
 

PROCES-VERBAL Nr. 1 

al şedinţei Adunării de constituire a Asociaţiei Obşteşti …………………….. 

 
  “______” ___________  20__                                                                                   mun. Chişinău                             

                                        

 
La Adunarea de Constituire a Asociaţiei Obşteşti ........................ au participat: 

............................................. (IDNP) 

................................................. (IDNP) 

   

ORDINEA   DE   ZI: 

 

1. Alegerea preşedintelui şi secretarului adunării. 

 

2. Cu privire la constituirea Asociaţiei Obşteşti. 

 

3. Cu privire la examinarea şi aprobarea statutului Asociaţiei Obşteşti. 

 

4. Cu privire la alegerea componenţei nominale a organelor de conducere şi de control ale 

Asociaţiei. 

 

5. Cu privire la stabilirea sediului organizaţiei. 

 

6. Cu privire la stabilirea mărimii cotizaţiei de membru. 

 

7. Cu privire la informarea organului înregistrării de stat asupra datelor de contact, inclusiv 

adresei electronice a organizaţiei. 

 

8. Cu privire la desemnarea persoanei împuternicite să reprezinte asociaţia obştească în 

procesul înregistrării. 

 

 

                                D E L I B E R Ă R I L E: 

 

1. S-a examinat chestiunea privind alegerea preşedintelui şi secretarului adunării de 

constituire. 

La propunerea celor prezenţi în calitate de preşedinte al adunării de constituire a fost ales/ă 

dl/dna …………..(IDNP),  iar secretarul adunării  ………………(IDNP) 

            

 

2. S-a examinat chestiunea cu privire la constituirea Asociaţiei Obşteşti  ……………………….. 

 

 A luat cuvântul dl/dna ................, care a menţionat ........................................... Propun ca 

Asociaţia să se numească .........................................  

 

Propunerea a fost pusă la vot. 

S-a votat „pro” - unanim 

          

S-A HOTARÎT: 



 

A constitui Asociaţia Obştească....................... şi a prezenta actele Agenției Servicii Publice pentru 

înregistrare. 

 

3. S-a examinat si s-a discutat proiectul Statutului asociaţiei obşteşti elaborat potrivit Legii nr. 86 

din 11 iunie 2020 cu privire la organizaţiile necomerciale, prezentat de dl/dna 

.........................(IDNP). După discutarea acestuia, proiectul a fost propus spre votare. 

 

Propunerea a fost pusă la vot. 

S-a votat „pro” - unanim 

 

S-A HOTARÎT: 

 

Se aprobă  Statutul Asociaţiei Obşteşti …………………………….. 

 

 

4. S-a examinat chestiunea privind alegerea componenţei nominale a organelor de conducere şi 

control ale Asociaţiei. 

  

S-a propus ca Organul de conducere să fie Consiliul Asociaţiei, iar organul de control să fie 

Comisia de Cenzori (Cenzorul). Se propune să  fie ales Consiliul Asociaţiei, pe un mandat 

de............., în următoarea componenţă: ......................................... (IDNP)  

În calitate de Administrator al Asociaţiei să fie ales, pe un mandat de.....................,dl/dna.................. 

(IDNP), iar în componenţa Comisiei de Cenzori (Cenzorul), pe un mandat de......... următoarele 

persoane: .............................. (IDNP) 

 

Propunerea a fost pusă la vot. 

S-a votat „pro” - unanim 

             

S-A HOTARÎT: 

 

Organul de conducere, pe un mandat de....... - Consiliul Asociaţiei, iar organul de control, pe un 

mandat de....... – Comisia de Cenzori (Cenzorul). Consiliul Asociaţiei  are următoarea componenţă: 

........................................ (IDNP). Administrator al Asociaţiei, pe un mandat de......... este  dl/dna 

.................. (IDNP), iar în componenţa Comisiei de Cenzori (Cenzorul) sunt următoarele persoane: 

.............................. (IDNP). 

 

5.  Cu privire la stabilirea sediului organizaţiei. 

 

S-a examinat chestiunea privind stabilirea sediului organizaţiei. S-a propus ca sediu al Asociaţiei 

Obşteşti...................... să fie stabilit pe adresa: ......................... 

 

Propunerea a fost pusă la vot. 

S-a votat „pro” - unanim 

             

S-A HOTARÎT: 

 

Sediul Asociaţiei Obşteşti....... este pe adresa:.......... 

 

6. Cu privire la stabilirea mărimii cotizaţiei de membru.  

 



S-a examinat chestiunea privind stabilirea mărimii cotizaţiei de membru. S-a propus ca cuantumul 

cotizaţiei de membru să fie de ......................... 

 

 

Propunerea a fost pusă la vot. 

S-a votat „pro” - unanim 

             

S-A HOTARÎT: 

 

Mărimea cotizaţiei de membru este de ......................... 

 

7. S-a examinat chestiunea cu privire la informarea organului înregistrării de stat asupra datelor de 

contact, inclusiv adresei electronice a organizaţiei. 

 

Propunerea a fost pusă la vot. 

S-a votat „pro” - unanim 

             

S-A HOTARÎT: 

 

Se informează organul înregistrării de stat asupra următoarelor date de contact ale Asociaţiei 

Obşteşti............................: 

 

8. S-a examinat chestiunea privind desemnarea persoanei împuternicite să reprezinte Asociaţia 

Obştească în procesul înregistrării. S-a propus ca dl/dna ………….. să reprezinte Asociaţia pentru a 

îndeplini formalităţile de înregistrare.  

 

Propunerea a fost pusă la vot. 

S-a votat „pro” - unanim 

             

S-A HOTARÎT: 

 

Dl/Dna ……………….(IDNP), este împuternicit/ă sa reprezinte Asociaţia în toate instanţele pentru 

a îndeplini formalităţile de înregistrare.  

 

Preşedintele adunării                                        __________________  

                   (numele, prenumele, IDNP)   

 

Secretarul adunării                                                                _________________ 

                                                                                                 (numele, prenumele, IDNP))   

 

 

NOTĂ: Consiliul organizaţiei şi organul de control sunt organe facultative.  

Pentru exercitarea controlului asupra gestiunii organizației necomerciale și a activității 

administratorului, organul suprem de conducere poate desemna unul sau mai mulți 

cenzori sau decide ca activitatea organizației necomerciale să fie auditată anual de către 

un auditor extern, în modul prevăzut de statut.  

Asociația obștească poate avea consiliu, desemnat de organul suprem de conducere în 

modul prevăzut de statut. 

Organizația necomercială poate avea și alte organe care contribuie la activitatea 

organizației, ale căror atribuții sunt prevăzute de statut. 


