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STATUTUL 

ASOCIAŢIEI DE PĂRINŢI 

„PRO MUSICA-TUDOR CIORTEA" 

BRAŞOV 
 

Capitolul I  

Dispoziţii generale 

 

Art. 1 

ASOCIAŢIA DE PĂRINŢI „PRO-MUSICA TUDOR CIORTEA" BRAŞOV este o asociaţie 

fără scop patrimonial, constituită prin Hotărârea Adunării Generale a părinţilor din data de 02.11.2011, care 

este organizată şi funcţionează în baza prezentului Statut. 

 

Capitolul II 

Denumirea, forma juridică, sediul, durata asociaţiei  

Art. 2 

Denumirea asociaţiei este ASOCIAŢIA DE PĂRINŢI „PRO-MUSICA TUDOR CIORTEA" 

BRAŞOV.  

 

Art. 3 

Asociaţia este persoană juridică de drept privat român, constituită prin libera voinţă a membrilor 

fondatori, având caracter educativ, social, democratic, independent, neguvernamental, apolitic şi nonprofit. 

 

Art. 4 

Sediul este în România, Mun. Braşov, str.Molidului, Jud. Braşov. 

Asociaţia îşi va putea schimba sediul şi va putea deschide filiale sau sucursale cu aprobarea 

Adunării Generale, în condiţiile legii şi ale prezentului Statut.  

 

Art. 5  

Durata de funcţionare a asociaţiei este nedeterminată. 
 

Capitolul III 

Scopul şi obiectivele asociaţiei 
 

Art. 6 Scopul 

- sprijinirea realizării obiectivelor educaţionale; 

- dezvoltarea, modernizarea, întreţinerea bazei materiale a şcolii; 

- sprijinirea şcolii în realizarea şi îmbunătăţirea continuă a procesului de instruire şi educare a 

elevilor; 

- reprezentarea şi promovarea atât în faţa autorităţilor, cât şi în faţa altor persoane juridice de drept 

public sau privat a intereselor asociaţiei, în condiţiile legii şi ale prezentului Statut. 

- cultivarea unei atitudini pozitive în rândul publicului larg în legătură cu promovarea tinerilor 

interpreţi de muzică clasică; 

- implementarea de programe menite să promoveze valorile muzicale şi interpretative, precum şi în 

alte domenii culturale şi artistice. 
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Art. 7 Obiectivele 

- identificarea modalităţilor, mijloacelor şi surselor de realizare a scopului asociaţiei; 

- elaborarea de studii, strategii compatibile cu scopul declarat; 

- desfăşurarea de activităţi în scopul realizării şi îmbunătăţirii continue a procesului de instruire şi 

educare a elevilor; 

- colaborarea cu şcoala în vederea asigurării bazei materiale pentru desfăşurarea în condiţii cât mai 

bune a procesului de instruire; 

- colaborarea cu alte instituţii de învăţământ, inspectorate şcolare, primării, prefecturi, cu fundaţii şi 

asociaţii similare; 

- desfăşurarea de acţiuni extraşcolare care contribuie la lărgirea orizontului cultural al elevilor; 

- promovarea şi dezvoltarea unor relaţii de natură culturală şi întrajutorare; 

- stabilirea de raporturi de asociere, afiliere sau alte asemenea raporturi cu persoane juridice 

similare din ţară sau străinătate; 

- colectarea, recepţionarea, distribuirea ajutoarelor obţinute din donaţii de la persoane fizice sau 

juridice; 

- realizarea oricăror alte activităţi compatibile cu scopul asociaţiei, în condiţiile legii; 

- susţinerea unităţii de învăţământ în activitatea de consiliere şi orientare socio-profesională; 

- identificarea unor surse de finanţare extrabugerată şi propunerea către Consiliul de Administraţie 

al şcolii al modului de folosire al acestora; 

- sprijinirea şi realizarea parteneriatelor educaţionale din şcoală şi alte unităţi de învăţământ din ţară 

sau străinătate; 

- susţinerea şcolii în activitatea de prevenire şi combatere a abandonului şcolar; 

- susţinerea şcolii în organizarea şi desfăşurarea concertelor, concursurilor, olimpiadelor de 

instrumente şi a festivităţilor anuale; 

- susţinerea şcolii în organizarea şi desfăşurarea de activităţi pentru prevenirea şi combaterea 

comercializării şi a consumului de droguri; 

- susţinerea şcolii în organizarea de consultaţii cu părinţii pe teme educaţionale. 
 

Capitolul IV 

Modul de constituire şi folosire a patrimoniului  

Art. 8 

Patrimoniul iniţial al asociaţiei la data constituirii acesteia este format din activul patrimonial 

constând din aportul în bani al membrilor fondatori, de câte 140 lei fiecare, în valoare totală de 700 lei. 

Patrimoniul va fi constituit din: 

- cotizaţiile membrilor; 

- contribuţii ale membrilor, altele decât cotizaţia; 

- dobânzi şi dividende rezultate din plasarea sumelor convenabil, în condiţii legale; 

- sponsorizări: 

- donaţii în bani şi bunuri; 

- resurse obţinute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale; 

- alte venituri, potrivit legii.  

 

Art. 9 

Întregul patrimoniu va fi evidenţiat şi păstrat în conformitate cu legislaţia română în materie, pe 

numele asociaţiei şi va fi folosit exclusiv pentru realizarea obiectivelor acesteia. Art. 10 

Cuantumul cotizaţiei este stabilit de Adunarea Generală şi se încasează semestrial de către membrii 

asociaţiei, fără implicarea cadrelor didactice din şcoală. 
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Capitolul V 

Organele de conducere, administrare şi control 
 

Art. 11 

Organele de conducere, administrare şi control sunt: 

- Adunarea Generală; 

- Consiliul Director; 

- cenzorul (comisia de cenzori).  

 

Art. 12 

Adunarea Generală este constituită din toţi membri asociaţiei care au dobândit această calitate, 

conform prevederilor din Statut.  

 

Art. 13 

Adunarea Generală este convocată de Consiliul Director, prin preşedinte sau vicepreşedinte.  

 

Art. 14 

Convocarea se face de câte ori e nevoie, dar nu mai puţin de o dată pe an.  

 

Art. 15 

Adunarea Generală este legal constituită prin prezenţa a jumătate plus unu din asociaţi, iar 

hotărârile se iau cu votul a jumătate plus unu din numărul membrilor asociaţi. 

Dacă la prima convocare nu s-a întrunit numărul necesar, la a doua convocare se va putea hotărî 

cu majoritatea celor prezenţi, indiferent de numărul acestora. 

Hotărârile cu privire la modificarea Statutului, dizolvarea, se vor adopta prin votul a cel puţin 

2/3 din numărul total al membrilor asociaţi. 

 

Art. 16 

Toţi asociaţii au drept de vot.  

 

Art. 17 

Votul este deschis, dar poate fi şi secret, în condiţii excepţionale.  

 

Art. 18 

Atribuţiile Adunării Generale sunt: 

- stabileşte strategia şi obiectivele generale; 

- stabileşte cuantumul cotizaţiei membrilor; 

- aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli; 

- alegerea şi revocarea membrilor Consiliului Director; 

- alegerea şi revocarea cenzorului sau după caz, a membrilor comisiei de cenzori; 

- înfiinţarea de filiale; 

- modificarea actului constitutiv şi al Statutului; 

- modificarea şi dizolvarea asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după 

lichidare; 

- controlează activitatea şi gestiunea Consiliului Director şi a cenzorilor; 

- exercită alte atribuţii conferite de lege.  
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Art. 19 

Atribuţiile Consiliului Director sunt: 

- asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale; 

- încheie acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei;
 

- analizează periodic (cel puţin o dată la trei luni) îndeplinirea obiectivelor; 

- prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de 

venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul 

programelor asociaţiei; 

- hotărăşte schimbarea sediului asociaţiei; 

- aprobă admiterea sau excluderea membrilor asociaţiei; 

- exercită alte atribuţii conferite de lege; 

- Consiliul Director se întâlneşte de câte ori e nevoie, fiind convocat de preşedinte; 

-   Consiliul Director ia hotărâri cu majoritatea simplă a membrilor săi.  

 

 

Art.20. 

Preşedintele Consiliului Director are următoarele atribuţii: 

- conduce lucrările Consiliului; 

- reprezintă asociaţia în relaţiile cu autorităţile centrale şi locale, presa, 

organizaţii guvernamentale sau neguvernamentale, persoane fizice sau juridice din ţară sau 

străinătate şi în general în raporturile cu terţii; 

- întocmeşte cu Consiliul Director raportul anual de activitate; 

- exercită întreaga sa autoritate şi competenţă pentru înfăptuirea scopului 

asociaţiei şi a prevederilor din Statut; 

- angajează patrimoniul asociaţiei, gestionează şi administrează resursele acesteia, semnează 

contracte în numele asociaţiei şi ia măsurile care se impun în temeiul legii şi ale Statutului asociaţiei; 

- urmăreşte şi decide luarea de măsuri pentru ducerea la îndeplinire a sarcinilor care îi 

revin; 

- în lipsa preşedintelui, vicepreşedintele îndeplineşte atribuţiile acestuia.  

 

Art. 21 

Atribuţiile cenzorului (comisia de cenzori): 

- verifică modul în care este administrat patrimoniul asociaţiei; 

- întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării Generale; 

- îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală. 

In cazul depăşirii numărului de 100 de asociaţi, controlul financiar al asociaţiei va fi asigurat 

de către o comisie fomată din trei membri. 
 



 

Capitolul VI 
 

Art. 22 Membrii asociaţiei. Drepturi şi obligaţii. 

Orice persoană fizică având calitatea de părinte sau tutore legal al unui elev la Liceul de Muzică 

„Tudor Ciortea" din Mun. Braşov, Jud. Braşov, poate fi membru al asociaţiei, dacă şi-a exprimat în mod 

liber voinţa de a face parte din asociaţie, aderă la prevederile prezentului Statut. 

Calitatea de membru asociat se dobândeşte printr-o cerere - adeziune adresată Consiliului 

Director, aprobată de acesta, ulterior validată în Adunarea Generală a asociaţilor. 

Asociaţia poate avea şi membri de onoare, la propunerea Consiliului Director şi cu aprobarea 

Adunării Generale. 

 

Art. 23 Membri asociaţiei au următoarele drepturi: 

- să participe la şedinţele Adunării Generale cu drept de vot; 

- să aleagă şi să fie ales în forurile de conducere ale asociaţiei; 

- să participe la dezbateri şi la întocmirea materialelor şi documentelor asociaţiei; 

- să participe la toate activităţile asociaţiei şi să contribuie cu sugestii, opinii şi acţiuni concrete; 

- să participe la manifestările organizate de asociaţie; 

- să solicite şi să obţină sprijin din partea organelor de conducere în vederea soluţionării unor 

probleme personale sau colective, în condiţiile legii şi respectând Statutul asociaţiei. 

 

Art. 24. Obligaţiile membrilor: 

- să promoveze obiectivele asociaţiei şi să militeze pentru îndeplinirea scopului din Statutul 

asociaţiei; 

- să respecte normele şi etica morală în relaţiile cu toţi membri asociaţiei; 

- să participe la acţiunile organizate de asociaţie; 

- să respecte prevederile Statutului şi hotărârile Adunării Generale şi ale Consiliului Director; 

- să achite la timp cotizaţia; 

- să nu întreprindă acţiuni care prin natura lor să aducă atingere intereselor asociatei şi să nu 

desfăşoare acţiuni politice în cadrul asociaţiei; 

- să nu desfăşoare activităţi ce contravin scopului şi obiectivelor asociaţiei. 

 

Art. 25. Calitatea de membru al asociaţiei încetează: 

- de drept, în momentul în care nu mai este îndeplinită condiţia din art. 22 şi anume aceea de a 

fi părinte sau tutore legal al unui elev din şcoală; 

- la cerere; 

- prin decesul persoanei respective; 

- prin excludere pentru nerespectarea obligaţiilor ce revin conform Statutului, în baza unei 

hotărâri a Consiliului Director care se aduce la cunoştinţa Adunării Generale; 

- neachitarea cotizaţiei pe o perioadă mai mare de un an. 

 

Persoana care îşi pierde calitatea de membru nu are dreptul la restituirea aportului adus în 

patrimoniu. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capitolul VII 

Dizolvarea şi lichidarea asociaţiei. 
 

Art. 26 

Are loc în condiţiile prevăzute de lege. 

 

Art. 27 

Patrimoniul va fi lichidat în condiţiile prevăzute de lege, iar bunurile rezultate vor  fi transmise 

unei asociaţii cu scop şi obiective similare, desemnată de Adunarea Generală. 
 

Capitolul VIII 

Dispoziţii finale 

 

Art. 28 

Modificările la prezentul Statut vor putea fi făcute cu votul a 2/3 din numărul total al membrilor 

asociaţi. 

 

Art. 29 

Toate prevederile Statutului se subordonează legii aplicabile la data adoptării lui. Prezentul 

Statut intră în vigoare şi începe să îşi producă efectele la data înregistrării asociaţiei în registrul 

asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa Judecătoriei Braşov. 

Consiliul Director este compus din  6 membrii: 
 

Presedinte  Mare A.Daniela 
Vicepresedinte Carlan Mona Liliana 
Secretar trezorier Roman Claudia 
Casier Toader Ionela 
Membrii Suciu N.Gabriel 
Membrii Voicescu Mihaela 

 

 

 

Actul s-a tehnoredactat şi autentificat în 10 (zece) exemplare la solicitarea şi pe baza declaraţiei 

părţii, astăzi 14.12.2011 de notarul public Proca Aura-Ioana la sediul Biroului Notarului Public Proca 

Aura-Ioana din Braşov, Calea Bucureşti nr.9, bl.43, sc. A, ap.3, Jud. Braşov. ......   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Membri fondatori, 

 

 

VOICESCU MIHAELA 

MARE AURICA DANIELA 

CÂRLAN MONA LILIANA 

DOBRIN GABRIELA CRISTINA 

SUCIU NICOLAE GABRIEL 

 

 

 


