ASOCIAȚIA ELEVILOR DIN BUCUREȘTI ȘI ILFOV

ACT CONSTITUTIV
Noi,


Bianca-Anne-Marie ARCIDIACONO, cetățean român născut la data de 1.09.2000, cu
domiciliul în Satul Siliștea Snagovului, Comuna Gruiu, Strada Pescari nr. 102, jud. Ilfov,
identificat prin CNP 600001420077 și C.I. cu seria IF și nr. 628375;



Alexandru-Marius GHEORGHE, cetățean român născut la data de 03.07.2000, cu
domiciliul în mun. București, bd. Timișoara nr. 89, bl. C1.4, sc. E, ap. 72, sector 6,
identificat prin CNP 5000307410021 și C.I. cu seria RK și nr. 091472;



Valentin-Adrian RĂDOI, cetățean român născut la data de 14.08.2000, cu domiciliul
în mun. București, Aleea Gornești nr. 2, bl. 55, sc. 3, ap. 47, sector 4, identificat prin
CNP 50008144550069 și C.I. cu seria RK și nr. 206843;



Nicolae-Alexandru RĂDULESCU, cetățean român născut la data de 18.10.2001, cu
domiciliul în mun. București, șoseaua Berceni nr. 187A, sector 4, identificat prin CNP
5011018440021 și C.I. cu seria RX și nr. 809249;



Petru UNGUREANU, cetățean român născut la data de 07.10.2000, cu domiciliul în
mun. București, str. Pravăț nr. 18, bl. P8, sc. D, ap. 68, sector 6, identificat prin CNP
5001007450047 și C.I. cu seria RK și nr. 227199;

membri fondatori ai ASOCIAȚIEI ELEVILOR DIN BUCUREȘTI ȘI ILFOV, prezenți astăzi la
Adunarea Generală de constituire a persoanei juridice de drept privat, fără scop patrimonial,
neguvernamentală, apolitică si nonprofit,
-

în temeiul art. 40, alin. (1) din Constituția României, republicată;

-

având în vedere dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000, cu modificările și
completările ulterioare;

-

din dorința de a pune bazele unei organizații independete, care să reprezinte în mod
legitim drepturile și interesele comune ale elevilor din municipiul București și județul
Ilfov;

ne exprimăm voința de asociere în vederea constituirii ca subiect de drept a Asociației
Elevilor din București și Ilfov și adoptăm prezentul act constitutiv:

Art. 1. Denumirea persoanei juridice de drept privat este Asociația Elevilor din București și
Ilfov, numită în continuare în conținutul prezentului Asociația, având denumirea rezervată
prin dovada disponibilităţii denumirii cu numărul 170083 din 10.09.2018, eliberată de către
Ministerul Justiţiei.
Art. 2. Asociația se înființează și funcționează pe perioadă de timp nedeterminată și are în
mun. București, str. Apele Vii nr. 2B, bl. 310, sc. 4, et. 3, ap. 37, sector 6, conform
contractului de comodat semnat în data de 11.11.2018.
Art. 3. Patrimoniul inițial al Asociației este în valoare de 200 de lei (două sute lei) și se
constituie prin aportul în numerar al membrilor fondatori.
Art. 4. Scopul înființării Asociației este reprezentarea intereselor comune ale elevilor din
municipiul București și județul Ilfov, apărarea și promovarea drepturilor și intereselor
comune ale elevilor, precum și stimularea participării acestora la actul educațional, viața
socială, economică și culturală.
Art. 5. Adunarea Generală, cel mai înalt organ deliberativ de conducere, este compus din
integralitatea membrilor Asociației;
Art. 6. Pentru un mandat de un an, primul Birou de Conducere al Asociației, organul de
conducere executivă, este compus din:
a. Președintele Asociației - Bianca-Anne-Marie ARCIDIACONO
b. Vicepreședinte - Alexandru-Marius GHEORGHE
c. Vicepreședinte - Nicolae-Alexandru RĂDULESCU

Art. 7. Pentru un mandat de un an, primul Consiliu Director al Asociației, organul de
administrare, este compus din:
a. Director general, reprezentant legal al Asociației – Bianca-Anne-Marie
ARCIDIACONO
b. Membru executiv – Petru UNGUREANU
c. Membru executiv – Valentin-Adrian RĂDOI
Art. 8. Pentru realizarea tuturor formalităților necesare dobândirii personalității juridice,
împuternicim pe doamna Bianca-Anne-Marie Arcidiacono să realizeze cu diligența aceste
demersuri în numele și pe seama noastră.
FONDATORII,
Bianca-Anne-Marie ARCIDIACONO

Alexandru-Marius GHEORGHE

Valentin-Adrian RĂDOI

Nicolae-Alexandru RĂDULESCU

Petru UNGUREANU

