Actul Constitutiv al Asociației ȚINE DE NOI

Subsemnații:

1.

Răzvan Orășanu, cetăţean român, domiciliat în Bucureşti, str. Aurel Vlaicu nr. 67,

identificat cu CI seria RR nr. 874825 , eliberată de SPCEP Sector 2, la data de
10.01.2012, cod numeric personal 1811223350068
2.

Corina Mariana Orășanu, cetăţean român, domiciliat în București, str. Aurel

Vlaicu nr. 67, identificat cu CI seria RT nr. 937458, eliberată de SPCEP Sector 2, la data
de 10.07.2013, cod numeric personal 2780719033103
3.

Aurica Orășanu, cetățean român, domiciliat în Timișoara, Str. Vasile Lucaci nr. 21,

et. 1, ap. 8, identificat cu CI seria TZ număr 116201, eliberată de SPCLEP Timișoara, la
data de 17.02.2014, cod numeric personal 2480125354756
– denumiţi în continuare membrii asociați fondatori –

hotărăsc înfiinţarea unei asociaţii în baza Ordonanţei Guvernului Nr. 26/2000, aprobată
prin legea 246/2005, în calitate de membri fondatori.
CAPITOLUL I. DENUMIRE, STATUTUL, SEDIU ŞI DURATĂ
Art. 1. Denumirea
(1) Asociaţia este denumită Asociația ȚINE DE NOI, în conformitate cu dovada
disponibilităţii denumirii nr. 157697 din data de 14.12.2016, eliberată de Ministerul
Justiţiei.

Actul Constitutiv al Asociației ȚINE DE NOI
(2) Denumirea Asociația ȚINE DE NOI va fi respectată în toate documentele, anunţurile,
publicaţiile şi în relaţiile cu toate instituţiile din ţară.
(3) În publicaţiile în limbi străine şi în relaţia cu instituţiile din străinătate, denumirea
poate fi tradusă în limba străină în care se face comunicarea.
Art. 2. Statutul
Asociaţia ȚINE DE NOI funcţionează ca persoană juridică română, de drept privat, fără
scop lucrativ sau patrimonial, non-profit, independentă şi neguvernamentală, în
condiţiile stabilite în prezentul Statut, în conformitate cu prevederile Ordonanţei
Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii.
Art. 3. Sediul
1. Asociaţia ȚINE DE NOI are sediul în Bucureşti, str. Aurel Vlaicu, nr. 67, mansardă,
sector 2.
Sediul Asociației se va putea schimba in raport cu necesitatile unei mai bune activitati.
Orice schimbare a sediului se va face prin hotararea Consiliului Director.
2. Asociaţia poate constitui filiale şi sucursale, ca structuri teritoriale, în temeiul hotărârii
Adunării Generale.
Art. 4. Durata
Asociaţia ȚINE DE NOI este constituită pe perioadă nedeterminată.
CAPITOLUL II. SCOPUL FUNDAŢIEI ŞI PATRIMONIUL INIŢIAL
Art. 5. Scopul
(1) Scopul asociatiei este de a contribui la identificarea unor bune modele de practică în
ceea ce privește administrația, de a desfășura analize aprofundate asupra politicilor
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publice atât la nivel național, cât și la nivelul administrațiilor publice locale și al
deconcentratelor, de a contribui la vizibilitatea acțiunilor administrației publice prin
sesiuni de informare, sprijin pentru organizarea unor audieri publice conform Legii nr.
52/2003, cercetare și inovare în domeniul politicilor publice.
Activitatile vor varia ca si continut, fara a se limita la urmatoarele domenii prioritare:
educatie, energie, economie si finante. Asociatia va desfasura activitati de monitorizare,
advocacy, proiecte specifice plus va derula parteneriate cu alte entitati juridice –
asociatii, autoritati publice, companii de stat si private, parteneriat public – privat,
autoritati locale, precum si cu consortii reunite in jurul diverselor proiecte conexe
scopului infiintarii asociatiei.
Pentru a-şi realiza scopul, Asociatia ȚINE DE NOI va folosi urmatoarele activități:
a) cercetari si analize
b) conferinte, dezbateri publice, seminarii, scoli de vara, expozitii, campanii,
workshop-uri, simpozioane, programe de administratie publica locala, programe
europene, programe organizate in parteneriat cu organisme internationale,
programe provenite din fonduri Europene, sprijinirea actiunilor comunitare
c) monitorizarea implementarii directivelor UE
d) sondaje
e) monitorizarea procesului de elaborare si implementare al politicilor publice
f) instruiri,
g) educarea cetăţenilor;
h) informarea cetăţenilor privind probleme de interes public;
i) educarea comunităţii şi a autorităţilor publice în ceea ce priveşte necesitatea
bunei gestionari a finantelor publice locale si centrale, precum si a respectarii
legislatiei administrative si financiar-bugetare;
j) organizarea de întâlniri între cetăţeni şi reprezentanţi ai autorităţilor publice;
k) organizarea de dezbateri şi sondaje de opinie pe probleme cu impact asupra
cunoasterii deciziilor la nivel central si local;
l) dezvoltarea de programe în regim de parteneriat cu autorităţile publice;
m) implicarea activă a cetăţenilor în elaborarea deciziilor şi politicilor publice;
n) instituirea unor premii anuale pentru activităţi legate de administratia publica
locala si nationala, pentru initierea unor demersuri pentru imbunatatirea
transparentei administratiei si pentru transparentizarea cheltuielilor;
o) acordarea de burse pentru tineri pasionati de instruirea in domeniile
administrativ, juridice, de comunicare precum si in domeniul financiar – fiscal;
p) încuranjarea politicilor de voluntariat
q) incurajarea unui program de cooperare cu administratia publica pe diverse
paliere, prin crearea unui centru de excelenta in domeniu;
r) stabilirea de relaţii de colaborare cu alte organizaţii similare din ţară şi
străinătate;
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s) atrage, întreţine şi educă voluntari pentru implementarea împreună cu ei a
activităţilor menţionate anterior;
t) colaborarea cu organismele publice, precum si cu persoane fizice si juridice
romane sau straine care sunt interesate si pot oferi sprijin in vederea implementarii
scopului propus. Asociatia poate promova si organiza schimburi de experienta cu alte
asociatii similare din tara si strainatate.
u) consiliază alte organizaţii, autorităţi sau comunitatea locală în vederea
realizării de acţiuni şi proiecte care aduc beneficii comunitatii locale;
v) stabileşte relaţii cu instituţii sau organizaţii similare din străinătate în vederea
promovării coerente a obiectivelor comune;
w) colaborează cu autorităţile europene, naţionale şi locale pentru dezvoltarea
de politici publice şi implementarea lor, precum si organizarea de proiecte in comun
x) formează consorții pentru implementarea unor proiecte, inclusiv proiecte
europene.
y) derulează expoziții publice, acțiuni de publicitate, conferințe de presă
z) efectuează sondaje de opinie pentru a înțelege opțiunile cetățenilor
aa) derulează campanii locale pe teme de interes comunitar
bb) alte activităţi desfăşurate conform legislaţiei în vigoare
cc) acordă donaţii şi burse către persoane fizice sau juridice
(2) Schimbarea scopului Asociației se va putea face numai de catre membrii asociați
fondatori.

Art. 6. Patrimoniul iniţial
(1) Patrimoniul social este alcătuit dintr-un activ patrimonial în valoare de 1.250 lei şi
este alcătuit din următoarele aporturi în bani depuse de asociaţi, astfel: Răzvan Orășanu
a contribuit cu suma de 1.000 de lei., Corina Orășanu a contribuit cu suma de 150 de lei,
Aurica Orășanu a contribuit cu suma de 100 de lei.
(2) Întregul patrimoniu va fi evidenţiat şi păstrat, în conformitate cu legislaţia română în
materie, pe numele asociaţiei şi va fi folosit exclusiv pentru realizarea obiectivelor ei.
CAPITOLUL III. CONDUCEREA SI ADMINISTRAREA ASOCIAŢIEI
Art. 7. Adunarea Generală a Asociaţilor
Adunarea Generală este organul de conducere al Asociaţiei, formată la înființare din
membrii asociați fondatori. Președintele asociației este Răzvan Orășanu.
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Art. 8. Consiliul Director
a) Consiliul Director este organul executiv al Asociaţiei şi este condus de un Preşedinte.
Consiliul Director se compune din:
a) Preşedinte: Răzvan Orășanu
b) Membru: Corina Orășanu
c) Membru: Aurica Orășanu

Art. 9 Cenzorul

Cenzorul este organul de control financiar. Pana la numirea unui cenzor controlul
financiar al asociatiei se poate realiza de orice membru fondator al asociatiei. Asociatia
va numi un cenzor atunci cand va avea 15 membri.
Atribuţiile organelor de conducere, administrare şi control sunt prevăzute în statutul
Asociaţiei.

Noi: Corina Mariana Orășanu si Aurica Orășanu împuternicim pe Răzvan Orășanu,
cetăţean român, domiciliat în Bucureşti, str. Aurel Vlaicu nr. 67, identificat cu CI seria RR
nr. 874825, eliberată de SPCEP Sector 2, la data de 10.01.2012, cod numeric personal
1811223350068 să acţioneze în numele nostru şi pentru noi, să desfăşoare procedurile
legale şi să efectueze orice act necesar pentru dobândirea personalităţii juridice inclusiv
deschiderea contului bancar si depunerea capitalului social initial, înscrierea asociaţiei în
Registrul asociaţilor şi fundaţiilor, semnătura sa în limitele acestei împuterniciri fiindu-ne
pe deplin opozabilă.
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Încheiat astăzi, 12 ianuarie 2017 în 7 exemplare originale.

Membru asociat fondator,
Răzvan Orășanu

Membru asociat fondator,
Corina Orășanu

Membru asociat fondator,
Aurica Orășanu

Atestat de avocat Nicoleta Popescu, în 7 exemplare dintre care 6 revin părţilor.

