
1

    STATUTUL
                ASOCIAŢIEI GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALA    

        GAL  MUSCELEAN si  EUROPEAN

1



CAP.I.  DISPOZIŢII GENERALE
               Art. 1. Constituire si denumire-scopul asociatiei:
                       (1). Asociaţia Grupul de Acţiune Locala GAL ,,Muscelean – European’’ 
înfiinţat  prin  act  constitutiv  conform  O.G  nr  26/2000  cu  modificările  si  completări 
ulterioare intre membrii asociaţi.

(2) Scopul asociatiei este implementarea Planului de Dezvoltare Locala ce 
a fost depus si aprobat la MAAP , sprijinirea dezvoltarii  economiei rurale in teritoriul  
celor  12  comune  de  asemenea  sprijinirea  dezvoltării  comunităţilor  prin  promovarea 
cooperării pentru rezolvarea unor probleme comune prin conceperea şi implementarea 
proiectelor şi accesarea fondurilor europene, punând bazele identificării nevoilor locale, 
ale întăririi capacităţii de dezvoltare şi implementării strategiei locale de dezvoltare în 
vederea conservării patrimoniului rural şi cultural, ale dezvoltării mediului economic şi  
îmbunătăţirii abilităţilor organizatorice ale comunităţilor locale.
              Art.  2. Denumirea asociaţiei este " Acţiune Locala ,,MUSCELEAN si 
EUROPEAN ".

             Art. 3. Prioritatile  Asociaţiei ;
(1) Valorificarea potentialului natural , cultural si asezariI 

geografice a teritoriului , in scopul sustinerii dezvoltarii turismului. 
(2) Facilitarea transformarii si modernizarii agriculturii 

pentru a face mai competitiva si pentru a contribui la cresterea economica a teritoriului.
(3) Sustinerea  dezvoltarii antreprenoriatului si facilitarea 

tranzitiei fortei de munca din domeniul agricol catre sectoare economice non – agricole 
si alte activitati in concordanta cu strategia teritoriala .

            Art. 4. Obiectivele Asociaţiei ;
(1) Diversificarea activitatilor culturale si de petrecere a 

timpului liber. 
      a)    Cresterea si promovarea elementelor de atractie turistica  si sprijinirea altor 
activitati.

b) Cresterea capacitatii administrative locale
c) Cresterea competitivitatii economice a fermelor mici si mijlocii si a fermelor de 

subzistenta
d) Cresterea alternativelor economice in mediul rural
e) Gestionarea conditiilor de mediu locale, in concordanta cu strategia teritoriala
f) Cresterea numarului locurilor de munca
g) Valorificarea potentialului endogen a teritoriului

                       (2)     Cresterea numarului de obiective culturale si naturale incluse in 
circuite turistice.

(3)Revigorarea centrelor mastesugaresti ca elemnte de 
turism si pastrare a indentitatii locale.

(4) Cresterea capacitatii de valorificare a produselor 
agricole.
                       (5)      Dezvoltarea de microferme pilot competitive economic.



                       (6)      Incurajarea investitiilor in activitati non-agricole care folosesc 
resurse locale.

             Art. 5. Sediul Asociaţiei
(1) Sediul  Asociaţiei  este  in  Valea Mare  Pravat  ,  judetul  Arges.,  in 

cladirea  Caminului  Cultural  Valea  Mare  Pravat,  unde  prin 
Hotararea Consiliului Local Valea Mare Pravat nr. 36/2011 a fost 
pusa la dispozitia asociatiei o camera in locatie cu titlu gratuit pe 
perioada nedeterminata. 

(2) Asociatia  va  putea  avea  punct  de  lucru  intr-o  locatie  ce  va  fi  
stabilita de catre Consiliul Director. 

              Art.6. Statutul juridic al Asociaţiei
                     (1) Asociaţia  este  persoana  juridica  de  drept  privat  fara  ;
patrimonial.
                    (2) Asociaţia se constituie pentru o perioada de timp nedeterminata.

               Art.7.Descrierea partenerilor Asociatiei.
                         (1)      Asociatia Grupul de Actiune Locala GAL  Muscelean si  European 
‘’ este un parteneriat public – privat alcatuit din  52  de entitati  , dintre care ;
  -  12 comune – Valea Mare Pravat ,  Bughea de Jos ,  Bughea de Sus, Albesti  de  
Muscel , Poienari de Muscel , Mioarele , Stoienesti, Cetateni , Dragoslavele , Rucar , 
Dambovicioara si Valeni Dambovita, Consiliul Judetean Arges, DADR Arges si Agentia 
pentru Protectia Mediului Arges – ca parteneri publici si ,
  -  15 ong-uri ca reprezentante ale societatii civila  si, 
  -  11 societati comerciale ca reprezentante ale mediului privat.
- 3 scoli 
- un lacas de cult
-7 persoane fizice
                     (2)    In cadrul acestui parteneriat componenta publica este in proportie de 
29  % iar componenta private de 71_%.
                    (3)   Asociaţia mai poate fi formata din:
    - membrii in nume propriu ,
    -  membrii  care reprezintă comunele sau grupuri  de comune ,  organisme socio-
profesionale sau de sprijin pentru  dezvoltare,
    -  orice alta persoana fizica sau juridica care recunoaste prezentul statut  si  este 
acceptata de organizatie conform prevederilor stipulate
 Actorii privaţi vor reprezenta cel putin jumătate din membrii Asociaţiei.

                Art. 8. Condiţii de aderare:
                               Pentru a face parte din asociaţie persoana trebuie sa fie 
reprezentanta  unei  activităţi  legata  de  obiectul  asociaţiei  sau  trebuie  sa  fi  fost 
mandatata de colectivitatea sau structura din care provine, mandat prin care se solicita  
aderarea la prezentul statut si se obliga achitarea cotizaţiei anuale fixata de Adunarea 
Generala.
 
                 Art.9.  Componenta Grupului  Local  de Actiune ,,  Muscelean si 



European’’
                         (1)Asociaţia are in componenta:
      - membri fondatori
      - membri asociaţi
      -  consultanţi
      - membri de onoare
                         (2)Calitatea de membru asociat poate fi dobândita de orice persoana 
fizica sau juridica ce se declara de acord cu prevederile prezentului Statut si doreşte sa 
contribuie la atingerea scopului Asociaţi.
                          Cererea prin care se solicita dobândirea calităţii de membru asociat se 
adresează Consiliului Director, care in urma avizării, o supune spre aprobare Adunării  
Generale.
                          Calitatea de membru de onoare se acorda de Adunarea Generala  pe 
baza propunerii Consiliului Director.
                         Calitatea de membru consultant se  acorda de către Consiliul Director 
pe baza cererii scrise a solicitantului.
 :” Calitatea de membru se pierde la propunerea Consiliului Director, cu aprobarea 
Adunarii Generale”
                Art. 10.  Calitatea de membru se pierde prin:
       a) deces, in cazul persoanelor fizice sau  incetarea, in condiţiile legii  a calităţii de 
persoana juridica 
       c). retragerea la cerere  care  se comunica Consiliului Director;
       d).excludere,  pentru  abateri  grave  de  la  statut,  de  la  regulament
si  hotărârile  adoptate  de  Consiliul  Director  sau  Adunarea  Generala,  prin  
intervenirea  unor  motive  de  incompatibilitate  cu  aceasta  calitate,  lipsa  de  la  
trei şedinţe consecutive ale Adunării Generale, fara motive intemeiate.
       :” Calitatea de membru se pierde la propunerea Consiliului Director, cu aprobarea 
Adunarii Generale”

Calitatea de membru asociat se pierde si prin neplata cotizaţie timp de un an.

                  Art.ll (1) Membrii care se retrag sau sunt excluşi nu au nici un drept asupra 
patrimoniului social si isi pierd drepturile si obligaţiile conferite  de calitatea de membru.
                             (2) Pierderea calităţii de membru se constata de Consiliul Director si 
se ratifica de prima Adunare Generala a Asociatiei .
                Art.12. Drepturile membrilor Asociaţiei sunt următoarele:
     a)sa faca propuneri care stau la baza strategiei, respectiv a politiocilor  de dezvoltare 
a zonei;
     b)sa definească programe de acţiuni pentru îndeplinirea strategiei   adoptata de 
Asociaţie
     c)sa aleagă si sa fie aleşi in organele de conducere;
     d)sa participe la luarea deciziilor prin vot liber;
     e)sa folosească baza materiala exclusiv pentru realizarea obiectivelor asociaţiei;
     f)sa fie informaţi  conform prevederilor  Statutului  si  a altor  reglementari  interne 
asupra deciziilor adoptate de Adunarea General  , Consiliul Director
      g)Sa conteste, in condiţiile statutului si ale legilor in vigoare  deciziile organelor 
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Asociaţiei.

               Art. 13. Membrii Asociaţiei au următoarele obligaţii:
       a) sa  contribuie  la  elaborarea  si  implementarea  strategi
programelor,  proiectelor  din  domeniul  dezvoltării  rurale  la  nivelul  zonei
judeţului.
      b) sa  cunoască  si  sa  respecte  prevederile  prezentului  Staţi
toate deciziile adoptate de Asociaţie;
      c) sa achite obligaţiile materiale si financiare privind cotizaţi potrivit angajamentelor 
pe care si le-au asumat;
      d)sa participe la toate şedinţele si acţiunile la care sunt convocate  de către Consiliul 
Director;
     e)sa  protejeze  si  sa  promoveze  imaginea  asociaţiei  si  sa  aibe  o
conduita corespunzătoare valorilor pe care le promovează Asociaţia.

               Art. 14. (l)Membrii asociaţii plătesc o cotizaţie in cuantumul si condiţiile 
stabilite de Adunarea Generala
                              (2) Membrii  asociati  inscrisi  in  Asociaţie  dupa  constituirea 
acesteia vor plaţi o taxa de înscriere stabilita de Adunarea Generala.
Cotizatia anuala  se stabileste in cuantum de 100 lei/an, iar taxa de inscriere de 50 lei. 
              CAP. III RESURSE PATRIMONIALE -  VENITURI SI 
                               CHELTUIELI

              Art. 15.  Patrimoniul Asociaţiei
                        (l) Patrimoniul Asociaţiei este alcătuit din suma de 100,0 lei, consemnată 
la bancă ca patrimoniu distinct  de cel  al  asociaţilor,  urmând acest patrimoniu să se 
lărgească ulterior prin liberalităţile făcute, atât de către asociaţi, cât şi de către terţe 
persoane fizice  sau juridice,  din  ţară  :  din  străinătate,  precum şi  prin  realizarea de 
venituri obţinute din desfăşurarea de către Asociaţie a activităţilor cuprinse în statutul 
acestei  toate  acestea,  urmând  a  fi  folosite  exclusiv  în  vederea  realizării  scopului 
Asociaţiei,  patrimoniul  prezent  şi  viitor  urmând  a  fi  subscris  în  contul  şl  îi  numele 
Asociaţiei.
                          (2) Patrimoniul social iniţial al Asociaţiei reprezintă aporturi in bani 
subscrise de asociaţi.
                       (3) întregul patrimoniu va fi evidenţiat si păstrat in conformităţi legislaţia 
romana in  materie,  pe  numele  Asociaţiei  si  va  fi  folosit  exclusiv   pentru  realizarea 
obiectivelor ei.
         Asociaţii vor putea aduce, ulterior infiintarii si alte aporturi in bani  sau natura, 
valoarea aporturilor se va stabili prin evaluare.
        Activul patrimonial va putea fi crescut prin donaţii, sponsorizări alte modalităţi 
prevăzute de lege, făcute in scopul susţinerii activi asociaţiei.
Fonduri naţionale si europene. 
             Art. 16. Patrimoniul social iniţial al Asociaţiei se poate completa cu venituri din 
contribuţiile membrilor Asociaţiei, cotizaţii si taxe de înscrieri vor fi stabilite de Adunarea 
Generala, sponsorizări, donaţii, subvenţii ale statului si ale Uniunii Europene legale sau 
alte contribuţii in bani si/sau în natura de la persoane fizice sau juridice efectuate potrivit  



dispoziţiilor legale.
             Art. 17.     Sursele de finanţare ale Asociaţiei sunt:
       - cotizaţiile membrilor in cuantumul stabilit
       - taxa de înscriere, 
        -  dobânzile si dividendele rezultate din plasarea surselor disponibile in condiţii 
legale , 
       -  venituri realizate din activităţi economice directe in  condiţiile legii , 
       - beneficiul realizat de societăţi comerciale înfiinţate de  asociaţie,
       - donaţii si sponsorizări,
       - accesare de fonduri interne si externe prin proiecte;
       - orice alte surse legale
De asemenea mai pot fi atrase ca surse de finanţare si subventiile locale sau naţionale. 

            Art.18.  Asociaţia poate desfăşura orice alte activităţi  economice daca  au 
legătura strânsa cu scopul principal.

           Art. 19. (1) Principalele cheltuieli ale Asociaţiei sunt:
         -  procurări  de materiale necesare desfăşurării  activitatilor menite a duce la 
îndeplinirea scopului propus;
         - chirii, dobânzi, taxe, comisioane bancare;
         - cheltuieli cu utilităţile - apa, canal, salubrizare, ene electrica, termica, etc.
         - cheltuieli cu salarii, altele, in condiţiile legii.
                         (2) Cheltuielile se efectuează in limita bugetului de venituri si cheltuieli 
aprobat de Adunarea Generala

          Art. 20. Exerciţiul económico-financiar incepe la data de 1 ianuarie  si se  încheie 
la data de 31 decembrie ale fiecărui an.

          CAP. IV CONDUCEREA SI CONTROLUL ASOCIAŢIEI         
                          Secţiunea I, Adunarea Generala

           Art. 21 (1) Adunarea Generala este organul de conducere alcal din totalitatea 
membrilor Asociaţiei.
                           (2) Adunarea Generala are următoarele atribuţii:
           a- stabileşte si aproba  strategia si obiectivele generale ale Asociaţiei
           b- elaborează strategia de dezvoltare a zonei;
           c - aproba bugetul de venituri si cheltuieli si bilanţul contabil;
          d - alege si revoca Consiliul Director , Comitetul de selectie a proiectelor ,
          e-  alege si revoca cenzorul sau sau dupa caz membrii  comisiei de cenzori
          f - hotărăşte înfiinţarea sau desfiinţarea de filiale
          g- modifica actul constitutiv si Statutul.
          h-  hotărăşte  dizolvarea  si  lichidarea  Asociaţiei,  precum  si
destinaţia bunurilor ramase dupa lichidare;
I    j-  hotareste  înfiinţarea  de  societăţi  comerciale  in  condiţiile  art.
47  din OG 26/2000, cu modificările si completările ulterioare;
         k -  hotărăşte primirea de noi membri asociaţi si excluderea asociaţilor, in condiţiile 



prezentului Statut;
         l - stabileşte cuantumul cotizaţiei si al taxei de înscriere I
        m- orice atribuţii prevăzute de lege sau statut. 

               Art. 22. Adunarea Generala se întruneşte cel putin o data pe an in  şedinţa 
ordinara si are drept de control permanent asupra Consiliului Director Comitetului de 
selectie al proiectelor  si asupra cenzorului sau  comisiei de cenzori.

             Art.23.(1) Adunarea Generala se convoacă in scris de Consiliul Director cu cel 
puţin 15 zile înainte de data desfăşurării.
                          (2) Convocarea la adunarea generala  va fi insotita de documente care 
sa precizeze ordinea de zi si sa aducă informaţii despre subiectele in dezbatere.
                         Participanţii pot solicita introducerea unor probleme pe ordinea  de zi cu 
5 zile inante de şedinţa.
                        Adunarea Generala se poate intruni si in şedinţa extraordinara  prin 
decizia Consiliului director  sau a unei treimi  din membrii asociaţi.

            Art.  24.(1) La Adunarea Generala participa membrii  asociaţi, membrii  de 
onoare, membrii  consultanţi sau reprezentanţii  lor, precum si invitaţi,  potrivit  hotărârii  
Consiliului Director.
                              (2)In cadrul Adunării Generale fiecare membru asociat are dreptul  la 
un vot.
                      Asociaţii care, intr-o anumita problema supusa dezbaterii Adunării 
generale, sunt interesaţi personal sau prin soţii lor, ascendenţii dau descendenţii, rude 
in  linie  colaterala  si  afinii  pana  la  gradul  patru  inclusiv,  nu  vor  putea  lua  parte  la 
deliberare si nici la vot, in caz contrar răspunzând pentru daunele cauzate Asociaţiei, 
daca, fara votul lor nu s-a putut obţine majoritatea ceruta.
             Art. 25.   Rapoartele de activitate ale Consiliului Director si ale comisiei de 
cenzori, programele de activitate, bugetele de venituri si cheltuieli, bilanţurile contabile 
se dezbat de către Adunarea Generala si supun aprobării acesteia.

          Art. 26 (1) Adunarea Generala este statutar constituita in prezenta  a cel puţin 
jumătate plus unu din cei prezenti iar hotararile  se adopta cu votul a jumătate plus unu.
                     (2) Hotărârilor privind modificarea Actului constitutiv si a Statutului  sau 
dizolvarea  si  lichidarea  Asociaţiei  se  adopta  cu  votul  a doua  treimi din  numărul 
membrilor cu drept de vot ai Asociaţiei.
                     (3) Daca nu se indeplineste cvorumul prevăzut la alin (1) Adunai Generala 
se  convoacă  din  nou,  in  scris,  cu  cel  puţin  7  zile  înainte  de  şedinţa.  In  acest  caz 
Adunarea  generala  este  statutar  constituita  si  poate  decide,  oricare  ar  fi  numărul  
membrilor prezenţi cu o majoritate de o  treime    de   voturi din numarul celor prezenti.
                     Votul se exercita in mod deschis sau, la cererea Consiliului Director ori a 
unei treimi din numărul membrilor prezenţi, in mod secret.
Hotărârile luate de adunarea generala sunt  obligatorii  pentn toti  asociaţii  chiar daca 
aceştia nu au luat parte la Adunarea Generala , sau  au votat împotriva. 

                   Art. 27. Adunarea Generala este condusa de preşedintele asociatiei , in 



lipsa  cestuia  de  vicepreşedinte  iar  in  caz  de  indisponibilitate  a  preşedintelui  de  un 
membru al Consiliului Director.
                 Art. 28. La fiecare şedinţa a Adunării Generale se întocmeşte procesul 
verbal.

                Art. 29. Hotărârile Adunării Generale contrare legii, Actului constitutiv sau 
dispoziţiilor cuprinse in Statut pot fi atacate în justiţie, in condiţiile legii.

                Secţiunea a II a , Consiliul Director

                Art. 30. (1) Consiliul Director asigura punerea in executare a hotărârilor 
Adunării Generale.
                  Consiliul Director este alcătuit din 5 membri aleşi de către Adunarea 
Generala dintre membrii cu drept de vot ai Asociaţiei.
Alegerile pentru Consiliul Director  are  loc odată la 2  ani, cu excepţia cazurilor de 
retragere,  revocare  sau  deces   cand  ele  se  pot  organiza,  pentru  posturile  ramase 
vacante, in cadrul primei Adunări Generale.
                            (4) Nu poate fi membru al Consiliului Director persoana care are o 
funcţie de conducere, numita sau aleasa,  in  cadrul  unei  instituţii  publice  daca prin 
aceasta sprijină activitatea acelei instituţii conform legii.

               Art.  31.  Consiliul Director alege un preşedinte, un vicepresedinte si un 
secretar dintre membrii sai.

                Art. 32. In exercitarea competentelor sale Consiliul Director:
         a-prezintă Adunării Generale raportul annual de activitate pe perioada anterioara , 
privind  executarea bugetului de venituri si cheltuieli  , bilantul contabil  ,  proiectele ,  
programele  Asociaţiei, etc.
        b- aproba acte juridice in numele si pe seama Asociaţiei;
         c-accepta donaţii, sponsorizări, in condiţiile legii;
        d- propune organigrama si  duce la indeplinire hotararile Adunarii Generale
        e-propune cuantumul cotizaţiei si al t de înscriere si condiţiile in care se achita.
        f-isi elaborează regulamentul propriu de organizări funcţionare pe care il supune 
spre aprobare Adunari Generale.
        g-hotărăşte, la nevoie, schimbarea sediului Asociaţiei.
        h-împuterniceşte,  in caz de nevoie si  in condiţiile  legii,  una  sau mai multe 
persoane  pentru  a  îndeplini  anumite   atribuţii  cu  caracter  special  in  numele  si  in 
favoarea  Asociaţiei;

h) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute prin Statut stabilite de 
Adunarea Generala

                 Art. 33. Dispoziţiile  art. 24, alin. (2)  se aplica in mod corespunzător si 
membrilor Consiliului Director.

                Art. 34. Deciziile Consiliului Director, contrare legii, Actului constitutiv sau 



Statutului pot fi atacate in justiţie, conform legii.

                Art. 35. (1) Consiliul Director se intruneste lunar sau ori de cate ori este 
necesar,  la  convocarea preşedintelui  sau la  cererea a  cel  puţin  a  doua  treimi  din 
membrii sai.
                 Convocarea se face cu cel puţin 5 zile inainte de data şedinţei.
                 Conducerea şedinţei Consiliului Director se exercita de cat preşedinte, iar in 
lipsa  acestuia  de  către  un  inlocuitor  desemnat  potrivit  regulamentului  propriu  de 
funcţionare.
                Consiliul Director este statutar constituit in prezenta a cel puţin a doua treimi 
din membrii sai.
               Consiliul Director adopta decizii valabile cu majoritatea simpla  a membrilor 
prezenţi  , in caz de balotaj votul preşedintelui este  decisiv.
                          (5) In  funcţie  de  ordinea  de  zi  membrii  consultanţi  pot  fi  invitaţi  la 
lucrările Consiliului Director cu rol consultativ.

                Art. 36. Deliberarile si deciziile Consiliului Director se consemnează in 
procese verbale încheiate cu ocazia fiecărei întruniri.   
                             Procesele verbale vor fi semnate de  catre toti membrii Consiliului 
Director

               Secţiunea a III a , Controlul financiar

               Art. 37. Controlul financiar al Asociaţiei este asigurat de un cenzor sau de 
comisia  cenzori daca Asociatia are un numar mai mare de 100 de membrii inscrisi.
                          Cenzorul sau comisia de cenzori este  aleasa de Adunarea Generala. 
                          Comisia de cenzori se va constitui dintr-un număr impar de membri  
majoritatea trebuind sa aiba calitatea de asociast , iar cel putin unul dintre cenzori sa fie 
contabil autorizat sau expert contabil in conditiile legii.
                          Comisia de cenzori isi poate elabora un regulament intern de 
functionare.
Cenzorul sa fie expert contabil.
                 Art. 38. (1) In realizarea competentei sale comisia de cenzori ;
                  a)verifica  modul  in  care  este  administrat  patrimoniul  
Asociaţiei
                 b) întocmeşte rapoarte si le prezintă Adunării Generale
                 c)poate participa la şedinţele Consiliului Director fara drept  de Vot,
                d) îndeplineşte  orice  alte  atribuţii  prevăzute  de  statut  sau  
stabilite  de  Adunarea  Generala  sau  rezultate  din  legislatia  
in vigoare.
                                (2) Membrii Consiliului Director nu pot fi cenzori

                Art. 39. Adunarea Generala aproba regulamentul de organizare si funcţionare 
a comisiei de cenzori.

               Sectiunea IV. Comitetul de selectie a proiectelor.



              Art.40.(1) Comitetul de selectie a proiectelor este format din reprezentanti ai 
partenerilor de Grupul de Actiune Locala , propusi si votati de Adunarea Generala. 
                              (2)Componenta Comitetului de selectie a proiectelor este de 11 
membrii titulari si 11 membrii supleanti , reprezentand diversele categorii de parteneri , 
astfel   incat  parteneri  privati  sa  fie  reprezentati  in  proportie  de  cel  putin   60% din 
membrii asociati.
 Cei 11 membrii ai Comitetului de selectie a proiectelor va fi reprezentat din urmatoarele 
categorii ;

- presedinte al Comitetului de selectie este presedintele asociatiei ,
- patru reprezentanti ai administratiei  publice locale 
- trei reprezentanti al serviciilor publice,
- patru reprezentanti ai sectorului privat si,
- un reprezentant ai societati civile .

Art.41.Comitetul de selectie al proiectelor are urmatoarele
atributiuni;

- se implica direct in promovarea programului de finantare catre 
potentialii beneficiari,

- studiaza rapoartele de evaluare depuse de solicitanti si decid cu 
privire la proiectele care vor fi finantate in cadrul strategiei de dezvoltare a teritoriului 

- prezinta  rapoarte  in  Adunarea  Generala  cu  privire  la  stadiul  implementarii 
strategiei. 

    Art.42. (1) In realizarea atributiunilor ce-i revin Comitetul de
selectie a proiectelor se intruneste in sedinte de lucru de cel putin doua ori pe an , p in 
functie de numarul de sesiuni lansate pentru a fi evaluate. 
                           (2)Sedintele  Comitetului de selectie sunt convocate de Presedintele 
Comitetului , iar lucrarile de secretariat sunt asigurate de catre personalul asociatiei.
                          (3).Membrii supleanti ai Comitetului de selectie a proiectelor participa la 
sedinta  comitetului  in  conditiile   in  care  membrul  titular  cu  drept  de  vot  nu  poate 
participa.
                           (4) In situatuiile exceptionale  in care nici membru titular , nici 
supleantul sau nu pot participa la sedinta , ei pot delega , dreptul lor prin procura , 
dreptul lor de vot catre un alt membru al Comitetului. 
Procura este valabila numai pentru sedinta in cauza si nici un membru al Comitetului nu 
poate detine mai mult de o procura. 
                            (5).La sedintele Comitetului de selectie pot fi invitate si alte persoane 
cu statut de observator dupa cum urmeaza;
        - reprezentanti ai unor institutii judetene, 
        - experti externi, 
        - initiatori ai proiectelor ,
        - alte persoane , la propunerea membrilor Comitetului. 
                         (6)  Membrul titular si/sau membrul supleant al sau , in urma a trei 
absente succesive nemotivate  poate fi  exclus de Adunarea Generala la  propunerea 
Presedintelui Comitetului. 



              Art.43. (1) In exercitarea competentelor cei revin Comitetul de selectie al 
proiectelor adopta decizii.
Pentru validarea deciziilor in comitetul de selectie se aplica regula dublului cvorum si  
anume;

- este necesara prezenta a doua treimi din membrii titulari ai 
comitetului iar in lipsa acestora a supleantilor lor, din care cel putin 
jumatate sa fie din mediul privat.

(2) Decizia cu privire la finantarea proiectelor se ia prin
consens sau vot cu majoritatea simpla (jumatate plus  unul). In cazul in care unul sau 
mai multi membrii solicita votul secret , se poate trece la vot secret.

(3) Daca unul din membrii Comitetului se afla in conflict de 
interese   , persoana in cauza nu va participa la sedinta fiind inlocuit de supleant.
Comitetul de selectie va propune si agrea o politica a conflictului de interese.

                       Sectiunea V- Compartimentul administrativ.

          Art.44. Compartimentul administrativ al Grupului de Actiune Locala ,, Muscelean 
si European’’ este format din totalul angajatilor si colaboratorilor grupului , stabilit de 
Adunarea Generala 

                        CAP. VI DIZOLVAREA SI LICHIDAREA

          Art. 45 . Asociaţia se va dizolva:
                         (1)De drept:
                  -  in situaţia imposibilităţii constituirii adunării Generale sau a Consiliului 
Director in conformitate cu Statutul Asociaţiei, daca aceasta situaţie durează mai mult 
de un an de la data la care, potrivit Statutului aceste organisme trebuiau constituite.
                 - reducerea numărului de asociaţi sub limita admisa de lege, dc acesta nu se 
completează timp de 3 luni.
                 - imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost înfiinţata, daca in termen 
de 3 luni de la constatarea acestui fapt nu se produce schimbarea acestui scop. 
Orice persoana interesata poate solicita judecătoriei  in a cărei circumscripţie se afla 
sediul Asociaţiei ca prin hotărâre judecătoreasca sa constate dizolvarea.
                          (2)prin hotărâre judecătoreasca la cererea oricărei persoane 
interesate cand:
              - scopul sau activitatea Asociaţiei au devenit ilicite sau contrar ordinii publice
              -  realizarea scopului este urmărit prin mijloace ilicite sau contrare ordinii 
publice
              -  asociaţia urmăreşte alt scop decât cel pentru cere s-a constit
              -  asociaţia a devenit insolvabila

             CAP. X DISPOZIŢII FINALE



              Art. 46. Asociaţia are stampila si insemne proprii, in condiţiile legii. 
              Art. 47. Prezentul Statut este cadru normativ pe baza căruia se desfăşura 
întreaga  activitate  a   Asociatiei  Grupului  de  Actiune  Locala  GAL  Muscelean  si 
European’’


