STATUTUL
ASOCIATIEI

„ Casa Medicului si Farmacistului din Oltenia”
CAPITOLUL I.
ASOCIATII
Art 1. Membrii Asociatiei ,, Casa Medicului si Farmacistului din Oltenia’’
sunt urmatoarele persoane:
1. Ciurea Tudorel, cetatean roman,
2. Vilcea Ionica - Daniel, cetatean roman,
3. Gheonea Dan - Ionut, cetatean roman,
4. Anghelina Florin, cetatean roman,
5. Ciurea Marius – Eugen, cetatean roman,
6. Camen Adrian, cetatean roman,
7. Diaconu Oana - Andreea, cetatean roman,
8. Calin Elena, cetatean roman,
9. Oancea Carmen - Nicoleta cetatean roman,

CAPITOLUL II.
DENUMIREA SI SEDIUL ASOCIATIEI
Art.2. Semnatarii actului constitutiv şi al prezentului statut în calitate de membrii
fondatori, nominalizati la art 1 de mai sus, am hotarat constituirea unei asociatii în
conformitate cu dispoziţiile O.G.26/2000, aprobată prin Legea nr. 246/2005, cu
denumirea: Asociatia „Casa Medicului si Farmacistului din Oltenia” . Asociaţia îşi
rezerva dreptul de a folosi abrevierea CMFO.
Art. 3. Sediul Asociatiei „Casa Medicului si Farmacistului din Oltenia” este
in Craiova, Str. Corneliu Coposu, nr. 107, Jud. Dolj.
Sediul asociatiei va putea fi schimbat numai in conditiile deciziei membrilor sai.
Asociatia poate infiinta filiale/puncte de lucru in alte localitati, in afara localitatii
unde isi are sediul asociatia, in alte localităţi sau judeţe din ţară sau strainatate; poate
stabili legături de colaborare cu organizaţii similare sau poate intra în uniuni sau
federaţii, cu alte instituţii şi persoane juridice sau fizice din tara şi strainatate, pentru
indeplinirea scopului propus, cu respectarea normelor legale de constituire, conform
OG 26/2000 modificata prin Legea 246/2005.

CAPITOLUL III.
VOINTA DE ASOCIERE, SCOPUL, OBIECTIVELE SI ACTIVITATILE
PROPUSE
Art. 4. Asociatia „Casa Medicului si Farmacistului din Oltenia”, este
persoana juridica romana, independenta, nonprofit, neguvernamentala, profesionala,
autonoma si apolititica, constituita prin asociarea libera a membrilor sai, in
conformitate cu prevederile legii.
Art. 5. Infiintarea Asociatiei „Casa Medicului si Farmacistului din Oltenia” a
fost hotarata de Adunarea Generala a asociatilor din data de 29 04 2022, conform
procesului verbal de constituire a asociatiei.
Art. 6. Durata de functionare a Asociatiei „Casa Medicului si Farmacistului din
Oltenia” este nedeterminata de la data înregistrarii la instanţa judecatoreasca
competenta, respectiv în Registrul Asociaţiilor si Fundaţiilor aflat la grefa Judecatoriei
Craiova.
Art. 7. Scop
Asociatia „Casa Medicului si Farmacistului din Oltenia” este o structura
asociativa care isi propune sa constituie un spatiu de dialog si colaborare intre medici,
medicii stomatologi si farmacistii din Oltenia, pentru cele mai bune initiative si decizii
de dezvoltare personala si de dezvoltare durabila a zonei, pentru promovarea formarii
initiale si continue a medicilor, medicilor stomatologi si farmacisti, a formarii
competentelor-cheie si a imbunatatirii pregatirii pe tot parcursul vietii prin proiecte si
traininguri locale, nationale, regionale, europene si internationale si prin consultanta in
ceea ce priveste proiectele. Asociatia promoveaza implicarea activa a membrilor sai in
activitati de voluntariat, invatare nonformala si informala.
Art. 8. Asociatia „Casa Medicului si Farmacistului din Oltenia” isi propune
realizarea urmatoarelor obiective:
1. Identificarii nevoilor membrilor sai, atat din zona urbana, cat si rurala;
2. Crearea unui spatiu comun de dialog si dezbatere pentru membrii sai;
3. Promovarea actiunii, dezbaterii si reflectiei cu privire la dezvoltarea durabila a
zonei, precum si a rolurilor / responsabilitatilor partenerilor;
4. Cresterea gradului de acces la informatii si programe de formare pentru comunitatea
locala si regionala;
5. Crearea unei strategii comune de dezvoltare durabila si implementarea de programe
privind dezvoltarea durabila, pentru membrii sai;
6. Incurajarea membrilor sai spre dezvoltarea capacitatilor personale si profesionale;
7. Promovarea intereselor comune ale membrilor asociatiei;
8. Cresterea gradului de absorbtie a fondurilor publice nerambursabile: locale,
regionale, nationale, europene si internationale pentru proiecte si investitii in
comunitatea locala;

9. Cresterea gradului de implicare a cetatenilor in procesul decizional / cresterea
legitimitatii deciziilor luate in numele comunitatii;
10. Promovarea elementelor de traditie si cultura locala si regionala in context
european;
11. Promovarea si derularea schimburilor europene si internationale de experienta,
opinii si valori;
12. Sprijinirea activitatilor specifice de voluntariat, a participarii civice si a cetateniei
active, invatare nonformala si informal pentru membrii sai;
13. Dezvoltarea si diversificarea ofertei educationale non-formale si informale pentru
membrii sai ;
14. Accesul membrilor sai la programele existente la nivel local, judetean, regional,
national, european si international: traininguri, workshopuri, congrese, conferinte,
seminarii, proiecte si participarea lor efectiva in programele nationale, regionale,
europene si internationale educationale pentru membri sai;
15. Cresterea participarii membrilor sai la viata societatii pe diverse planuri: economic,
civic, politic, cultural, educational, sportiv, precum si alte paliere conexe acestora;
16. Facilitarea accesului membrilor la actul de cultura si cresterea consumului cultural;
17. Promovarea de actiuni privind informarea, consilierea si orientarea in cariera a
membrilor sai;
18. Formarea unei conduite de viata sanatoasa in randul comunitatii;
19. Promovarea imaginii lucrătorilor medicali și sensibilizarea opiniei publice privind
vocația de a fi medic, medic stomatolog, farmacist;
20. Responsabilizarea membrilor sai pentru o mai buna implicare in viata comunitatii
prin informarea, conștientizarea și promovarea performanţelor profesionale ale
medicilor și apropierea societății de lucrătorii medicali;
21. Implicarea membrilor sai in campanii sociale;
22. Dezvoltarea de activitati cu caracter economic in conditiile stipulate de legislatia in
vigoare;
23. Consultanta privind accesarea fondurilor europerne in ceea ce priveste proiectele
nationale, regionale, europene si internationale pe teme de invatamant medical,
antreprenoriat, mediu, ICT, formare profesionala initiala si continua, educatie medicala
si pentru sanatate ;
24. Implicarea in intiative cetatenesti pentru propuneri legislative si dezvoltare de
politici in intresul cetatenilor tineri si adulti ;
25. Realizarea de activitati de cunoastere si participare in cadrul programelor dedicate
dezvoltarii vietii spirituale si culturale a membrilor;
26. Atragerea unor noi programe de dezvoltare comunitara: sociale, culturale,
educationale, medicale, civice;
27. Implicarea activa a tuturor membrilor in atragerea, dezvoltarea si derularea unor
noi programe destinate comunitatii locale;
28. Sprijinirea persoanelor defavorizate, promovarea egalitatii de sanse si de includere
sociala,
29. Dezvoltarea de activitati sportive dedicate comunitatii si implementarea
programelor de educatie fizica si sport in sanatate;
30. Realizarea de activitati dedicate imbunatatirii starii de sanatate a populatiei;
32. Organizarea de activitati medical-stiintifice ;

33. Promovarea imaginii asocviatiei, UMF si comunitatii;
Art. 9. Obiectul de activitate al Asociatiei ,,Casa Medicului si Farmacistului din
Oltenia” consta in :
1) organizarea de cursuri de formare pentru membrii asociatiei la nivel local,
judetean, regional, national si international;
2) organizarea de congrese, workshopuri, conferinte, simpozioane, seminarii la
nivel local, judetean, national si international;
3) activitati de consultanta in ceea ce priveste proiectele nationale, regionale,
europene si internationale pe teme de educatie, legislatiei, invatamant, sanatate,
protectia mediului, formare profesionala initiala si continua;
4) Realizarea şi editarea de carti, publicaţii periodice, pliante, afişe, broşuri,
bannere, ghiduri, hărţi, pagini web, albume foto, programe informatice şi alte
materiale informative şi de promovare;
5) Organizarea de programe de formare, cursuri de pregatire, seminarii, conferinte,
dezbateri publice, precum si organizarea de marsuri, manifestatii publice si alte
activitati de sensibilizare a opiniei publice, potrivit legii;
6) Organizarea de targuri, festivaluri, spectacole, concursuri, expozitii in
urmatoarele domenii: invatamant, sanatate, farmaceutic;
7) Organizarea de manifestări medicale, antreprenoriale si culturale: simpozioane,
colocvii, conferinţe, cenacluri, seminarii interne şi internaţionale;
8) Dezvoltarea de programe proprii si in regim de parteneriat cu autoritatile publice
din tara si strainatate;
9) Dezvoltarea unor activitati economice proprii în vederea autofinantarii;
10) Organizarea de activitati cu caracter umanitar ;
11) Organizarea de colecte publice de la persoane fizice sau juridice romane sau
straine ;
12) Organizarea de cursuri de formare profesionala in diferite domenii de activitate :
pe teme de educatie, antreprenoriat, invatamant, mediu, sanatate, formare profesionala
initiala si continua, protectia mediului ;
13) Organizarea de servicii de informare si consiliere profesionala, selectie si
plasarea fortei de munca, servicii de mediere a muncii pe piata interna si externa ;
14)Realizarea de spectacole, concursuri, expozitii, emisiuni radio si TV ;
15) Consultanta pe probleme de imagine si relatii publice ;
16) Organizarea de activitati pentru promovarea principiului egalitatii de sanse ;
17) Realizarea de programe in vederea sprijinirii batranilor cu venituri mici, a
copiilor si tinerilor defavoritati ;
18) Organizarea de activitati de consiliere, cursuri de calificare şi evaluare
profesionala pentru someri;
19) Organizarea de activitati de consiliere, cursuri de calificare şi evaluare
profesională pentru personae in dificultate;
20) Organizarea de activitati de incluziune sociala pentru persoane in dificultate ;
21) Organizarea de activitati de promovare a responsabilitatii sociale;
22) Organizarea de activitati de promovare a femeii;
23) Organizarea de activitati de servicii suport pentru invatamant;

24) Organizarea de activitati de invatamant in domeniul medical si cultural;
25) Organizarea de activitati de servicii suport pentru alte forme de invatamant;
26) Organizarea de activitati de educatie urbana si rurala.

CAPITOLUL IV
PATRIMONIUL INITIAL AL ASOCIATIEI
Art. 10. Activul patrimonial initial al asociatiei este de 900 lei si este alcatuit din
aportul egal in bani al tuturor asociatilor.
CAPITOLUL V
CALITATEA DE ASOCIAT
Art. 11. Poate fi membru al Asociatiei ,,Casa si Farmacistului Medicului din
Oltenia” orice persoana fizica care doreste acest lucru.
11.2 Poate fi asociat al asociatiei ,,Casa Medicului si Farmacistului din
Oltenia’’ orice persoana juridica romana cu capital privat, infiintata in conformitate cu
legislatia in vigoare, asociatiile familiale sau persoanele autorizate sa desfasoare
activitati independente;
Art 12. Poate fi membru al Asociatiei ,,Casa Medicului si Farmacistului din
Oltenia” orice persoana juridica romana cu capital privat, infiintata in conformitate cu
legislatia in vigoare, asociatiile familiale sau persoanele autorizate sa desfasoare
activitati independente;
Art 13. Calitatea de asociat se dobandeste pe baza de cerere a carui competenta
de solutionare apartine Consiliului Director;
Art 14. Calitatea de asociat inceteaza :
a) prin retragere ; cererea nu trebuie sa fie motivata ;
b) prin excludere, in urmatoarele cazuri :
- in caz de neplata a cotizatiei timp de trei luni;
- incalcari grave sau repetate ale prevederilor statutare si ale hotararilor
organelor de conducere ale Asociatiei ;
Atr. 15. Excluderea unui asociat se propune de catre Consiliul Director si se
aproba de catre Adunarea Generala;
Pentru membrii Consiliului Director propunerea de excludere se face si se
aproba de catre Adunarea Generala ;

CAPITOLUL VI
DREPTURILE SI OBLIGATIILE ASOCIATILOR.

Art. 16. Membrii Asociatiei ,,Casa Medicului si Farmacistului din Oltenia”,
au urmatoarele drepturi :
a) sa beneficieze de sprijin, asistenta si conlucrare profesionala ;
b) sa primeasca toate informatiile de care dispune asociatia, referitoare la
problemele profesionale, tehnice, tehnologice, comerciale, financiare, bancare,
valutare, fiscale, vamale, juridice, manageriale, de marketing in sanatate dar si in alte
domenii de activitate;
c) sa fie aparat impotiva abuzurilor adminstrative ;
d) sa beneficieze in mod gratuit sau contra-cost de consultanta si asistenta juridica
pe problemele legate de activitatea profesionala din partea persoanelor specializate cu
care asociatia are raporturi de colaborare ;
e) sa beneficieze in mod gratuit sau contra-cost de programele de pregatire si de
alte tipuri de activitati organizate de Asociatie ;
f) sa participe la expozitii, congrese, targuri si orice alte manifestari organizate in
tara sau strainatate de Asociatie sau la care este invitata sa participe asociatia ;
g) sa aleaga si sa fie ales in organismele de conducere ale Asociatiei .
Art. 17. Membrii Asociatiei ,,Casa Medicului si Farmacistului din Oltenia’’ au
urmatoarele obligatii :
a) sa actioneze continuu pentru realizarea obiectului de activitate al asociatiei in
vederea indeplinirii scopurilor din statut ;
b) sa respecte statutul asociatiei si hotararile organismelor de conducere ;
c) sa respecte normele de etica profesionala si tinuta morala cu ceilalti membrii ai
asociatiei si cu alti parteneri ;
d) sa militeze pentru cresterea prestigiului Asociatiei si al membrilor sai atat in tara
cat si in strainatate ;
e) sa participe la actiunile organizate de Asociatia ,,Casa Medicului si
Farmacistului din Oltenia’’ ;
f) sa ofere sprijin, asistenta si conlucrare in activitatea profesionala in limitele
deontologiei asociatiei .
Art. 18. Pentru orice problema juridica, contractuala, conflicte de interese, asociatia
va angaja firme sau experti specializati in consultanta juridica, economica, pentru
sustinerea si apararea membrilor sai.
Membrii Asociatiei au si alte drepturi si obligatii in afara celor conferite de
prezentul statut, in conformitate cu legislatia in vigoare precum si in conformitate cu
Regulamentul de Organizare si Functionare.

CAPITOLUL VII
RESURSELE PATRIMONIALE ALE ASOCIATIEI

Art. 19. Veniturile Asociatiei ,,Casa Medicului si Farmacistului din Oltenia”
se constituie din :
a) cotizatia membrilor,
b) donatii, sponsorizari sau legate;
c) venituri realizate direct de Asociatia ,,Casa Medicului si Farmacistului din
Oltenia”, din activitati diverse;
d) dobanzile si dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, in conditii
legale;
e) dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de asociaţie,
f) resurse obtinute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale;
g) alte venituri prevazute de lege.

CAPITOLUL VIII
STRUCTURA ORGANIZATORICA A ASOCIATIEI
Art. 20. Organele Asociatiei sunt:
a) Adunarea Generala;
b) Consiliul Director;
c) Presedintele Asociatiei;
d) Cenzorul.
Art. 21. Adunarea Generala este organul de conducere, alcatuit din totalitatea
asociatilor care se intruneste anual in sedinta ordinara sau ori de cate ori este nevoie, la
propunerea Consiliului Director sau a unei treimi din numarul membrilor asociatiei.
Art. 20.1. Hotararile Adunarii Generale se iau cu majoritate simpla de voturi
(jumatate plus unu din numarul celor prezenti).
Art. 21.2. Adunarea Generala este legal constituita in prezenta a cel putin jumatate
din numarul membrilor asociatiei. Daca la prima convocare nu se intruneste numarul
necesar, Adunarea Generala se reprogrameaza in termen de 7 zile, iar lucrarile se vor
desfasura indiferent de numarul celor prezenti daca se face dovada scrisa, a convocarii
celor absenti.
Art. 21.3. Convocarea Adunarii Generale se face prin invitatie scrisa (transmisa prin
fax, e-mail, curier sau posta) sau publicata intr-un ziar de circulatie regionala cu cel
putin 15 zile inaintea datei anuntate.
Art. 21.4. Adunarea Generala a membrilor Asociatiei ,,Casa Medicului si
Farmacistului din Oltenia” are urmatoarele atributii:
a) Aproba statutul Asociatiei ,,Casa Medicului si Farmacistului din Oltenia” si
modificarile acestuia si ale actului constitutiv;
b) Dezbate si aproba rapoartele de activitate;

c) Aproba strategia si programele de activitate pe termen lung;
d) Aproba constituirea de federatii impreuna cu alte asociatii similare;
e) Aproba fuziunea cu alte organizatii similare;
f) Hotaraste dizolvarea si lichidarea Asociatiei ,,Casa Medicului si Farmacistului
din Oltenia’’, precum si stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa lichidare;
g) Analizeaza si aproba bugetul de venituri si cheltuieli si bilantul contabil;
h) Alege prin vot secret membrii Consiliului Director, in baza candidaturii acestora,
pentru un mandat de 4 ani;
i) Revoca membrii Consiliului Director;
j) Alege Presedintele Asociatiei ,,Casa Medicului si Farmacistului
din
Oltenia”;
k) Alege si revoca cenzorul.
Art. 22. Consiliul Director este format din 3 membri si asigura punerea in
executare a hotararilor Adunarii Generale.
Membrii Consiliului Director sunt:
1. Vilcea Ionica – Daniel – Presedinte,
2. Ciurea Tudorel – Vicepresedinte,
3. Anghelina Florin – Vicepresedinte,
Art. 22.1. In exercitarea competentei sale, Consiliul Director are urmatoarele
atributii:
a) Prezinta Adunarii Generale raportul de activitate pe perioada anterioara,
b) executarea bugetului de venituri si cheltuieli, bilantul contabil, proiectul
bugetului de venituri si cheltuieli si proiectul programelor asociatiei;
b) Incheie acte juridice in numele si pe seama asociatiei;
c) Aproba organigrama si politica de personal a asociatiei;
d) Promoveaza strategia si programele Asociatiei ,,Casa Medicului si
Farmacistului din Oltenia ”;
e) Analizeaza si decide cazurile de abateri si sanctiunile propuse;
f) Stabileste nivelul taxelor de inscriere si al cotizatiilor lunare;
g) Gestioneaza mijloacele financiare si materiale ale asociatiei;
Art. 22.2 Consiliul Director se intruneste trimestrial si ori de cate ori este
nevoie, la cererea presedintelui Asociatiei ,,Casa Medicului si Farmacistului din
Oltenia ” sau a unei treimi din membrii Consiliului;
Art. 22. 3. Consiliul Director este legal constituit daca sunt prezenti cel putin
jumatate din membrii sai, iar hotararile se iau cu majoritatea simpla a celor prezenti.
Art. 22.4. In cazul in care unii dintre membrii Consiliului Director nu participa
sistematic la activitatea acestuia sau din motive de sanatate nu sunt disponibili pe o
perioada mai mare de 6 luni, Consiliul poate propune inlocuirea provizorie cu alte
persoane din cadrul Asociatiei ,,Casa Medicului si Farmacistului din Oltenia”
,propunere ce va trebui ratificata de Adunarea Generala.
Art. 23. Presedintele Asociatiei ,,Casa Medicului si Farmacistului din
Oltenia’’este ales de Adunarea Generala.
Prin adunarea generala din data de 29 04 2022, a fost ales Presedinte al
Asociatiei ,,Casa Medicului din Oltenia ” d-l Vilcea Ionica – Daniel, cetatean
roman, posesor al cartii de identitate seria DX, nr. 987659 , avand CNP
1712802034987, domiciliat in Craiova, str. Dr. Victor Papillian, nr. 56, bl G 8, sc

1, ap. 1, jud. Dolj, pe o perioada de patru ani incepand cu data de 29 04 2022.
Presedintele are urmatoarele atributii si responsabilitati:
a) Asigura conducerea de ansamblu a Asociatiei ,,Casa Medicului si Farmacistului din
Oltenia” ;
b) Convoaca Consiliul Director;
c) Reprezinta, in limita mandatului acordat de Adunarea Generala, interesele asociatiei
,,Casa

Medicului si Farmacistului din Oltenia’’ in relatiile cu autoritatile centrale, locale,
cu organisme neguvernamentale nationale sau internationale, cu persoane juridice de
drept public / privat si cu persoane fizice;
d) Coordoneaza intreaga aetivitate a aparatului executiv ;
e) Informeaza Consiliul Director asupra activitatii desfasurate in perioada dintre doua
sedinte ale acestuia;
f) Face parte din Consiliul Director si are toate atributiile unui membru al Consiliului
Director ;
g) Adopta deciziile Consiliului Director in caz de egalitate a voturilor ;
h) Conduce sedintele Consiliului Director si Adunarii Generale a Asociatiei,
prezentand totodata raportul de activitate al perioadei trecute si planul viitor de
activitate.
i) Decide delegarea de competenta, in caz de nevoie, catre un alt membru al Consiliului
Director sau unui angajat/voluntar al organizatiei;
j) Alte atributii in conformitate cu ROF;
k) Membrii de onoare sunt alesi pe baza contributiei deosebite adusa la activitatea
Asociatiei „Casa Medicului si Farmacistului din Oltenia”.
Art. 23. 1. In situatia in care Presedintele Asociatiei incalca grav prevederile
statutare sau savarseste fapte grave ce cad sub incidenta legii, Consiliul Director va
analiza abaterile ce i se imputa si va putea, cu votul deschis a 2/3 din numarul total al
membrilor sai, sa-l suspende. In cazul suspendarii Presedintelui, Consiliul Director va
convoca in maxim 30 de zile, in sedinta extraordinara, Adunarea Generala a asociatiei
care poate sa anuleze suspendarea Presedintelui sau sa aleaga un nou Presedinte.
Art. 23. 2. Candidatii la functia de Presedinte al Asociatiei ,,Casa Medicului si
Farmacistului din Oltenia” isi depun candidatura cu minim 15 zile inainte de
Adunarea Generala.
Art.24. Daca numarul asociatilor este mai mare de 15, numirea unui cenzor al
asociatiei este obligatorie.
Art. 24. 1 Cenzorul poate fi si o persoana din afara asociatiei.
Art. 24. 2 In realizarea competentei sale, cenzorul are urmatoarele atributii:
a) verifica modul in care este administrat patrimoniul Asociatiei;
b) intocmeste rapoarte si le prezinta Adunarii Generale;
c) poate participa la sedintele Consiliului Director, fara drept de vot;
d) indeplineste orice alte atributii stabilite de Adunarea Generala.

CAPITOLUL IX
ABATERI SI SANCTIUNI
Art. 25. In cazul persoanelor juridice, asociate in cadrul Asociatiei ,,Casa
Medicului si Farmacistului din Oltenia” se considera abateri, urmatoarele fapte:
a) neparticiparea sistematica la actiunile organizate;
b) intreprinderea unor actiuni contrare intereselor Asociatiei;
c) implicarea persoanei juridice in fapte cu caracter penal sau fiscal dovedite printr–o
hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila;
Art. 25.2. In cazul persoanelor fizice, asociati ai Asociatiei ,,Casa Medicului si
Farmacistului din Oltenia”, abaterile pot consta in:
a) refuzul sistematic de a participa la actiunile organizate de asociatie;
b) denigrarea activitatii Asociatiei ;
d) intreprinderea unor actiuni care impiedica buna functionare a activitatii Asociatiei ;
e) implicarea asociatiei in activitati politice;
f) abateri de la etica profesionala si morala;
g) comiterea unor fapte cu caracter penal sau fiscal, pentru care a fost condamnat
printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila ;
Art. 26. Sanctiunile care se pot aplica membrilor Asociatiei sunt :
a) avertisment scris;
b) suspendarea pe termen limitat de trei luni din asociatie sau din functia de
conducere, daca este cazul;
c) excluderea din Asociatie.
CAPITOLUL X
DISPOZITII FINALE
Art. 27. Asociatia ,,Casa Medicului si Farmacistului din Oltenia ”se poate
dizolva astfel:
a) la propunerea membrilor, materializata prin votul majoritar a 2/3 din randul
membrilor in cadrul Adunarii Generale a Asociatilor;
b) prin hotarare definitive si irevocabila a instantei judecatoresti competente;
c) de drept in urmatoarele situatii:
- imposibilitatea realizarii scopului pentru care a fost constituita Asociatia, daca in
termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea
scopului initial;
- imposibilitatea constituirii Adunarii Generale sau a Consiliului Director in
conformitate cu Statutul asociatiei, daca acesta situatie dureaza mai mult de un am de
la data la care potrivit statutului, adunarea generala sau, dupa caz, consiliul director
trebuie sa se constituie ;
- reducerea numarului sub numarul minim prevazut de Lege, daca acesta nu a fost
complinit timp de trei luni ;

Art. 28. Constatarea dizolvarii Asociatiei se realizeaza prin hotarare
judecaoreasca definitiva si irevocabila a Judecatoriei Craiova, la cererea oricarei
presoane interesate ;
Art. 29. Pentru realizarea procedurii privind dobandirea personalitatii juridice a
Asociatiei ,,Casa Medicului si Farmacistului din Oltenia” Vilcea Ionica – Daniel,
cetatean roman, posesor al cartii de identitate seria DX, nr. 987659, avand CNP
1712802034987, domiciliat in Craiova, str. Dr. Victor Papillian, nr. 56, bl G 8, sc 1,
ap. 1, jud. Dolj
Art. 30. Orice decizii sau actiuni, care sunt in contradictie cu prevederile
Statutului sau cu legile in vigoare sunt nule de drept.
Prezentul Statut a fost aprobat in Adunarea Generala a asociatiei ,, Casa
Medicului si Farmacistului din Oltenia ” in data de 29 04 2022 de urmatorii asociati
semnatari prezentati mai jos:

Semnăturile:
1. Ciurea Tudorel,

…………………………

2. Vilcea Ionica – Daniel,

…………………………

3. Gheonea Dan - Ionut,

…………………………

4. Anghelina Florin,

…………………………

5 Ciurea Marius – Eugen,

…………………………

6. Camen Adrian,

………………………….

7. Diaconu Oana - Andreea,

………………………….

8. Calin Elena,

………………………….

9. Oancea Carmen - Nicoleta

………………………….

Avocat Tudor Belu,
in conformitate cu Dispozitiile art 3, alin 1, litera c din Legea 51 / 1995, atest:
Data, continutul si identitatea semnatarilor prezentului act.
Nr 03
din 03 05 2022
Semnatura si sigiliul _______________

