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REGULAMENT DE FUNCȚIONARE A CONSILIULUI DIRECTOR 
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Art 1 
Organele de conducere a Asociației 
 
Organele de conducere a asociaţiei A. G. A. L. P. M.  sunt: Adunarea Generală, 
Consiliul Director, Comitetul de Selecție a Proiectelor, Cenzorul - Comisia de cenzori. 
 
 
Art 2 
Membrii Consiliului Director 
 
(2.1) Membri Consiliului Director sunt persoane care aderă fidel la scopul și obiectivele 
asociației și care practică în mod consecvent principiile şi dispoziţiile prevăzute de statut. 
 
(2.2) Consiliul Director se compune din șapte membri persoane fizice, și doi supleanți, 
aleşi de Adunarea Generală pentru o perioadă de 5 ani, care sunt: Președinte, Vice-
preşedinti, Secretar, membri; el poate fi alcătuit şi din persoane din afara asociaţiei în 
limita de o treime din componenţa sa. 
 
(2.3) Nu poate fi membru al Consiliului Director, acea persoană care ocupă o funcţie de 
conducere în cadrul unei instituţii publice care cooperează sau are relaţii de serviciu cu 
acea instituţie. 
 
 
Art 3 
Atribuțiile Consiliului Director 
 
(3.1) Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale. 
 
(3.2) Consiliul Director, punând în aplicare concretă strategia de activitate a Adunării 
Generale: a) prezintă Adunării Generale raport de activitate pe perioada anterioară, 
executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de 
venituri şi cheltuieli, proiectul programelor asociaţiei; b) supraveghează activitatea 
comisiilor de specialitate; c) reprezintă asociaţia în faţa autorităţilor şi a oricăror 
persoane fizice sau juridice; d) poartă răspunderea de starea patrimoniului asociaţiei;  
e) aprobă primirile, renunţările şi excluderile membrilor ori colaboratorilor; f) aplică, în 
caz de indisciplină, sancţiuni în cadrul asociaţiei; g) îndeplineşte orice alte atribuţii 
stabilite de Adunarea Generală. 
 
(3.3) Măsurile disciplinare pot fi luate gradual şi adecvat începând cu mustrare, 
avertisment şi excludere.  
În cazuri deosebit de grave, vor fi sesizate organele legale. Măsurile se vor lua numai în 
urma unei anchete administrative asigurând dreptul la apărare al celui învinovăţit. 

 
(3.4) Preşedintele si membrii Consiliului Director se pot implica in activitatea 
adminstrativa a asociaţiei, prin ocuparea unei functii executive, putând fi angajaţi şi 
remuneraţi în baza unui contract de muncă. 
 
 
 
 
 



Art 4 
Întâlnirile de lucru ale Consiliului Director 
 
(4.1) C.D. se întruneşte ori de câte ori este necesar, la convocarea Preşedintelui sau la 
cererea a cel puţin trei membri ai Consiliului. 
 
(4.2) Convocarea se face cu cel puţin trei zile înainte de data şedinţei şi va cuprinde 
locul, data şi ora desfăşurării şedinţei 
 
(4.3) Consiliul Director este statutar constituit în prezenţa a cel puţin 4 din membrii săi. 
 
(4.4) Conducerea şedinţei C.D. se exercită de către Preşedinte, iar în lipsa acestuia de 
către unul din Vicepreşedinţi. 
 
(4.5) Hotararile Consiliului Director sunt adoptate cu votul majorităţii membrilor săi. În 
cazul egalităţii de voturi, votul Preşedintelui este decisiv. 
 
(4.6) Hotararile Consiliului Director se pot adopta si online prin intermediul mail-ului, in 
cazul in care votul este unanuim. 
 
(4.7) Procedura de adoptare a Hotararilor CD online este urmatoarea:  

• Presedintele transmite Hotararile si anexele acestora cu cel putin 3 zile inainte 
de data adoptarii hotararilor; 

• Membrii CD au la dispozitie 72 de ore, de la data transmiterii, sa-si exprime 
optiunea prin intermediul e-mailului asupra aprobarii sau neaprobarii hotararilor; 

• Cel putin 4 membrii ai CD trebuie sa transmita optiunea de aprobare sau 
neaprobare a documentelor primite, pentru a exista cvorum; 

• Daca votul este unanim pentru adoptarea hotararilor, hotararile respective vor fi 
adoptate; daca cel putin un membru din CD nu este de acord cu adoptarea 
hotararilor, hotararile nu vor fi adoptate; 
 

(4.8) Deciziile Consiliului Director se consemnează in Hotarari al C.D., semnate de 
Presedinte sau un Vicepresedinte si un membru al C.D. 
 
(4.9) Membrul C.D. care, într-o anumită problemă supusă hotărârii, este interesat 
personal sau prin soţul său, ascendenţii sau descendenţii săi, rudele în linie colaterală 
sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv, nu va putea lua parte la deliberare şi nici 
la vot. 

 
 
Art 5 
Încetarea calității de membru al Consiliului Director 
 
Încetarea calităţii de membru al Consiliului Director are loc în următoarele situaţii: 
expirarea mandatului; demisia scrisă depusă la Consiliul Director; absenţă nemotivată la 
5 şedinţe consecutive ale Consiliului Director; condamnarea de către organele de 
justiţie; retragerea din activitate pe motive medicale; deces; locul rămas va fi ocupat de 
primul membru supleant. 

 
 



Art 6 
Atribuțiile Președintelui Consiliului Director 
 
(6.1) Preşedintele Consiliului Director are puteri depline de reprezentare în relaţiile cu 
terţii, semnătura sa unică, fără a celorlalţi membrii ai Consilului Director, fiind suficientă 
pentru angajarea valabilă a asociaţiei. 
 
(6.2) Preşedintele Consiliului Director al asociaţiei poate delega dreptul său de 
reprezentare oricăruia dintre ceilalţi membrii ai CD. 
 
(6.3) Preşedintele va fi înlocuit de unul din Vicepreşedinţi, care îi va îndeplinii atribuţiile, 
în cazul absenţei acestuia sau când se află în imposibilitatea de a-şi îndeplinii atribuţiile. 
 
(6.4) Preşedintele convoacă şi conduce şedinţele Consiliului Director, ori de câte ori este 
nevoie, întocmeşte ordinea de zi a şedinţei C.D. şi conduce lucrările acesteia 

 
(6.5) Preşedintele păstrează ştampila asociaţiei. 
 
(6.6) Presedintele coordoneaza activitatea de implementare a Strategiei de Dezvoltare 
Locală a Asociației GAL Podișul Mediașului, putand fiind remunerat pentru aceasta 
activitate in baza unui contract de munca. Remuneratia este stabiita de catre Consiliul 
Director. 

 
(6.7) Președintele îndeplineşte orice atribuţii prevăzute în statut sau date de Adunarea 
Generală. 
  
Prezentul regulament de funcţionare a fost aprobat de Adunarea Generală a 
Asociaţiei GAL Podisul Mediasului în şedinţa din data de 23.03.2017. 

 
 

 
Preşedinte,    Secretar, 


