S-a cerut atestarea următorului

A C T C O N S T I T U T I V AL

ASOCIAŢIEI SALVATORILOR VOLUNTARI
4x4
NOI,
1.1. Tuhari Mihai-Razvan, cetatean roman, nascut in Bucuresti, Sector 1, la data de
---------, domiciliat in
, identificat prin CNP
, CI seria
eliberat de
---------, la data de
valabil pana la data de
, in calitate de membru
fondator
1.2. Brasoveanu Constantin-Nicolae, cetatean roman, nascut in Bucuresti, Sector 1,
la data de
, domiciliat in
, identificat prin CNP
------------, CI
eliberat de
la data de
, valabil pana la data de
-------------, in calitate de membru fondator
1.3. Florea Georgel, cetatean roman, nascut in Bucuresti, Sector 2, la data de
-------------, domiciliat in Bucuresti,
, identificat prin CNP
, CI
seria
eliberat de
la data de
1, valabil pana la data de
---------------, in calitate de membru fondator
1.4. Gheorghiu Aurelian-Alexandru , cetatean roman, nascut in Bucuresti,
,
la data de
, domiciliat in jud
, identificat prin CNP
---------, CI seria
eliberat de
la data de 22.01.2013, valabil pana la data
de 
, in calitate de membru fondator
1.5. Dorneanu Paul-Viorel, cetatean roman, nascut in Suceava, Vatra-Dornei, la
data de
, domiciliat in
, identificat prin CNP
, CI
seria
eliberat de
la data
, valabil pana la data de
--------------, in calitate de membru fondator

în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii,
modificată şi aprobată prin modificată şi aprobată prin Legea nr. 22/2014, Legii nr.

78/2014 privind reglementarea activitătii de voluntariat in Romania, Ordinului comun al
ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului mediului şi gospodăririi Apelor nr.
638/420/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă
generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii
hidrotehnice şi poluări accidentale, Ordinului comun al ministrului transporturilor,
construcţiilor şi turismului şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 1995/1160/2006 pentru
aprobarea Regulamentului privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice

riscului la cutremure şi/sau alunecări de teren, am hotărât să ne asociem şi să constituim o
asociaţie astfel:



2. Asociaţia va fi denumită ASOCIAŢIA SALVATORILOR VOLUNTARI 4x4, conform dovezii
disponibilităţii denumirii nr. 157112 din data de 17.11.2016 eliberată de Ministerul Justiţiei –
Direcţia pentru Relaţii cu Publicul şi Evidenţa ONG, şi va fi persoană juridică de drept privat,
fără scop patrimonial, denumită în cele ce urmează Asociaţia.
3. Asociaţia îşi va avea sediul în Bucureşti, Aleea Mizil nr 46G , sector 3,cod 032347
4. Scopul asociaţiei sus-menţionate este realizarea unui mediu care sa faciliteze
interventia in situatiile speciale a salvatorilor voluntari din comunitatea offroad.
5. Asociaţia se constituie pe un termen nedeterminat, începând cu data înscrierii în
Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.
6. Patrimoniul iniţial al asociaţiei este constituit dintr-un activ în valoare totală de 1050
lei şi este alcătuit din următoarele aporturi în numerar:
1. dl. Tuhari Mihai-Razvan – 210 lei
2. dl. Brasoveanu Constantin-Nicolae – 210 lei
3. dl. Florea Georgel – 210 lei
4. dl. Gheorghiu Aurelian-Alexandru – 210 lei
5. dl. Dorneanu Paul-Viorel – 210 lei.
Întregul patrimoniu va fi evidenţiat în contabilitate, în conformitate cu legea română în
materie, pe numele asociaţiei şi va fi folosit exclusiv pentru realizarea scopului şi
obiectivelor ei.
7. Organul de conducere al asociaţiei este adunarea generală formată, la înfiinţare,
din toţi membrii fondatori.
8. Asociaţia are un consiliu director format din:
a) preşedinte – dl. Tuhari Mihai-Razvan
b) vicepreşedinti – dl. Brasoveanu Constantin-Nicolae, Florea Georgel, Gheorghiu
Aurelian-Alexandru, Dorneanu Paul-Viorel.
c) secretar – dl. Brasoveanu Constantin-Nicolae.
9. Controlul activitatii economico-financiare si gestionare va fi efectuat de un cenzor
care va fi numit in momentul in care asociatia va avea 15 membri.
10. Atribuţiile organelor de conducere şi administrare sunt prevăzute în statutul
asociaţiei.



Noi, membrii fondatori sus-menţionaţi ai ASOCIAŢIA SALVATORILOR VOLUNTARI 4x4,
împuternicim pe Burghelea Cristina Laura, domiciliata în
, identificată cu CI

seria
eliberata la data de
de
, CNP
, să acţioneze în
numele nostru şi pentru noi ca să ne reprezinte în cadrul procedurii de dobândire a
personalităţii juridice, înscrierea asociaţiei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, obţinerea
avizelor necesare, precum şi să semneze orice eventuale acte modificatoare ale Actului
constitutiv şi Statutului asociaţiei, modificări impuse de instanţa de judecată competentă,
semnătura sa fiindu-ne pe deplin opozabilă.

Redactat şi editat în 9 exemplare la CABINETUL DE AVOCATURĂ PAISA CRISTINA
FLORENTINA, din care 3 exemplare vor fi depuse la Judecătoria Sectorului 3, iar 5
exemplare au fost înmânate părţilor.

MEMBRII FONDATORI,

Tuhari Mihai-Razvan

Brasoveanu Constantin-Nicolae
Florea Georgel

Gheorghiu Aurelian-Alexandru

Dorneanu Paul-Viorel

