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ACT CONSTITUTIV AL 

 ASOCIAŢIEI DE PĂRINŢI "PRO MUSICA-TUDOR CIORTEA" 

BRAŞOV 
 

ART.l. 
ASOCIAŢIA DE PĂRINŢI "PRO MUSICA - TUDOR CIORTEA" BRAŞOV 

este persoană juridică cu scop nepatrimonial, independentă, organizată potrivit 
Ordonanţei nr. 26/30.01.2000 modificată şi completată prin Legea nr. 246/2005, ai cărei 
membri fondatori sunt: 

 
1. VOICESCU MIHAELA 

2. MARE AURICA-DANIELA 

3. CÂRLANMONA LILIANA 

4. DOBRIN GABRIELA-CRISTINA 

5. SUCIU NICOLAE-GABRIEL 

 

          ART.2. 
Denumirea asociaţiei este ASOCIAŢIA DE PĂRINŢI "PRO MUSICA-TUDOR 

CIORTEA" BRAŞOV denumire rezervată prin dovada disponibilităţii denumirii cu 
numărul 105369 din 24.11.2011, eliberată de către Ministerul Justiţiei-Serviciul 
Comunicare şi Relaţii Publice. 

 

ART.3. 
Membri fondatori îşi exprimă voinţa de asociere şi au ca scop constituirea unei 

asociaţii fără scop patrimonial, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 
26/30.01.2000, modificată şi completată prin Legea nr. 246/2005, având ca scop de a 
contribui la buna desfăşurare a activităţii şcolare, motivarea şi susţinerea materiala a 
elevilor cu probleme materiale, promovarea imaginii şi a elevilor Liceului de Muzica 
"Tudor Ciortea" din Braşov, implementarea de programe menite să promoveze valorile 
muzicale şi interpretative, precum şi în alte domenii culturale şi artistice, reprezentarea în 
faţa autorităţilor cât şi în faţa altor persoane juridice de drept public sau privat a 
intereselor asociaţiei, în condiţiile legii şi ale prezentului act constitutiv. 

 

ART.4. 

Durata de funcţionare a asociaţiei este pe termen 

nedeterminat. 

 ART.5 

Sediul Asociaţiei de părinţi „Pro Musica-Tudor Ciortea" Braşov, este în Mun. 
Braşov. 
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ART.6. 
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. 
 

ART.7. 

Componenţa nominală a organelor de conducere, administrare şi control sunt: 

Adunarea Generală - este organul de conducere constituit din totalitatea 
asociaţilor.  

Consiliul Director 
1. Mare Aurica-Daniela Preşedinte  
2. Carlan Mona Liliana  Vicepreşedinte  
3. Roman Claudia  Secretar-Trezorier  
4. Toader Ionela – casier 
 
În cazul depăşirii numărului de 100 de asociaţi, controlul financiar al asociaţiei va 

fi asigurat de către o comisie fomată din trei membri. 
 

ART.8 
Persoanele împuternicite să desfăşoare procedura de dobândire a 

personalităţii juridice: 

- Mare  Daniela este persoana împuternicită de îndeplinească, personal, prin 
avocat sau prin mandatar, toate formalităţile legate de înfiinţarea asociaţiei, să semneze în 
numele membrilor asociaţiei toate actele necesare dobândirii personalităţii 
juridice./conform hotărârii judecătoreşti din 21.06.2013 

. ---------------------------------------------------  ........................  -------------------  

Membri fondatori, 
 

 

 

VOICESCU MIHAELA 

MARE AURICA DANIELA 

CÂRLAN MONA LILIANA 

DOBRIN GABRIELA CRISTINA 

SUCIU NICOLAE GABRIEL 


