ASOCIAȚIA

“SPITALUL NOSTRU”
Județul Sibiu, 551030, str. Cloșca nr. 2, Tel: 0269 842 550, Fax: 0372 699 197
e-mail: asspitalulnostru@gmail.com

ACT CONSTITUTIV
AL ASOCIAŢIEI “SPITALUL NOSTRU”
încheiat cu ocazia constituirii Asociaţiei “SPITALUL NOSTRU”, persoană juridică de drept
privat, nonoprofit, independentă, de către:
I.

dr. TRUȚA JAN-MIRCEA, născut la 16.10.1965, fiul lui MIHAI și JANETA, domiciliat
în Mediaş, str. Stadionului, nr. 177, jud. Sibiu, legitimat cu C.I. seria SB nr. 534764,
eliberată de SPCLEP Mediaş la data de 17.10.2011, medic primar obstetricăginecologie.
II. ec. RADU SANDA, născută la 11.06.1972, fiica lui ALEXANDRU și NICA, domiciliată
în Mediaş, str. Ghioceilor, nr. 87, jud. Sibiu legitimată cu C.I. seria SB nr. 757501,
eliberată de SPCLEP Mediaş la data de 08.06.2016, economist.
III. NICORICI CONSTANTIN-GHEORGHE, născut la 02.09.1969, fiul lui CONSTANTIN
și ELENA, domiciliat în Mediaș, str. Michael Weiss nr. 10, jud. Sibiu, legitimat cu C.I.
seria SB nr. 482744 eliberată de SPCLEP Mediaş la data de 18.08.2010, jurist.
Asociaţia este persoană juridică română de drept privat, nonprofit, independentă,
apolitică, fără scop lucrativ.
Asociația se constituie și își desfăşoară activitatea potrivit legislaţiei române, respectiv
Ordonanța Guvernului nr. 26 din 31 Ianuarie 2000, și în conformitate cu prevederile
prezentului statut.
Asociaţia “SPITALUL NOSTRU” se constituie pe termen nedeterminat.
Denumirea asociaţiei este “SPITALUL NOSTRU”.
Sediul asociaţiei este în municipiul Mediaş, str. Cloșca, nr. 2, jud.Sibiu.
Activul patrimonial iniţial al asociaţiei are o valoare totala de 600 lei (șasesutelei) și este
constituit din suma de 600 lei (sasesutelei) în numerar, consemnată la Bancă pe numele
asociaţiei.
ORGANELE DE CONDUCERE ale asociaţiei sunt:
a. Adunarea generală;
b. consiliul director;
c. cenzorul.
CONSILIUL DIRECTOR se compune din trei membri desemnaţi de către adunarea
generală și anume:
I. dr. TRUȚA JAN-MIRCEA, care este și preşedintele asociaţiei, domiciliat în Mediaş,
str. Stadionului, nr. 177, jud. Sibiu, născut la 16.10.1965 în Toplița, jud. Harghita, fiul
lui MIHAI și JANETA, posesor al C.I. seria SB nr. 534764, eliberată de SPCLEP
Mediaş la data de 17.10.2011, medic primar obstetrică-ginecologie.
II. ec. RADU SANDA, domiciliată în Mediaş, str. Ghioceilor, nr. 87, jud. Sibiu născută la
11.06.1972 în Mediaş, jud. Sibiu, fiica lui ALEXANDRU și NICA, posesoare a C.I.
seria SB nr. 308545 eliberată de SPCLEP Mediaş la data de 29.06.2006, economist.
III. NICORICI CONSTANTIN-GHEORGHE, născut la 02.09.1969, fiul lui CONSTANTIN
și ELENA, domiciliat în Mediaș, str. Michael Weiss nr. 10, jud. Sibiu, legitimat cu C.I.
seria SB nr. 482744 eliberată de SPCLEP Mediaş la data de 18.08.2010, jurist.
Consiliul Director poate fi modificat prin hotărârea majorităţii membrilor adunării
generale.
Consiliul Director este organul de conducere și administrare al asociaţiei.
Consiliul Director se întruneste o dată la trei luni sau ori de câte ori este necesar și anual
va prezenta adunării generale un raport de informare asupra activităţii desfăşurate.
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Consiliul Director își poate elabora un regulament intern de funcţionare.
Dispoziţiile O.G. nr. 26/2000 se aplică în mod corespunzător în privinţa componenței și
deciziilor luate de consiliul director precum și în privinţa schimbării scopului asociaţiei.
Controlul financiar intern al asociaţiei este asigurat de un cenzor.
În realizarea competenței sale, cenzorul:
a. verifică modul în care este administrat patrimoniul asociaţiei;
b. întocmește rapoarte și le prezintă adunării generale și Consiliului Director, anual sau
ori de câte ori este nevoie;
c. poate participa la şedinţele Consiliului Director fără drept de vot;
d. îndeplinește orice alte atribuţii stabilite de adunarea generală printr-un regulament
intern de funcţionare.
Cenzorul are atribuţii de verificare și control interperiodic al activităţii financiare a
asociaţiei, activitate ce se desfăşoară cu respectarea normelor legale.
Funcţia de cenzor va fi îndeplinită de ec. NOVAC SANDA-DIANA, domiciliată în Mediaş,
str. Școlii, nr. 10, jud. Sibiu, identificată cu C.I. seria SB, nr. 521272 eliberată de SPCLEP
Mediaş la 07.07.2011, de profesie economistă.
Prezentul act constitutiv este încheiat și semnat în cinci exemplare, în limba română, de
către membrii asociați.
Subsemnaţii membrii asociați : dr.TRUȚA JAN-MIRCEA, ec. RADU SANDA și NICORICI
CONSTANTIN-GHEORGHE împuternicim prin prezentul act pe c.j. Marius-Ciprian Man,
domiciliat în Mediaș, str. Gh. Barițiu nr. 4, bl. 15, sc. A, ap. 7, legitimat cu C.I. seria SB nr.
786542, să desfăşoare procedurile necesare înregistrării modificărilor aduse actului
constitutiv și statutului asociaţiei “SPITALUL NOSTRU” în cadrul adunării generale din data
de 03.10.2017.
Prezentul act constitutiv este încheiat și semnat în cinci exemplare, în limba română, de
către membrii asociați: dr.TRUȚA JAN-MIRCEA, ec. RADU SANDA și NICORICI
CONSTANTIN-GHEORGHE.
Membri asociați
TRUȚA

RADU

NICORICI

JAN-MIRCEA

SANDA

CONSTANTIN-GHEORGHE
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