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Regulament de funcţionare al Consiliului Director 
 

 
Art. 1 Prevederi generale 

 

Consiliul Director al GAL “Colinele Tutovei” este organul de conducere şi de administrare 

al asociaţiei care asigură realizarea scopului şi obiectivelor GAL “Colinele Tutovei”. De 

asemenea, Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale. 

 

Art. 2 Componenţa Consiliului Director 

 

a) Consiliul Director este alcătuit din 5 membri aleşi de către Adunarea Generală  dintre 

membrii cu drept de vot ai Asociaţiei. 

b) Componenţa Consiliului Director: 

- D-l Manea Valentin – Preşedinte 

- D-l Gălăţeanu Ionel – Vicepreşedinte 

- D-l Andrieş Gheorghe- Vicepreşedinte 

- D-l Smeria Viorel – Secretar 

- D-na Iordănescu Dana Mihaela - Membru 

c) Consiliul Director funcţionează pe o perioadă de 4 ani, perioadă în cvare asigură nemijlocit 

conducerea GAL “Colinele Tutovei”. Membrii Consiliului Director pot fi realeşi. 

 

Art. 3. Convocarea Consiliului Director 

 

a) Consiliul Director se va convoca trimestrial sau ori de câte ori va fi necesar, de către 

Preşedinte sau în lipsa acestuia de către un înlocuitor împuternicit. 

b) Conducerea şedintei Consiliului Director se exercită de către preşedinte, iar în lipsa 

acestuia de către un înlocuitor împuternicit. 

c) Consiliul Director va fi convocat de către Preşedinte prin intermediul Secretarului care va 

transmite invitaţiile cu cel puţin 5 zile înainte de data şedinţei. Convocarea se face nominal, prin 

fax, e-mail, către fiecare din membrii Consiliului Director. Invitaţiilr vor cuprinde data, ora şi 

ordinea de zi a şedinţei. 

d) Şedinţele Consiliul Director sunt legal constituite în prezenţa a cel putin 2/3 din membrii 

săi. 

e) Deciziile Consiliul Director sunt adoptate în unanimitate. La egalitate de voturi, hotărâtor 

este votul Preşedintelui. Deciziile Consiliului Director sunt consemnate într-un registru special şi 

vor fi semnate de Preşedinte şi Secretar. 
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f) Consiliul Director se mai poate întruni şi la cererea a cel puţin unei treimi din membrii 

Consiliului Director. În cazul în care există cerere scrisă a acestora pentru convocarea Consiliului 

Director, acesta se va întruni în termen de o lună de la data solicitării. 

 

Art. 4 – Activităţi specifice Consiliului Director 

 

În exercitarea competenţei sale, Consiliul Director are următoarele resposanbilităţi: 

a) Programează şi gestionează activitatea GAL “Colinele Tutovei” 

b) Apără şi gestionează interesele grupului; 

c) Programează gestionarea administratitvă, economică, financiară a GAL “Colinele 

Tutovei”, în conformitate cu obiectivele pe care trebuie să le îndeplinească direct sau indirect; 

d) Lansarea apelurilor de selecţie pentru proiecte; 

e) Propunerea de soluţionare provizorie a acordului unui ajutor financiar; 

f) Aprobarea proiectelor care vor fi puse în aplicare de către GAL “Colinele Tutovei”; 

g) Studierea şi aprobarea de modificare a investiţiilor, dacă este cazul; 

h) Acordarea perioadelor de prelungire a implementării proiectelor; 

i) Propunerea de modificare a cheltuielilor de funcţionare a GAL “Colinele Tutovei” în 

cadrul bugetului; 

j) Aprobarea organigramei şi politicii de personal ale GAL “Colinele Tutovei”, dacă prin 

statut nu se prevede; 

k) Propune Adunării Generale excluderea acelor membri care nu îşi îndeplinesc obligaţiile 

sau desfăşoară activitate care prejudiciază GAL “Colinele Tutovei”; 

l) Prezintă Adunării Generale raportul anual de activitate, executarea bugetului de venituri şi 

cheltuieli, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli a proiectelor GAL “Colinele Tutovei” 

m) Încheie acte juridice în numele şi pe seama GAL “Colinele Tutovei”; 

n) Acceptă donaţii, sponsorizări, în condiţiile legii; 

o) Hotărăşte, la nevoie, schimbarea sediului Asociaţiei. 

p) Împuterniceşte, în caz de nevoie şi în condiţiile legii, una sau mai multe persoane pentru a 

îndeplini anumite atribuţii cu caracter special în numele şi în favoarea GAL “Colinele Tutovei”; 

q) Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute prin Statut sau stabilite de Adunarea Generală. 

 


