ACT CONSTITUTIV
AL ASOCIAŢIEI YOUNG LAWYERS CLUJ
Art.1 ASOCIAŢIA YOUNG LAWYERS CLUJ, denumită în continuare Asociaţia, este
înfiinţată prin voinţa membrilor fondatori, care au fost de acord să înfiinţeze această asociaţie, să
afecteze un patrimoniu iniţial pentru desfăşurarea activităţii şi să stabilească organele de
administrare, conducere şi control.
Membrii fondatori care adoptă prezentul act constitutiv sunt:
1. BÂLC IOANA, ....................................................................................................................
2. CUIBUŞ CRISTINA, ..........................................................................................................
3. DAVID IULIA-OANA, .......................................................................................................
4. DEAC BENIAMIN-MARIUS, ...........................................................................................
5. GASPAR-SZILAGYI JÁNOS, ..........................................................................................
6. GIDRO DOMINIC ALEXANDRU, ..................................................................................
7. IANCU DENISA, ................................................................................................................
8. IUGA CĂLIN-VIOREL, ....................................................................................................
9. MUDURE VLAD-GEORGE, ............................................................................................
10. POPUŢA ALEXANDRA MARIA, .................................................................................
11. SÂRB VOICU DUMITRU, ..............................................................................................
12. SÂRB ANCA-SILVIA, .....................................................................................................
13. TĂTAR OANA-MARIA, .................................................................................................
care, în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la
asociaţii şi fundaţii, am hotărât aprobarea actului constitutiv al ASOCIAŢIEI YOUNG
LAWYERS CLUJ, persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, non profit,
neguvernamentală, apolitică şi nesindicală.
Art.2 ASOCIAŢIA YOUNG LAWYERS CLUJ s-a constituit în concordantă cu
dispoziţiile Ordonanţei Guvernului României nr. 26/30.01.2000, cu privire la asociaţii şi fundaţii
(publicată în M.Of.nr.39/ 21 ianuarie 2000) în vederea realizării unui scop profesional şi social, de
grup, constând în sprijinirea tinerilor avocaţi în exercitarea profesiei de avocat şi apărarea
drepturilor şi intereselor specifice ale acestora.
CAPITOLUL I
DENUMIREA ŞI SEDIUL
Art.3 Denumirea asociaţie este ASOCIAŢIA YOUNG LAWYERS CLUJ.
Art.4 Sediul ASOCIAŢIEI YOUNG LAWYERS CLUJ este în mun. Cluj-Napoca, str.
Pavel Roşca, nr. 4, ap. 15, judeţul Cluj.
4.1 Sediul Asociaţiei poate fi schimbat în altă localitate, doar în baza hotărârii Adunării
Generale.
4.2. Asociaţia poate înfiinţa filiale, sucursale, birouri, reprezentanţe în ţară şi străinătate.
4.3. Asociaţia poate înfiinţa sau participa la înfiinţarea altor organizaţii neguvernamentale,
se poate afilia la federaţii sau confederaţii din ţară sau străinătate, potrivit scopului Asociaţiei
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C A P I T O L U L II
SCOPUL ŞI DURATA ASOCIAŢIEI
Art.5. Scopul ASOCIAŢIEI YOUNG LAWYERS CLUJ îl constituie atât în România, cât
şi la nivel internaţional, sprijinirea tinerilor avocaţi în vederea exercitării profesiei de avocat,
apărarea drepturilor şi intereselor avocaţilor, promovarea imaginii profesiei de avocat, organizarea
de evenimente profesionale.
Art. 5.1. Obiectivele Asociaţiei sunt cele prevăzute în statut.
Art.6 Asociaţia va funcţiona pe durată nelimitată, dizolvarea şi lichidarea ei făcându-se în
condiţiile legii şi ale statutului.
C A P I T O L U L III
PATRIMONIUL, ORGANELE DE CONDUCERE, ADMINISTRARE ŞI CONTROL ALE
ASOCIAŢIEI
Art.7 Patrimoniul iniţial al Asociaţiei este de 800 lei reprezentând suma totală a
contribuţiilor egale ale fiecăruia din membrii fondatori.
7.1 Veniturile Asociaţiei pot proveni din:
a) soldurile rezultate din execuţia bugetară a anului precedent
b) cotizaţiile, taxele, contribuţiile sau penalităţile băneşti sau în natură ale membrilor
simpatizanţi
c) donaţiile şi sumele sau bunurile provenite din sponsorizări
d) dobânzile şi dividendele obţinute din plasarea disponibilităţilor
e) venituri realizate din reclamă şi publicitate
f) venituri realizate din valorificarea bunurilor aflate în patrimoniul asociaţiei
g) subvenţii sau donaţii de la forurile internaţionale la care este afiliată asociaţia
h) sume de bani acordate de alte organizaţii sau structuri pentru susţinerea activităţii, pentru
dotarea tehnico-materială sau pentru alte activităţi necesare realizării scopului său
i) alte venituri, din alte surse, în condiţiile legii.
7.2 Veniturile realizate vor fi utilizate exclusiv în vederea realizării scopului asociaţiei, sumele
urmând a fi vărsate pe numele şi în contul Asociaţiei.
Art.8 Organele asociaţiei:
1. Adunarea Generală ;
2. Consiliul Director ;
3. Cenzorul sau, după caz, Comisia de Cenzori ;
1) Adunarea Generală este organul de conducere al asociaţiei, alcătuit din totalitatea membrilor
fondatori şi titulari sau afiliaţi.
2) Consiliul Director este organul care asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării
Generale şi este format din 7 membri, al căror mandat are o durată de 2 ani, primii membri ai
Consiliului Director fiind:
1. Preşedinte – IANCU DENISA
2. Vicepreşedinte – DAVID IULIA-OANA
3. Membru - GIDRO DOMINIC
4. Membru - SÂRB VOICU DUMITRU
5. Membru - DEAC BENIAMIN-MARIUS
6. Membru - GASPAR-SZILAGYI JÁNOS
7. Membru – POPUŢA MARIA ALEXANDRA
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3) Secretarii Asociaţiei sunt BÂLC IOANA şi TĂTAR OANA-MARIA.
8.1 Atribuţiile şi durata mandatelor acestora sunt prevăzute în Statutul Asociaţiei.
Art.9. Asociaţia va funcţiona în conformitate cu legislaţia în vigoare, cu actul constitutiv şi
statutul organizaţiei, cu regulamentele interne adoptate ulterior constituirii acesteia.
Persoana împuternicită pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare ca Asociaţia
să dobândească personalitate juridică şi pentru ca aceasta să fie înscrisă în Registrul asociaţiilor şi
fundaţiilor este IUGA CĂLIN-VIOREL, ............................................................................................
Pentru aducerea la îndeplinire a prezentului mandat, mandatarul nostru va semna pentru noi
oriunde va fi necesar.
Prezentul act a fost atestat azi, ........................., în 8 (opt) exemplare originale, din care 7
(şapte) s-au înmânat părţilor.

Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

NUME ŞI PRENUME

SEMNĂTURA

BÂLC IOANA
CUIBUŞ CRISTINA
DAVID IULIA-OANA
DEAC BENIAMIN-MARIUS
GASPAR-SZILAGYI JÁNOS
GIDRO DOMINIC
IANCU DENISA
IUGA CĂLIN-VIOREL
MUDURE VLAD-GEORGE
POPUŢA MARIA ALEXANDRA
SÂRB VOICU DUMITRU
SÂRB ANCA-SILVIA

12.
TĂTAR OANA-MARIA
13.
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