

28. SC SERV-MAX AUTO SRL cu sediul în  Comuna Palanca, Sat Palanca, Judeţul Bacău, înregistrata la 

Oficiul Registrului Comerţului Bacău  sub. nr J04/921/23.05.2007, având cod unic de înregistrare 21790220, 

reprezentată de Dl. MAXIM CLAUDIU-CONSTANTIN, în calitate de ADMINISTRATOR, în baza 

Hotarârii Adunării Generale Nr.51 din 09.04.2015;
 
 

29. PALISTAN  I. MIHAI INTREPRINDERE FAMILIALA  cu sediul în Comuna Palanca, sat Ciugheş, 

Judeţul Bacău, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Bacău sub nr. F04/389/05.05.2000, având cod 

unic de înregistrare 12998940 din data de 11.05.2000, reprezentata de PALISTAN MIHAI, in calitate de 

ADMINISTRATOR;
 
 

30. S.C. SILVASERV TRANS S.R.L. cu sediul sat Cotumba, Comuna Agas, Nr.201, Judetul Bacau, inregistrata 

la Oficiul Registrului Comertului Bacau sub Nr. J04/268/19.03.2010, avand cod unic de inregistrare RO 

26679119, reprezentata de dl. LUNGU SORIN, avand functia de CONSILIER JURIDIC, in baza Hotararii 

Adunarii Generale a Asociatilor Nr.3 din data de 05.01.2015.
 
 

31. S.C. WINMEETH S.R.L., cu sediul în Dărmăneşti str.Energiei, nr. 470, judeţul Bacău, înregistrată la Oficiul 

Registrului Comerţului Bacău sub nr. J04/727/2005, având cod unic de înregistrare RO 17453880, reprezentată 

de dna Mădălina Georgiana Boatcă, având funcţia de ADMINISTRATOR, în baza Hotarârii Adunării 

Generale a Asociaţilor Nr. 17, din data 16.08.2011; 

32. SC ENA PROCONSTRUCT SRL, cu sediul Poduri, sat Bucsesti, Nr.315, Jud. Bacau, înregistrată la 

Oficiul Registrului Comerţului sub nr J4/558/18.04.2018, având cod unic de înregistrare 39202463, 

reprezentată de IFRIM SERGIU NICOLAE, în calitate de ADMINISTRATOR;
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33. SC YOBCONSTRUCT VERINVEST SRL, cu sediul în localitatea Dofteana, Str. garii,  Nr.3, Jud. 

Bacau, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr J4/1357/16.10.2020, având cod unic de 

înregistrare 43201571, reprezentată de dl. BUJOR IOAN în calitate de ADMINISTRATOR;
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34. S.C. FRS CRIMION S.R.L. cu sediul în Dofteana,  judeţul Bacău, cod poştal 607160, înregistrată la Oficiul 

Registrului Comerţului Bacău sub nr. J04/310/2008, având cod unic de înregistrare RO 23292702, reprezentată 

de dl. Cristian Ferăstrăuaru, având funcţia de ADMINISTRATOR, validat prin Hotararea Nr.1. din 

09.07.2018, aderat în baza Hotarârii Adunării Generale a Asociaţilor Nr. 72, din data 11.08.2011;
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35. S.C. DELI-TOD S.R.L. cu sediul în Brusturoasa, sat Camenca, judeţul Bacău, cod poştal 607160, înregistrată 

la Oficiul Registrului Comerţului Bacău sub nr. J04/1421/2007, având cod unic de înregistrare RO 22281152, 

reprezentată de dna. Mirela Popovici, având funcţia de ADMINISTRATOR, în baza Hotarârii Adunării 

Generale a Asociaţilor Nr. 17, din data 04.08.2011 

36. SC GÂRBEA V. SRL cu sediul în Comuna Ghimeş-Făget, Sat Făget, judeţul Bacău înregistrată la Oficiul 

Registrului Comerţului Bacău sub nr J04/1164/1991, având cod unic de înregistrare RO 983032, reprezentată 

de dl Gârbea Csaba Andraş, având funcţia de ADMINISTRATOR ,în baza Hotarârii Adunării Generale a 

Asociaţilor Nr. 35, din data de 16.10.2013. 

37. SC  OVIDIU FOREST SRL  cu sediul în Sat Apa Asău, Comuna Asău ,judeţul Bacău, înregistrată la Oficiul 

Registrului Comerţului Bacău  sub nr. J04/992/30.06.2006, având cod unic de înregistrare RO 18814117, 

reprezentată de Dl. IONEL DOGARU, în calitate de  ADMINISTRATOR;
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38. S.C. E.V.I. MEX COMPANY S.R.L. cu sediul în Palanca, sat Ciugheş, judetul Bacău, înregistrată la Oficiul 

Registrului Comerţului Bacău sub nr. J04/636/1996, având cod unic de înregistrare RO 10270028, reprezentată 

de dna. Mariana Paliştan, având funcţia de ADMINISTRATOR, în baza Hotarârii Asociatului Unic Nr. 1, 

din data 18.07.2011; 

39. POP Ş. IULIANA - CABINET MEDICAL INDIVIDUAL cu sediul în Oraşul Dărmăneşti, Calea Trotusului, 

Nr.180, judeţul Bacău, având cod unic de înregistrare  26250981, reprezentat de Dna.IULIANA POP, în 

calitate de ADMINISTRATOR, în baza Hotarârii Adunării Generale Nr.321 din 09.04.2015;
 
 

40. MERLUŞCĂ G. ELENA LUIZA - CABINET MEDICAL VETERINAR INDIVIDUAL cu sediul în 

Comuna Brusturoasa, judeţul Bacău, având cod de unic de înregistrare  23577831, reprezentat de dna. 

ELENA –LUIZA MERLUŞCĂ, în calitate de MEDIC VETERINAR, în baza Hotarârii Adunării Generale 

Nr.40 din 30.04.2015;
 
 

în calitate de membrii fondatori şi asociaţi am hotărât crearea Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală Valea 

Muntelui în condiţiile stabilite în prezentul: 

 

ACT CONSTITUTIV 
 

Capitolul I. Dispoziţii generale  

 
Art.1. Denumirea asociaţiei este Grupul de Acţiune Locală Valea Muntelui. Asociaţia Grupul de Acţiune 

Locală Valea Muntelui este organizată şi funcţionează pe baza Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei, în 

temeiul O.G. nr. 26/2000, cu privire la asociaţii si fundaţii, modificată şi completată prin O.G. nr. 37/2003 şi 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005. 

Art.2. Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Valea Muntelui este o persoană juridică română de drept privat, fără scop 

patrimonial, neguvernamentală, independentă şi apolitică. 

Art.3. Sediul Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală Valea Muntelui este  în comuna Asău, nr. 241, judeţul 

Bacău, cod poştal 607026.  

Orice act care emană de la asociaţie va purta antetul acesteia, care va cuprinde însemnul, denumirea, adresa 

sediului şi datele de contact ale acesteia. 

Art.4. Durata de funcţionare a Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală Valea Muntelui este pe termen nedeterminat. 

Art.5. Patrimoniul iniţial al asociaţiei este de 1600 RON, vărsat în totalitate la data constituirii asociaţiei.  

Patrimoniul iniţial al asociaţiei poate fi completat cu venituri obţinute de asociaţie şi va putea fi utilizat pentru 

acţiuni conforme scopului asociaţiei. 

Veniturile obţinute de asociaţie 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; 

f) donaţii, sponsorizări sau legate; 

g) resurse ce pot fi obţinute de asociaţie de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale; 

h) alte venituri prevăzute de lege.  

 

Capitolul II. Scopul şi obiectul de activitate al Asociaţiei 

 
 Art.6.  Scopul Asociaţiei îl reprezintă menţinerea populaţiei în zona Valea Muntelui prin dezvoltarea unor 

activităţi economice durabile, sustenabile şi creşterea atractivităţii zonei prin îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă, 

pentru prestarea de activităţi economice înafara acesteia, dar și pentru desfășurarea de activităti filantropice si 

sponsorizare.
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Art.7. Obiectul de activitate al Asociaţiei consta în: 

(1) Implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Zonei Valea Muntelui; 
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(2) Valorificarea resurselor umane si naturale locale;  

(3) Promovarea şi conservarea valorilor tradiţionale morale, culturale şi de cult;  

(4) Sustinerea acelor initiative antreprenoriale care contribuie la dezvoltarea comunitatii locale; 

(5) Pregătirea şi acordarea de asistenţă de specialitate persoanelor juridice şi fizice locale care vor sa participe 

la proiecte în cadrul PNDR. 

(6) Participarea la proiecte de cooperare inter-teritoriala si transnationala; 

(7) Organizarea de sesiuni de formare in domeniul dezvoltarii rurale; 

(8) Animarea si coordonarea tuturor actorilor locali implicati in dezvoltarea teritoriului; 

(9) Utilizarea parteneriatului public-privat în definirea şi implementarea politicilor publice de dezvoltare; 

(10) Încurajărea inovarii şi modernizarea formelor tradiţionale de know-how sau descoperirea de noi soluţii la 

problemele rurale persistente; 

(11) Desfăşurarea unor activităţi şi servicii generatoare de fonduri necesare bunului mers al Asociaţiei, orice alte 

activităţi necesare realizării scopului prevăzut de Statut şi de Actul Constitutiv, în limitele acestora şi a 

legii. 

(12) Accesarea de fonduri nerambursabile in vederea realizarii de obiective si activitati de interes public, 

negeneratoare de profit. 

(13) Activităţi de  iniţiere, organizarea şi defăşurare a  unor activităţi de formare, specializare şi perfecţionare 

profesională la nivel local şi naţional.  

(14) Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor; 

(15) Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vederea dobândirii 

de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții; 

(16) Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei discriminări; 

(17) Investiții în educație, formare și formare profesională pentru competențe și învățare pe tot parcursul vieții; 

(18) Activitati sociale, educative, culturale pentru grupuri vulnerabile: femei, copii, batrani, persoane cu 

dizabilitati, minoritati etnice; 

(19) Implicarea tinerilor si organizatiilor de tineret in activitati de informare, schimb de experienta  

(20) Mobilizarea tinerilor in activitati care promoveaza schimburile de tineret, activitati de voluntariat; 

(21) Proiecte de consolidare a capacitatii in domeniul tineretului care promoveaza activitati de cooperare si de 

mobilitate cu un impact pozitiv asupra dezvoltarii calitative a actiunilor pentru tineret, a politicilor in 

domeniul tineretului precum si in activitati de educare non-formala; 

(22) Realizarea de studii ale zonei; 

(23) Desfășurarea de activităţi economice; 

 Activități de consultanţă pentru afaceri şi management- CAEN 7022; 

 Acordarea de consultaţii, îndrumare şi asistenţă operaţională pentru firme şi alte organizaţii pe probleme de 

management, cum ar fi:planificarea strategică şi organizatorică, procese de retehnologizare, managementul 

schimbărilor, reducerea costurilor şi alte probleme financiare; obiective şi strategii de marketing; 

planificarea, şi politici privind resursele umane; strategii de compensare şi pensionare; planificarea 

producţiei şi planificarea controlului; 

 Aceste servicii pentru afaceri pot include consultanţă, îndrumare sau asistenţă operaţională pentru firme şi 

servicii publice cu privire la:  

-  Proiectarea metodelor sau procedurilor contabile, programe de contabilizare a costurilor, proceduri de 

control bugetar ; 

-  Consultanţă şi asistenţă acordată firmelor şi serviciilor publice pentru planificare, organizare eficientă şi 

control, managementul informaţiei etc. 

(24)  Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice- CAEN 7320; 

 Servicii de investigare a potenţialului pieţei, acceptarea şi familiarizarea cu produsele noi,comportamentul

  cumpărătorilor faţă de produse şi servicii, inclusiv analiza statistică a rezultatelor în scopul 

promovării si dezvoltării de produse noi ; 

 Servicii de sondare a opiniei publice despre probleme politice, economice şi sociale, inclusiv  analiza 

statistică a rezultatelor; 

(25) Alte forme de învăţământ n.c.a. 

 Învăţământul care nu poate fi încadrat într-unul din clasele CAEN 8510-8553; 

 Servicii ale conducătorilor academici ; 

 Centre de învăţământ ce oferă cursuri terapeutice; 



 Cursuri de verificare a cunoştinţelor profesionale; 

 Pregătirea în domeniul limbilor străine şi al dobândirii abilităţilor de conversaţie; 

 Instruirea în domeniul calculatoarelor; 

 Instruire de religie; 

 Pregătirea salvamarilor şi a salvamontiştilor; 

 Instruirea în metode de supravieţuire; 

 Instruirea în oratorie; 

 Instruirea în citire rapidă, citire inversă, etc.
 
 

(26) Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a. 9329 

  activităţi ale parcurilor recreative (fără cazare); 

   exploatarea facilităţilor de transport recreativ, de exemplu porturi turistice -exploatarea pârtiilor de schi -

închirierea echipamentului de agrement , ca parte integrantă a facilităţilor recreative ; 

    târguri şi expoziţii de natura recreativă ; 

    activităţi ale plajelor, inclusiv închirierea de cabine de baie, vestiare, scaune etc. funcţionarea ringurilor 

de dans 

    activităţile producătorilor sau organizatorilor de evenimente recreative sau distractive în direct, altele 

decât cele artistice sau sportive, cu sau fără facilităţi;
 
 

(27) Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone) – cod CAEN 4511: 

 -vânzarea cu ridicata şi cu amănuntul a vehiculelor noi şi a celor uzate: 

 -autovehicule de pasageri, inclusiv autovehicule de pasageri specializate ca ambulanţe şi microbuze, 

etc.(sub 3,5 tone) 

 -vânzarea cu ridicata şi cu amănuntul a autovehiculelor de teren ca jeep-urile (sub 3,5 tone).
 
 

 (28) Activităţi de închiriere şi leasing cu autoturisme şi autovehicule rutiere uşoare, cod CAEN 7711: 

 -servicii de închiriere şi leasing operaţional pentru următoarele tipuri de vehicule: 

 -autoturisme şi alte autovehicule rutiere uşoare fără şofer (sub 3,5 tone).
 
 

(29) Activitati filantropice si sponsorizare. Prin notiunea de activitate filantropica se intelege acordarea de ajutor 

material benevol, impartial si neconditionat sau prestarea de servicii gratuite de catre persoane fizice sau juridice 

pentru persoana(grup de persoane), fara a cere in schimb vreo recompensa, plata sau executare a unor anumitor  

obligatii si fara a obtine vreun profit. 

Activitatea de sponsorizare se desfasoara de catre persoane fizice si juridice benevol, la solicitare, si consta in 

acordarea de mijloace financiare sau alte bunuri pentru sustinerea unor actiuni de interes public.
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Art.8. Asociaţia poate desfăşura orice alte activităţi economice directe, dacă acestea au caracter accesoriu şi sunt 

în strânsă legătură cu scopul principal al acesteia. 

Art.9. Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Valea Muntelui se poate asocia cu două sau mai multe persoane 

juridice pentru a constitui asociaţii informale sau formale, non-profit, fără scop patrimonial. 

Art.10. Asociaţia poate înfiinţa societăţi comerciale. Dividendele obţinute de Asociaţie din activităţile acestor 

societăţi comerciale, dacă nu se reinvestesc în aceleaşi societăţi comerciale, se folosesc în mod obligatoriu pentru 

realizarea scopului Asociaţiei. 

Art.11. Din sursele menţionate în statut vor fi create în mod succesiv mijloacele materiale necesare pentru 

funcţionarea normală a Asociaţiei. 

 

Capitolul III. Membrii Asociaţiei 

 
Art.12. Pot deveni membrii asociaţi ai Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală Valea Muntelui persoane fizice sau 

juridice din ţară sau străinatate, cu codiţiile: 

- să fie domiciliate/înregistrate sau vecine cu teritoriul Valea Muntelui; 

- să sprijine moral şi material Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Valea Muntelui; 

- să adere la obiectivele şi principiile de organizare şi funcţionare a Asociaţiei; 

- se declară de acord cu prevederile Statutului şi doresc să contribuie la atingerea scopului Asociaţiei. 
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Capitolul IV. Drepturile şi îndatoririle membrilor Asociaţiei 

 
Art.13. Drepturile şi îndatoririle membrilor Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală Valea Muntelui sunt stabilite prin 

Statutul Asociaţiei. 

 

Capitolul V. Organele de conducere, administrare şi control ale Asociaţiei 

 
Art.14. Asociaţia are urmatoarele organe de conducere, administrare şi control: 

 Adunarea Generală (AG) 

 Consiliul Director (CD) 

 Cenzorul sau, dupa caz, comisia de cenzori 

 Comitetul de Selectare a Proiectelor (CSP) 

 Comisia de Contestaţii (CC) 

 Aparatul Tehnic (AT) 

Art.15. (1) La nivelul componenţei Adunării Generale, partenerii economici şi sociali, precum şi alţi reprezentanţi 

ai societăţii civile, trebuie să reprezinte mai mult de 65% din parteneriatul local. 

    (2) În situații excepționale, constatate de către autoritățile abilitate, precum epidemii, pandemii, fenomene 

natural extreme, cutremure, acte de terrorism și alte situații similare, sedințele organelor de conducere, 

administrare și control, se pot desfășura prin mijloace electronice, în sistem on-line, audio-video, cu 

respectarea procedurii de votare. 

 Având în vedere evitarea riscului de răspândire a infecției cu visusul COVID-19, facem precizarea că, 

sedințele de Adunare Generală, Consiliul Director, Comitet de Selecție se pot desfășura și în sistem on-line, 

audio-video, cu respectarea procedurii de votare, folosind diversele platforme disponibile;  

 Reprezentantul Legal efectuează individual apelul audio-video, pe terminalul alocat membrilor participanți 

la sedință, verifică funcționalitatea dispozitivelor de comunicare și anunță dacă sunt îndeplinite condițiile de 

cvorum, pentru ca sedința să fie statutară, conform prevederilor legale și după efectuarea procedurii de vot, 

anunță rezultatul votului. 

 Membrii vor deschide dispozitivul pe care doresc să-l utilizeze(smartphone, PC, notebook, etc.) și vor 

accepta apelul confirmând prezența și funcționalitatea sistemului de comunicare, vor dezbate și vor vota 

punctele de pe ordinea de zi. 

 Procedura de exercitare a votului este votarea prin corespondență, de preferință, prin e-mail, cel târziu până 

ân ziua și ora sedinței. 

 Pentru membrii care nu și-au exercitat dreptul de vot prin corespondență, procedura de vot va fi apel 

nominal al fiecărui membru pentru a-și exprima votul. 

    (3)  În situații excepționale, documentul de convocare, va cuprinde în mod obligatoriu și mențiunea că 

sedința se va desfășura prin mijloace electronice, în sistem on-line, audio-video, cu procedura de votare prin 

corespondenta sau apel nominal, după caz. 

   (4)  Locul desfășurării sedințelor, în situații excepționale, se consideră fiind acolo unde se află sediul 

Asociației GAL Valea Muntelui. 
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 Adunarea Generală a membrilor Asociaţiei 

 
Art.16. Adunarea Generală este organul de conducere al Asociaţiei şi este alcătuit din totalitatea asociaţilor. La 

nivelul componenţei Adunării Generale, partenerii economici şi sociali, precum şi alţi reprezentanţi ai societăţii 

civile, reprezintă 75% din parteneriatul local.  
Art.17. Adunarea Generală se întruneşte în sesiune ordinară o dată pe an, în primul semestru al anului. 

Adunarea Generală se întruneşte în sesiune extraordinară ori de câte ori trebuie rezolvate probleme importante de 

competenţa Adunării Generale şi care nu suferă amânare. 

Art.18. Adunarea Generală este valabil constituită dacă sunt prezenţi jumătate plus unu dintre membrii cu drept de 

vot. 
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Hotărârile Adunării Generale se iau cu votul a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor prezenţi 

cu excepţia modificării Actului constitutiv şi a Statutului, dizolvarea, lichidarea Asociaţiei şi demiterea Consiliului 

Director sau a Preşedintelui Asociatiei care se adoptă cu votul a 2/3 din numărul membrilor cu drept de vot ai 

Asociaţiei. 

Fiecare membru are dreptul la un singur vot. 

Dezbaterile şi hotărârile adoptate se consemnează într-un  registru special de către un secretar desemnat de către 

Consiliul Director. 

Art.19. Atribuţiile Adunării Generale sunt stabilite prin Statutul Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală Valea 

Muntelui.  

 Adunarea Generală stabileşte strategia şi obiectivele generale ale Asociaţiei, aprobă bugetul de venituri şi 

cheltuieli, aproba programele de achizitii, alege şi revocă membrii Consiliului Director, alege şi revocă 

Preşedintele Asociaţiei, membrii Comitetului de Selecție a Proiectelor, alege și revocă membrii de drept și 

membrii supleanți ai Comitetului de Selecție/Comisiei de Contestații, cenzorul, aprobă politica de personal a 

Asociaţiei, organigrama, statul de funcţii, modifică Actul Constitutiv şi Statutul, hotărăşte dizolvarea şi lichidarea 

Asociaţiei, precum şi destinaţia bunurilor rămase după lichidare, hotărăşte primirea de noi membri asociaţi şi 

excluderea asociaţilor, stabileşte cuantumul cotizaţiei. 

Art.20. Deliberările Adunării Generale se consemnează, prin grija secretarului, într-un registru de deliberari, 

accesibil oricărei persoane interesate, la care se vor anexa procesele-verbale de şedintă. 

Hotarârile luate de Adunarea Generală, în limitele legii, ale actului constitutiv şi/sau ale statutului sunt obligatorii 

si pentru asociaţii care nu au luat parte la Adunarea Generală sau au votat împotrivă. 

 

 

 Consiliul Director al Asociaţiei  

 
Art.21. Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale, şi este alcătuit din: 

CONSILIUL DIRECTOR AL ASOCIAŢIEI GAL VALEA MUNTELUI 
13

 

1. Ifrim Sergiu Nicolae             - Preşedinte;
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2. Elena-Luiza Merluşcă  - Vicepreşedinte; 

3. Theodor Stanciu   - Vicepreşedinte; 

4. Răzvan Ţuglea   - Secretar;
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5. Iuliana Pop    - Membru; 

6. Cristian Ferăstrăuaru  - Membru;
 16

 

7. Gârbea Csaba Andraş  - Membru; 

8. Claudiu Maxim- Constantin - Membru. 

9. Cozma Nicolae   - Membru;
 17

 

  

Consiliul Director se întruneşte ori de câte ori activităţile prevăzute în Statut o cer. 

Preşedintele  Consiliului Director este de asemenea si Preşedintele GAL. 

Preşedintele reprezintă Asociaţia în relaţiile cu alte persoane fizice şi juridice din ţară şi străinătate.  

Art.22. Consiliul Director este organul executiv al Asociaţiei şi este ales de Adunarea Generală; mandatele 

membrilor Consiliului Director pot fi reînnoite în cadrul unei şedinte ordinare a Adunării Generale.  

Art.23. Atribuţiile Consiliului Director sunt stabilite prin Statutul Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală Valea 

Muntelui. 

Art.24. Consiliul Director este răspunzător pentru întreaga activitate în faţa Adunării Generale, prezintă Adunării 

Generale raportul anual de activitate, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, programele de achizitii, 

proiectul programelor Asociaţiei, aprobă lansarea, prelungirea şi calendarul estimativ al Apelurilor de selecţie, 

împuterniceşte, în caz de nevoie şi în condiţiile legii, una sau mai multe persoane pentru a îndeplini anumite 
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atribuţii cu caracter special în numele şi în favoarea Asociaţiei, îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute prin 

Statut sau stabilite de Adunarea Generală. 

Art.25. Împuterniceşte şi desemneaza persoanele (angajații GAL și/sau liderii locali - membrii parteneriatului 

GAL, reprezentanți ai altor organisme care nu sunt partenere în GAL, cu sediul/punct de 

lucru/filială/sucursală/domiciliu în teritoriul GAL, care își aduc aportul la implementarea strategiei) pentru 

participare la activitățile Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală și Rețelei Europene de Dezvoltare Rurală. Fiecare 

membru al Consiliului Director este individual responsabil pentru actele şi faptele sale în cazul încălcării legislaţiei 

sau dispoziţiilor primite. 

 

 Cenzorul/cenzorii 

 
Art.26. Cenzorul reprezintă organul de control financiar intern al Asociaţiei. Verifică modul în care este 

administrat patrimoniul Asociaţiei, întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării Generale, poate participa la 

şedinţele Consiliului Director, îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de statut, stabilite de Adunarea Generală 

sau rezultate din legislaţia în vigoare, trebuie să fie contabil autorizat sau expert contabil, în condiţiile legii. 

Art.27. Dacă numărul asociaţilor este mai mare de 15, numirea unui cenzor este obligatorie. Acesta poate fi o 

persoană din afara Asociaţiei. 

Art.28. În cazul în care, până la data întrunirii ultimei adunări generale, numărul membrilor înscrişi este mai mare 

de 100, controlul financiar intern se exercită de către o comisie de cenzori. 

Comisia de cenzori este alcătuită dintr-un număr impar de membri, din carea majoritatea este formată din asociaţi. 

Membrii consiliului director nu pot fi cenzori. Cel puţin unul dintre cenzori trebuie să fie contabil autorizat sau 

expert contabil, în condiţiile legii. 

Art.29. Primul cenzor al Asociaţiei este Valentin Blăniţă posesor al C.I. seria XC nr. 567404, domiciliat în 

Oneşti, str. Republicii, bl. 47, ap. 13, judeţul Bacău. 

Art.30. Competenţele cenzorului sunt stabilite prin Statul Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală Valea Muntelui. 

Art.31. Regulile generale de organizare şi funcţionare ale comisiei de cenzori se aprobă de Adunarea Generală. 

Comisia de cenzori îşi poate elabora un regulament intern de funcţionare. 

 

 Comitetul de Selectare a Proiectelor  

 
Art.32. Comitetul de Selecție a proiectelor va avea 7 membri de drept și 7 membri supleanți: 

(1) Toți membrii sunt reprezentanți ai partenerilor și respectă următoarea împărțire pe sectoare: ponderea 

reprezentanților organizațiilor ce provin din mediul privat și societatea civilă este mai mare de 50% din 

totalul membrilor, iar reprezentanții organizațiilor din mediul urban nu depășesc 25% din totalul membrilor.  

(2) Selecţia proiectelor se va face aplicând regula „dublului cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, este 

necesar ca în momentul selecţiei să fie prezenţi cel puţin 50% din membrii Comitetului de Selecţie/Comisiei 

de Contestații, din care peste 50% să fie din mediul privat şi societate civilă, iar reprezentanții organizațiilor 

din mediul urban să nu depășească 25% din numărul membrilor prezenți.  

(3) În componența comitetului de selecție/comisiei de contestații nu va exista un grup de interese dominant, care 

să dețină mai mult de 49% din drepturile de vot. 

Art.33. Comitetul de selectare a proiectelor va lua deciziile de admitere, amânare sau respingere a proiectelor, în 

conformitate cu strategia de dezvoltare locală a zonei Valea Muntelui şi este alcătuit din:
 
 

 

          COMITETUL DE SELECTARE A PROIECTELOR 

1. Dana Camară      - Preşedinte; 

2. Maria Asandei      - Vicepreşedinte;
 
 

3. Mărioara Merluscă      - Secretar; 

4. Constantin Popa     - Membru; 

5. Paliștan Mariana     - Membru; 

6. Franț Mihaela     - Membru; 

7. Marius-Neculai Nistoreanu-Niculaua  - Membru;
 18
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Membri supleanţi ai Comitetului de selectare a proiectelor vor fi următorii :
 
 

1. Ionel Dogaru; 

2. Ioan Bujor;
 19

 

3. Antal Andraș; 

4. Ecateriana Roxana Rață; 

5. Benone Cadaru; 

6. Buzescu Adrian;
 
 

7. Tanko Elod.
 20

 

Comitetul de selectare a proiectelor se întruneşte ori de câte ori activităţile prevăzute în Statut o cer. 

Art.34. Comitetul de selectare a proiectelor şi membri supleanţi sunt aleşi de Adunarea Generală; mandatele 

membrilor Comitetului de selectare a proiectelor pot fi schimbate, reînnoite în cadrul unei şedinte a Adunării 

Generale. 

Art.35. Atribuţiile şi grila criteriilor de selecţie a Comitetul de selectare a proiectelor sunt stabilite prin Statul 

Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală Valea Muntelui şi sunt conforme cu Planul de Dezvoltare Locală a GAL 

Valea Muntelui. 

 

 Comisia de Contestaţii 

 
Art.36. Comisia de Contestaţii este organismul tehnic de soluţionare a contestaţiilor şi  reevaluare a proiectelor 

depuse în cadrul Asociaţiei. 

Comisia de Contestații va avea 3 membri de drept și 3 membri supleanți. 

Este aleasă de Adunarea Generală; mandatele membrilor comisiei de contestaţii pot fi reînnoite în cadrul unei 

şedinte a Adunării Generale 

Art.37. Comisia de Contestaţii a proiectelor va relua deciziile de admitere, amânare sau respingere a proiectelor, în 

conformitate cu strategia de dezvoltare locală a zonei Valea Muntelui în urma efectuării procedurii de reevaluare şi 

este alcătuită din : 

COMISIA DE CONTESTAŢII 

1. Sorin Lungu                   - Preşedinte 

2. Madalina Boatca           - Vicepreşedinte 

3. Ionuţ Florin Zaharia     - Secretar. 

Membri supleanţi ai Comisiei de Contestatii vor fi urmatorii: 

1. Palistan Mihai; 

2. Carmen Gina Diaconu; 

3. Emilian Budaca.
 21

 

Art.38.  Comisia de Contestaţii funcţinează în baza Regulamentului propriu de Organizare şi Funcţionare. 

 

 Aparatul Tehnic 

 
Art.39. Pentru realizarea scopului şi obiectivelor sale, Asociaţia va constitui un Aparat Tehnic propriu, în 

conformitate cu prevederile CAPITOLUL IX: Organizarea viitorului GAL – Descrierea mecanismelor de 

gestionare, monitorizare, evaluare si control a strategiei Grupului de Acţiune Locală Valea Muntelui. 

Aparatul angajat al Asociaţiei urmăreşte în principal actualizarea şi implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală 

a GAL Valea Muntelui şi va fi dimensionat, în timp, în funcţie de necesităţile Asociaţiei. 

Art.40. Aparatul tehnic va avea următoarea componenţă: 

- un responsabil administrativ / manager GAL – coordonează activitatea Asociaţiei atât sub aspect 

organizatoric cât şi al respectării procedurilor de lucru; 
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- un responsabil financiar / manager financiar – se ocupă de supravegherea şi controlul gestiunii financiar 

contabile a Asociaţiei; 

- doi responsabili tehnici – vor fi responsabili de derularea apelurilor de proiecte şi de evaluarea proiectelor;  

- un angajat pentru activităţi de secretariat. 

 

Capitolul VI. Modificări ale actului constitutiv 

 
Art.41. Modificarea sau completarea actului constitutiv se face în formă scrisă si cu îndeplinirea condiţiilor legale 

de fond si formă. 

 

Capitolul VII. Dispoziţii finale 

 
Art.42. Asociaţia poate  forma şi adera la federaţii şi reţele al căror scop este comun cu cel al Asociaţiei.  

 

Art.43. Subsemnaţii, membri fondatori şi asociaţi: 

 mandatam pe dl. Vlad Mihai Ochiros - Manager/Reprezentant legal al GAL VALEA MUNTELUI să 

reprezinte GAL VALEA MUNTELUI în faţa oricăror persoane fizice şi juridice, autorităţi publice centrale 

sau locale, autorităţi jurisdicţionale, oficii şi instituţii private sau publice, să redacteze, să semneze, să 

depună şi să ia în primire cereri, declaraţii, înştiinţări, reclamaţii sau contestaţii, precum şi orice alte 

documente şi formulare în vederea îndeplinirii unor proceduri administrative, care sunt necesare în 

activitatea operativă a GAL-ului, să acorde procuri terţilor pentru exercitarea tuturor atribuţiilor 

menţionate mai sus.
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 mandatam pe dl. Vlad Mihai Ochiros - Manager/Reprezentant legal al GAL VALEA MUNTELUI să 

reprezinte GAL VALEA MUNTELUI in relatia cu Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale(MADR), 

Autoritatea de Management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (AM- PNDR), Agenţia de Finanţare 

penru Investiţiile Rurale(AFIR), Agenţia de Plaţi şi Intervenţie pentru Agricultura (APIA), Reţeaua Naţionala 

pentru Dezvoltare Rurală(RNDR),dar si în calitate de REPREZENTANT LEGAL al GAL VALEA 

MUNTELUI si al proiectelor aferente Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, Măsura 19 

LEADER, SubMăsura 19.2 - Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală, 

SubMăsura 19.3 -Pregătirea și implementarea activităților de cooperare ale Grupului de Acțiune Locală  si 

SubMăsura 19.4 - Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare si să îndeplinească toate formalităţile legale 

privind modificarea documentelor GAL VALEA MUNTELUI,  inclusiv să se prezinte în faţa Avocatului pentru 

dată certă şi la Judecătorie în vederea respectării prevederilor legislative.
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 împuternicim pe dl. Duca S. Stefan Cristian, avocat,  să desfăşoare procedurile legale privind noile 

prevederi şi să se prezinte la Judecătorie în vederea respectării prevederilor legislative. 

 

Art.44. Prevederile prezentului act constitutiv se completează, în tot ce acesta nu prevede, cu dispoziţiile 

Ordonaţei de Guvern nr. 26 din 30.01.2000, publicată în M.O. nr. 39 din 31.01.2000, modificată şi completată prin 

O.G.nr.37/2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005 şi prevederile Statutului asociaţiei. 

Art.45. Prezentul Act Constitutiv a fost aprobat de Adunarea Generală a Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală 

Valea Muntelui. 

Art.46. Prezentul Act Constitutiv conţine un număr de 13 file, a fost redactat într-un număr de 2 exemplare 

originale şi este însuşit şi aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a GAL Valea Muntelui Nr. 05/2020 si 

06/2020. 
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