STATUTUL ASOCIAÞIEI PEISAGIªTILOR DIN ROMÂNIA
CAP I. Denumire, forma juridicã, membrii fondatori.
Denumirea persoanei juridice este „Asociaþia Peisagiºtilor din România”.
Folosirea de cãtre un membru al asociaþiei a denumirii acesteia, în orice documente individuale emise þi
activitãþi desfãþurate este supusã aprobãrii prealabile a Consiliului Director.
În prezentul statut prin termenul Asociaþie(a) se înþelege „Asociaþia Peisagiºtilor din
România”.
Art.1

Art.2 Asociaþia se constituie prin voinþa comunã liber exprimatã a membrilor fondatori în Actul Constitutiv ºi
funcþioneazã pe baza Statutului propriu, în temeiul Ordonanþei Guvernului României nr.26/2000, ca persoanã
juridicã românã de drept privat, fãrã scop patrimonial, non-guvernamentalã, nonprofit, apoliticã þi independentã.
Membrii fondatori (vezi anexa 1).
CAP II. Sediul ºi durata Asociaþiei.
Sediul Asociaþiei este în Timiºoara, str. Calea Aradului, nr. 119, Pavilionul de Mecanizare, camera 15.
În funcþie de obiectivele Asociaþiei, de necesitãþile legate de buna îndeplinire a scopurilor propuse,
membri Asociaþiei vor putea hotãrî asupra înfiinþãrii de sucursale, filiale în þarã sau în strãinãtate cu respectarea
celorlalte legi.
Art.3

Art.4

Durata de funcþionare a Asociaþiei este pe termen nelimitat.
CAP III. Scopul ºi obiectivele Asociaþiei.

Art.5

Asociaþia Peisagiºtilor din România susþine dezvoltarea activitãþii peisagere din România prin:
?
promovarea excelenþei profesionale în sensul conservãrii, dezvoltãrii estetice þi reconstrucþiei

ecologice a peisajelor ºi a valorilor lor;
?
promovarea intereselor peisagiºtilor profesioniºti ºi studenþi;
?
informarea comunitãþii ºi a profesiunilor adiacente asupra contribuþiei ºi aptitudinilor specifice

profesiunii de peisagist;
Art.6

Obiectivele Asociaþiei se concretizeazã, subsumat scopurilor acesteia, în urmãtoarele:

1. Menþionarea ºi recunoaºterea ocupaþiei de arhitect peisagist în Nomenclatorul de Clasificare al
Ocupaþiilor din România (COR).
2. Promovarea activitãþilor de educaþie, cercetare ºtiinþificã, expertizã þi consultanþã în domeniul amenajãrii
peisagistice, protecþiei mediului ºi dezvoltãrii durabile.
3. Promovarea imaginii peisagiºtilor prin acþiuni ca: expoziþii, sesiuni, dezbateri, prezentãri, concursuri þi
alte activitãþi de profil ºi conexe din þarã þi strãinãtate.
4. Stabilirea ºi întãrirea legãturilor dintre diferitele instituþii de învãþãmânt, organizaþii, fundaþii, asociaþii ºi
societãþi din domenii de profil ºi conexe, naþionale cât ºi internaþionale.
5. Realizarea unor programe de colaborare cu organizaþii, fundaþii, asociaþii ºi societãþi din domenii de profil
sau conexe, guvernamentale sau neguvernamentale.
6. Protejarea ºi promovarea drepturilor ºi intereselor membrilor Asociaþiei în conformitate cu prevederile
legii.

CAP IV. Membrii Asociaþiei
Art.7 Membrii Asociaþiei pot fi persoane fizice sau juridice care, cunoscând statul acesteia consimt sã respecte
toate prevederile acestuia, plãtesc taxa de înscriere þi cotizaþiile anuale ºi care sunt de acord cu realizarea
scopurilor ºi obiectivelor propuse de Asociaþie.
Membrii Asociaþiei pot fi:
- A. Membrii fondatori;
- B. Membrii asociaþi;
- C. Membrii junior:
- D. Membrii afiliaþi:
- d1. Membrii de onoare;
- d2. Membrii susþinãtori.
a. Membri fondatori
Calitatea de membru fondator este irevocabilã, nu este transmisibilã ºi o îndeplinesc doar acele persoane
care ºi-au exprimat voinþa de asociere, au pus bazele patrimoniului iniþial ºi au semnat Actul Constitutiv.
Pierderea calitãþii de membru fondator poate avea loc dacã acesta dãuneazã imaginii Asociaþiei. Pentru
retragerea acestei calitãþi este necesar acordul tuturor celorlalþi membrii fondatori.
Membrii fondatori pot fi asociaþi sau susþinãtori în funcþie de opþiunea acestora.
Membrii fondatori nu plãtesc taxa de înscriere þi cotizaþiile anuale, dar pot contribui prin donaþii ori de
câte ori este nevoie de comun acord între ei.
Membrii fondatori participã la Adunãrile Generale þi în funcþie de statutul pentru care au optat (asociaþi
sau susþinãtori) pot avea, sau nu, drept de vot ºi de a fi aleºi în organele de conducere, administraþie ºi control ale
Asociaþiei.
Luarea deciziilor cu privire la modificarea sau completarea statutului asociaþiei cât ºi dizolvarea acestuia
se va face prin acordul a 2/3 din membrii fondatori asociaþi la acea datã în cadrul Asociaþiei, dupã care se va cere
aprobarea Adunãrii Generale.
b. Membrii asociaþi
Calitatea de membru asociat este acordatã acelor persoane fizice, care acceptã þi respectã prevederile
acestui statut, se implicã direct (personal) în activitãþile asociaþiei ºi plãtesc taxa de înscriere ºi cotizaþia.
Membrii asociaþi pot fi doar absolvenþii de studii de specialitate de lungã sau scurtã duratã (a facultãþilor
sau colegiilor de peisagisticã, arhitectura peisajului), precum ºi cei cu profesiuni conexe, care au urmat, sau
urmeazã, cursuri þi specializãri postuniversitare (master, doctorat), în peisagisticã sau arhitectura peisajului.
Pierderea calitãþii de membru asociat poate avea loc în cazul neîndeplinirii acþiunilor asumate, în cazul
neplãþii cotizaþiei, dacã acesta dãuneazã imaginii Asociaþiei, sau la cererea acestuia, hotãrârea se ia de cãtre
Consiliul Director.
La cerere membrii asociaþi pot deveni susþinãtori pentru o perioadã de un an sau mai mult cu
motivare ºi cu posibilitate de revenire.
Prin profesiuni conexe se înþelege: profesia de arhitect, urbanist, sociolog, ecolog, designer.
c. Membrii junior
Calitatea de membru junior este acordatã studenþilor de la specializãrile de peisagisticã sau arhitectura
peisajului, care acceptã þi respectã prevederile acestui statut, þi plãtesc taxa de înscriere þi cotizaþia.
Membrii junior se vor constitui într-un departament numit Departamentul Studenþi. Ei vor fi reprezentaþi
în Consiliul Director de un student ales prin vot de cãtre membrii acestui departament, care va trebui validat de
catre Adunarea Generalã.
Reprezentantul membriilor junior va avea dreptul la vot atât în Adunarea Generalã, cât þi în Consiliul
Director. Pentru poziþia de reprezentant al studenþilor nu vor putea candida studenþii în an terminal ºi cei care nu au
vechime de cel puþin un an în Asociaþie.
Ceilalþi membrii junior pot participa la la Adunarea Generalã fãrã a avea drept de vot sau de a fi aleºi în
organe de conducere, administraþie ºi control ale Asociaþiei. Aceastã categorie de membrii au doar rol consultativ.

Dupã terminarea studiilor membrii junior vor putea deveni membrii asociaþi ºi vor avea drepturile oferite
de acest titlu.
Pierderea calitãþii de membru junior poate avea loc în cazul neîndeplinirii acþiunilor asumate, în cazul
neplãþii cotizaþiei, dacã acesta dãuneazã imaginii Asociaþiei, sau la cererea acestuia, hotãrârea se ia de cãtre
Consiliul Director.
d. Membri afiliaþi
d1.Membrii de onoare
Acest titlu poate fi acordat acelor persoane fizice sau juridice recunoscute ca personalitãþi ale vieþii
sociale, economice, ºtiinþifice, culturale sau de altã naturã din þarã sau strãinãtate care prin activitatea lor sprijinã
Asociaþia sau ideile în baza cãrora aceasta funcþioneazã.
Membrii de onoare ai Asociaþiei nu plãtesc taxa de înscriere sau cotizaþia, pot participa la Adunãrile
Generale fãrã a avea însã drept de vot, sau de a fi aleþi în organe de conducere, administraþie ºi control ale
Asociaþiei. Aceºti membrii pot avea doar rol consultativ.
Titlul de membru de onoare se va acorda la iniþiativa unui membru asociat, prin prezentarea unui memoriu
justificativ, apoi fiind necesar votul Consiliului Director ºi al Adunãrii Generale.
Pierderea calitãþii de membru de onoare poate avea loc dacã acesta dãuneazã imaginii asociaþiei.
d2. Membrii susþinãtori
Calitatea de membru susþinãtor este acordatã acelor persoane fizice sau juridice (persoanele juridice vor
desemna o singurã persoanã, care sã le reprezinte în Aociaþie), care acceptã þi respectã prevederile acestui statut,
sprijinã moral ºi material la realizarea acestuia, dar nu se implicã activ în realizarea scopului ºi a obiectivelor
acestuia.
Membrii susþinãtori plãtesc taxa de înscriere þi cotizaþia, participã la Adunãrile Generale neavând drept de
vot ºi neputând fi aleºi în organele de conducere, administraþie ºi control ale Asociaþiei.
Acastã categorie de membrii au doar rol consultativ.
Pierderea calitãþii de membru susþinãtor poate avea loc dacã acesta dãuneazã imaginii asociaþiei, la
cererea acestuia, sau prin neplata cotizaþiei, hotãrâre care se ia de cãtre Consiliul Director.
Art.8

Membrii Asociaþiei au urmãtoarele drepturi :
?
sã aleagã þi sã fie aleþi în organe de conducere, de administraþie ºi control ale Asociaþiei cu excepþiile

prevãzute în prezentul statut (art.7 c,d.);
?
sã participe la activitatea Asociaþiei, sã facã propuneri, sã consulte bilanþul contabil, procesele verbale
ale organelor de conducere ºi control ale Asociaþiei;
?
sã beneficieze de facilitãþile obþinute de Asociaþie în funcþie de activitatea desfãþuratã în cadrul ei;
?
alte drepturi conferite prin prezentul statut ºi regulamentele interne.
Art.9

Drepturile membrilor nu sunt transmisibile.

Art.10 Membrii asociaþiei au urmãtoarele obligaþii:
?
sã respecte prevederile prezentului statut ºi hotãrârile organelor de conducere,
?
sã acþioneze pentru creºterea prestigiului Asociaþiei,
?
sã nu întreprindã acþiuni care, prin natura lor, pot leza scopurile sau interesele Asociaþiei,
?
sã plãteascã cotizaþia anualã cu excepþia membrilor fondatori ºi de onoare.
Art.11 Calitatea de membru al Asociaþiei se pierde prin:
?
retragere personalã;
?
excluderea datoritã nesocotirii prevederilor statului, regulamentului de funcþionare ºi a hotãrârilor
organelor de conducere a Asociaþiei;
?
în urma decesului, desfiinþãrii sau dizolvãrii Asociaþiei;

Pierderea calitãþii de membru nu dã dreptul la pretenþii asupra contribuþiei aduse, respectiv asupra
patrimoniului Asociaþiei ºi nici nu exonereazã de rãspundere persoana respectivã privind eventualele prejudicii
aduse Asociaþiei.
În cazul nerespectãrii sarcinilor primite se vor lua urmãtoarele mãsuri:
?
Mustrare verbalã, mustrare scrisã, excluderea din Asociaþie.
CAP.V Organele asociaþiei
Art.12 Asociaþia are urmãtoarele organe:
?
Adunarea Generalã
?
Consiliul Director
?
Cenzorul, sau dupã caz, Comisia de cenzori
Art.13 Adunarea Generalã
1. Adunarea Generalã este organul de conducere, alcãtuit din totalitatea membrilor asociaþi, cu excepþiile
prevãzute în prezentul statut (Art.7, punctul c)
2. Adunarea Generalã se întruneþte o datã pe an, în adunare ordinarã þi ori de câte ori este cazul în adunare
extraordinarã.
3. Convocarea Adunãrii Generale ordinare se face prin afiºare la sediul Asociaþiei ºi prin publicarea
convocatorului într-un ziar de circulaþie naþionalã cu cel puþin 10 zile înaintea datei propuse pentru
desfãþurarea ei. Convocatorul trebuie sã conþinã ziua, ora þi locul unde se desfãþoarã Adunarea Generalã
precum þi ordinea de zi. Convocarea Adunãrii Generale extraordinare se face cu cel puþin 5 zile înainte, la
iniþiativa Cenzorului, 2/3 din membrii Consiliului Director sau 1/3 din membrii Asociaþiei.
4. Adunarea Generalã este statutar întrunitã în prezenþa a 2/3 din membrii Asociaþiei. Dacã la prima
convocare nu se întruneºte numãrul statutar de participanþi, se stabileºte un nou termen de maxim 5 zile, în
cazul Adunãrii Generale ordinare þi maxim 3 zile pentru Adunãrile Generale extraordinare. La a doua
convocare Adunarea Generalã lucreazã statutar indiferent de numãrul membrilor prezenþi cu condiþia sã
fie mai mult de 3 membrii.
5. Hotãrârile se adoptã cu votul a minim jumãtate plus unu din numãrul membrilor prezenþi la Adunarea
Generalã.
6. ªedinþele Adunãrii Generale sunt prezidate de cãtre Preþedintele Consiliului Director, iar în lipsa acestuia
de cãtre vicepreþedinte.
7. Dezbaterile ºedinþei vor fi consemnate de cãtre un secretar de þedinþã ales dintre membrii Asociaþiei, întrun registru special de Procese Verbale ºi vor fi certificate de cãtre cel ce a prezidat ºedinþa.
8. Adunarea Generalã are urmãtoarele atribuþii:
?
stabileºte numãrul de membrii din care este format Consiliului Director ºi care sunt departamentele
Asociaþiei în funcþie de numãrul membrilor activi ai Asociaþiei,
?
alegerea ºi revocarea membrilor Consiliului Director ºi a Cenzorul sau dupã caz, a membrilor
Comisiei de cenzori, stabilind ºi remuneraþia acestora;
?
aprobã regulamentul de ordine interioarã elaborat de Consiliul Director;
?
analizeazã þi adoptã programele anuale de activitate ale Asociaþiei, rapoartele Consiliului Director,
urmãrind realizarea scopurilor Asociaþiei;
?
stabileºte criteriile, precum ºi cuantumul taxei de înscriere ºi al cotizaþiilor, periodicitatea ºi modul de
platã al acestora;
?
ratificã hotãrârile Consiliului Director;
?
confirmã admiterea noilor membrii ai Asociaþiei, cu excepþiile prevãzute în prezentul statut (Art.14,
aliniatul 6)
?
aprobã acordarea titlului de membru de onoare;
?
adoptã bugetul de venituri þi cheltuieli al Asociaþiei pe baza propunerii Consiliului Director ºi al
Cenzorului;

?
aprobã þi modificã statutul Asociaþiei;
?
aprobã afilierea Asociaþiei la alte organizaþii interne sau internaþionale;
?
aprobã înfiinþarea de sucursale, filiale sau federatii;
?
aprobã înfiinþarea de organizaþii cu scop lucrativ, inclusiv societãþi comerciale dacã acestea au legãturã

cu scopul Asociaþiei sau duc la îndeplinirea scopului Asociaþiei ºi desfiinþarea acestora;
?
aprobã dizolvarea sau lichidarea Asociaþiei atunci când se constatã cã nu sunt condiþii minime
necesare pentru continuarea activitãþii, inclusiv lipsã de fonduri;
?
stabileºte principalele direcþii de acþiune, strategii ºi mãsuri pentru realizarea scopului Asociaþiei, în
acord cu celelalte prevederi ale statutului;
?
orice alte atribuþii prevazute în lege sau în statut.
Art.14 Consiliul Director
1. Consiliul Director este organul de administraþie ºi este format din 6 membrii:
?
preºedinte;
?
vicepreºedinte;
?
reprezentantul profesioniºtilor;
?
reprezentantul membrilor junior;
?
trezorier;
?
secretar general.
Dacã este cazul, din Consiliul Director vor face parte ºi coordonatorii de departamente, aleºi din membrii
fondatori sau din membrii asociaþi ai Asociaþiei cu vechime de cel puþin 1 an.
Secretarul general nu are drept de vot.
2. Din Consiliului Director mai poate face parte un consilier, fãrã drept de vot, desemnat de Consiliului
Director.
3. Mandatul membrilor Consiliului Director este de 2 ani cu posibilitatea de a fi realeºi. Mandatul acestora
poate fi revocat înainte de termen în cazul unor incompatibilitãþi prevãzute de lege, precum þi în cazul
pierderii calitãþii de membru al Asociaþiei în sensul prevederilor din statut. Mandatul membrilor
Consiliului Director poate fi revocat ºi în cazul demisiei motivate a acestora cu un preaviz de 30 de zile.
4. Consiliul Director se reuneºte în mod obligatoriu o datã pe lunã, sau ori de câte ori interesele Asociaþiei o
cer. ªedinþa Consiliului Director este statutarã în prezenþa a 2/3 din membrii sãi þi adoptã hotãrârile cu o
majoritate de jumãtate plus unu din membrii Consiliului. Membrii Consiliului Director au drept de vot
egal, inclusiv preºedintele.
5. Dezbaterile Consiliului se consemneazã într-un registru al ºedinþelor sub forma unor procese verbale
redactate de cãtre secretarul general în cel mult 48 de ore dupã terminarea acesteia urmând a fi subsemnate
de toþi membrii Consiliului participanþi.
6. Principalele atribuþii ale Consiliului Director sunt urmãtoarele:
?
aprobã cererile de înscriere a noilor membrii, propune acordarea titlului de membru de onoare, aceºtia

urmând a fi confirmaþi la prima Adunare Generalã (în cazul membrilor susþinãtori nu este necesara
confirmarea Adunãrii Generale)
?
întocmeºte programul de lucru al Asociaþiei; înfiinþeazã comisii, subdepartamente în cadrul
departamentelor stabilite de Adunarea Generalã
?
angajeazã personal în funcþie de necesitãþiile Asociaþiei ºi întocmeºte fiºa postului (atribuþiile ºi
remuneraþia);
?
elaboreazã regulamentul de ordine interioarã;
?
analizeazã þi sancþioneazã neîndeplinirea îndatoririlor de cãtre membrii Asociaþiei.
?
hotãrãþte schimbarea sediului;
?
îndeplineºte orice alte atribuþii prevãzute în statut, sau stabilite de Adunarea Generalã.
7. Preºedintele Consiliului Director este ºi preºedintele Asociaþiei. În cazul în care preºedintele ales este în
imposibilitatea de a-ºi exercita mandatul dintr-un motiv sau altul, pânã la întoarcerea lui sau pânã la noi
alegeri locul sãu va fi ocupat de vicepreºedinte. El este ales pe o perioadã de 2 ani cu posibilitatea de a fi
reales.

Art.15 Cenzorul
1. Acesta este ales de cãtre Adunarea Generalã ordinarã.
2. El verificã modul în care este administrat patrimoniul asociaþiei, ca ºi caracterul statutar al acþiunilor
întreprinse în cadrul acesteia.
3. El va înainta rapoarte Adunãrii Generale asupra activitãþii sale.
4. În momentul în care Asociaþia are 100 de membrii înscriºi Cenzorul va fi înlocuit cu o Comisie de cenzori
conform legislaþiei.
5. Îndeplineºte orice alte atribuþii prevãzute în statut, sau stabilite de Adunarea Generalã.
CAP.VI Patrimoniul
Art.16 Patrimoniul iniþial al Asociaþiei se constituie din suma de 6.000.000 lei donatã de membrii fondatori.
Art.17 Patrimoniul iniþial se completeazã, în condiþiile legii, cu subvenþii, donaþii, legate, bunuri mobiliare ºi
imobiliare, diferite forme de sponsorizare ºi fonduri obþinute din þarã sau strãinãtate în lei þi valutã de la persoane
fizice þi juridice din activitãþi proprii, precum ºi din orice alte mijloace ce nu contravin legii.
Art.18 Veniturile Asociaþiei provin din:
a. Ajutoare financiare sau bunuri mobiliare sau imobiliare ale membrilor sau ale terþilor, persoane fizice ºi
juridice din þarã þi strãinãtate;
b. Taxe de înscriere la aderarea de noi membrii, cotizaþii lunare ;
c. Contribuþii, subvenþii, sponsorizãri diverse forme de valorificare a patrimoniului (dobânzi, dividende,
chirii etc.)
d. Tarife pentru executare în mod accesoriu, a unor servicii, studii, proiecte, rapoarte, expertize angajate pe
baza contractualã, potrivit scopului Asociaþiei ºi prevederilor legii.
e. Taxe pentru participare la concursuri, simpozioane, seminarii sau alte activitãþi organizate de Asociaþie
sau în colaborare, potrivit prezentului statut;
f. Orice alte surse permise de lege;
Art.18 Bugetul de venituri ºi cheltuieli precum ºi bilanþul contabil sunt elaborate conform
dispoziþiilor legale în vigoare.
Art.19 Gestiunea Asociaþiei este þinutã de personal avizat (în conformitate cu legea în vigoare ) ºi este supusã
controlului periodic al organului de control (Cenzorul). Asociaþia poate deschide conturi în þarã sau în strãinãtate
conform legii.
CAP. VII Dizolvarea Asociaþiei
Art.20 Asociaþia îºi poate pierde personalitatea juridicã în cazurile þi în condiþiile prevãzute de lege.
În aceastã situaþie, bunurile rãmase în urma lichidãrii se vor transmite altor asociaþii cu scop identic sau
asemãnãtor.
CAP. VIII Dispoziþii finale
Art.21 Asociaþia poate avea ºtampilã þi însemne proprii.
Art.22 Prevederile prezentului statut se completeazã cu celelalte dispoziþii legale în vigoare.

Art. 23 Persoana împuternicitã sã desfãþoare procedura de dobândire a personalitãþii juridice va fi d-ra Fleºte
ADRIANA FLORICA, domiciliatã în Timiþoara, str. Sirius, nr. 25, ap. 8, posesoare a B.I. seria G.T. nr. 468006,
fiind mandatatã de asociaþi sã-i reprezinte în faþa notarului public pentru autentificarea actelor de constituire a
asociaþiei ºi sã semneze în mod valabil pentru ei ºi în numele lor orice act necesar ºi sã garanteze autenticitatea
semnãturii membrilor fondatori de pe tabelul nominal anexã care a fost semnat în prezenþa sa. Tabelul nominal
anexã face parte integrantã din prezentul statut al Asociaþiei Peisagiºtilor din România.

Timiºoara,

Împuternicit în baza
prezentului pentru autentificare

̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲

Anexa 1
Tabel Nominal Membrii Fondatori

Nr.
crt.
1
2

3
4

5

6

Numele si
prenumele
Prodan
Loredana
Bagyinka
Gabriela
Alina
Lipciuc
Dona-Mirela
Dara
NicoletaDorica-Elena
Jidira
GeorgetaElisabeta
Rusu Raluca

7

Ciobotã
Alexandru

8

Jaraba
Ramona
Fleºte
Adriana
Florica
Opriº Dora
Iulia
Berar
Cristian
Cocotan
Ionuþ
Mârza
Rãzvan

9

10
11
12
13

14

Ilea Cristian

15

Beldea
ArmandMihai
Constantines
cuLungu
Adrian
Lasca LauraDiana

16

17

Domiciliul

Act de identitate
Tip
Serie Nr.
BI
GV
057161

Data eliberãrii
15.08.1996

CI

TM

329398

03.06.2003

Timiºoara, str. Lidia, bl.76,
ap.14
Timiºoara, str. Lidia, nr.75,
ap. 20

CI

TM

341837

31.07.2003

BI

GX

204239

10.06.1997

Timiºoara, Calea
ªagului, nr. 74, ap.15

CI

TM

355085

27.09.2003

Arad, Calea Aurel
Vlaicu, nr. 8/A, ap. 5
Reºiþa, str. Piaþa
1Decembrie, bl. 9, ap.
11, jud. Caraº Severin
sat. Peciu Nou, nr.
391, jud. Timiº
Timiºoara, str. Sirius, nr.
25, ap. 8,

BI

GR

127668

13.05.2003

CI

KS

158370

13.05.2003

CI

TM

349982

05.09.2003

BI

GT

468006

03.01.1995

Timiºoara,
str.
Miron
Costin, nr. 7, ap. 5,
Timiºoara,
str.
Carol
Davila, nr.25
Timiºoara, str. Criºan,nr. 4,

CI

TM

343341

07.08.2003

CI

TM

106329

02.12.1999

BI

GV

688377

19.09.1996

Timiºoara,
str.Învãþãtorului, nr.5, sc.B,
ap.10,
Sat Sâmbãteni nr. 520,
comuna Pãuliþ, jud.Arad
Timiºoara, str. IonVidu, nr.
10B, sc. B, et. 2, ap. 10

BI

GV

689459

08.10.1996

BI

GR

318001

30.03.1995

CI

TM

313516

14.03.2003

Timiºoara, str.Aºtrilor, nr.
10, sc. F, ap. 6,

CI

TM

283493

18.09.2002

Timiºoara, str. Bârzava, nr.
2/3, ap. 5

CI

TM

320200

15.04.2003

Comuna Secusigiu, nr.
471, jud. Arad
Timiºoara, Calea Sever
Bocu, nr. 23, ap.18

Prezentul statut a fost redactat în 6 exemplare,

Semnãtura

