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Anexa nr. 1 la hotărârea 6/2016 

 

Regulamentul de organizare și funcţionare al Consiliului Director al                          

Asociației Grupul de Acțiune Locală Movila lui Burcel Vaslui Nord                                        

pentru perioada 2016-2023 

 
Art. 1 Prevederi generale Consiliul Director al GAL Movila lui Burcel Vaslui Nord 

Consiliul Director este organul de conducere şi de administrare al asociaţiei care asigură 

realizarea scopului şi obiectivelor GAL Movila lui Burcel Vaslui Nord. De asemenea, 

Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale. 

Art. 2 Componenţa Consiliului Director 

a) Consiliul Director este alcătuit din 5 membri aleşi de către Adunarea Generală, 

din care 1 președinte, 1 vicepreședinte, 2 membri și 1 secretar.  

b)  Consiliul Director poate fi alcătuit și din persoane din afara asociației în limita de 

o treime din componența sa. 

c) Consiliul Director este ales pe o perioadă de 1 an, perioadă în care asigură 

nemijlocit conducerea GAL Movila lui Burcel Vaslui Nord. Membrii Consiliului 

Director pot fi realeşi. 

d) Componenţa Consiliului Director ales, până la data de 31.12.2017 este: 

 

Nr. 

crt. 
Nume prenume Partener Funcția în CD 

1. HUMĂ VIOREL Responsabil legal GAL președinte 

2. BRANIȘTE SORIN Braniște Sorin PFA vicepreședinte 

3. BUHĂESCU VIOREL Buhăescu Viorel I.I. secretar 

4. RUMANESCU FLORIN 

Asociația Comunitară pentru 

Cunoaștere și Egalitate în 

Drepturi 

membru 

5. SILE IRINA-MARIA Fundația ”Corona” membru 
 

 

Art. 3. Convocarea Consiliului Director 

a) Consiliul Director se va convoca trimestrial sau ori de câte ori va fi necesar, de 

către Preşedinte sau de către managerul administrativ. 

b) Conducerea şedintei Consiliului Director se exercită de către preşedinte, iar în 

lipsa  acestuia de către un  înlocuitor – vicepreședinte. 

c) Consiliul Director va fi convocat de către Preşedinte prin intermediul 

Secretarului/Responsabiliului de activități de animare, promovare și informare 

care va transmite invitaţiile cu cel puţin 2 zile înainte de data şedinţei. 

Convocarea se face nominal, telefonic / prin mesaj / prin  e-mail, către fiecare din 

membrii Consiliului Director. Invitaţiilr vor cuprinde data, ora şi  ordinea de zi a 

şedinţei. 
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d) Şedinţele Consiliul Director sunt legal constituite în prezenţa a 50%+1 din  

membrii săi.  

e) Deciziile Consiliul Director sunt adoptate în unanimitate. La egalitate de voturi, 

hotărâtor este votul Preşedintelui. Deciziile Consiliului Director sunt consemnate 

într-un registru special. 

f) Consiliul Director se mai poate întruni şi la cererea a cel puţin două treimi din 

membrii Consiliului Director. În cazul în care există cerere scrisă a acestora 

pentru convocarea Consiliului Director, acesta se va întruni în termen de o lună 

de la data solicitării.  

Art. 4 – Activităţi specifice Consiliului Director 

În exercitarea competenţei sale, Consiliul Director are următoarele resposanbilităţi: 

 prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, 

executarea bugetului de venituri şi cheltuieli în anul anterior, bilanţul contabil al 

anului încheiat, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, proiectul 

programelor asociaţiei 

 sprijină și supraveghează implementarea SDL 2016-2023 

 supraveghează activitatea comisiilor de specialitate 

 reprezintă asociaţia în faţa autorităţilor şi a oricăror persoane fizice sau juridice, 

încheie acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei,  

 deleagă dreptul de reprezentare și semnatură al Asociației către președintele 

ales 

 aprobă organigrama şi politica de personal ale asociaţiei,  

 poartă răspunderea de starea patrimoniului asociaţiei 

 aprobă primirile, renunţările şi excluderile membrilor ori colaboratorilor 

 aplică în caz de indisciplină sancţiuni în cadrul asociaţiei 

 îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală. 

Consiliul Director poate modifica prin hotărâre prezentul regulament. 

Art. 5 – Incompatibilități 

Nu poate fi membru al Consiliului Director GAL, acea persoană care ocupă o funcție de 

conducere în cadrul unei instituții publice care cooperează sau are relații de serviciu cu 

Asociatia GAL. 

Art. 6 – Măsuri disciplinare 

Măsurile disciplinare pot fi luate gradual și adecvat începând cu mustrare, avertisment 

și excludere. În cazuri deosebit de grave vor fi sesizate organele legale. Măsurile se vor 

lua numai în urma unei anchete administrative, asigurând dreptul la apărare a celui 

învinovățit.  




