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                                                            Hotărâre 

                                                 Nr. 10 din 24.02.2014 

 

 Adunarea generală a părinţilor  Asociaţiei de părinţi “Octavian Goga” Marghita, 

conform art. 9, Cap IV. din Statut, constată că membrii asociaţi menţionaţi în actul 

costitutiv al Asociaţei, respectiv membrii fondatori ai acesteia, şi-au pierdut calitatea de 

membri asociaţi. Astfel, copii acestora nu mai sunt elevi ai  Colegiului Naţional 

“Octavian Goga”, deci membrii fondatori nu mai au calitatea de părinte. 

 În consecinţă, potivit art. 13(1) lit. b, cap. VI din Statut, în Adunarea Generală au 

fost aleşi preşedinţii Comitetelor de părinţi din fiecare clasă a Colegiului Naţional 

“Octavian Goga, respectiv: 

1. Lozoc Teodor,  

2. Jurcsik Pavel,  

3. Bozga Anamaria,  

4. Arvinte Nicoleta Codruţa,  

5. Rebeleş Nicoleta,  

6. Turc Florentina,  

7. Pop Mariana Corina,  

8. Ciora Florin,  

9. Faur Ramona,  

10. Horvath Marinela,  

11. Buşe Bianca,  

12. Ienciu Nicoleta Cecilia,  

13. Mechereş Dana,  

14. Silaghi Gheorghina,  

15. Benţe Ioana,  

16. Blaga Simona,  

17. Sabău Remus,  



18. Molnar Ganina,  

19. Gal Simona,  

20. Şipoş Corina,  

21. Farcaş Adela,   

22. Iuhas Simona,  

23. Urs Daniela,  

24. Guiaş Rafael,  

25. Boşca Timea,  

26. Sabău Marinela,  

27. Hebriştean Lăcrimioara,  

28. Tegzeş Gianina,  

29. Demeter Ioana,  

30. Manciu Lavinia,  

31. Butean Cristina,  

32. Iuhas Simona Florentina,  

33. Silaghi Adela,  

34. Muntean Adrian,  

35. Langa Livia,  

36. Verzeş Claudia,  

37. Aslovici Florin,  

38. Fazakaş Lorant,  

39. Maghiar Lia,  

40. Caba Rodica,  

41. Pop Loredana,  

42. Silaghi Claudia,  

43. Maghiar Elena,  

44. Ternovan Rodica,  

45. Zsiroş Camelia,  

46. Popa Adrian,  

47. Diţu Marius,  

48. Mincu Doina,  

49. Cristiţiu Dumitru, 

50. Pădurean Ştefan,  

51. Tăut Boglarka,  

52. Bozga Ioan,  

53. Gui Daniel,  

54. Magdaş Dorina,  



55. Talpoş Delia,  

56. Salanţa Aurora,  

 

În continuare Adunarea Generală hotăreşte: 

   - persoanele care reprezintă Asociaţia cu specimen de semnătură la Banca 

Comercială Română :  Semnătura nr. 1 – Lozoc Teodor şi Turc Florentina; Semnătura 

nr. 2 – Farcaş Adela şi Ciora Florian. Sumele vor fi eliberate cu semnăturile a două 

persoane, una din fiecare grup. 

        - persoana care reprezintă asociaţia la Notarul public şi la Judecătoria Marghita, 

judeţul Bihor este Lozoc Teodor. 

   - în baza art. 13, alineatului  2, lit. d , Cap VI. din Statutul Asociaţei, Adunarea 

Generală a hotărât modificarea şi completarea Statutului Asociaţiei astfel: 

============================================================= 

La Cap. III, Art. 6, alineatul 3, litera b) va avea următorul conţinut: 

-b. acordarea de premii elevilor şi profesorilor. 

 Alineatul 6 va avea următorul conţinut: 

-Aceste fonduri se vor păstra într-un cont bancar ce se va deschide după 

efectuarea demersurilor prevăzute de lege. Sumele vor fi eliberate cu aprobarea 

preşedintelui şi vicepreşedintelui, numai prin transfer bancar. 
      Alineatul 8 va avea următorul conţinut: 

- Comitetul de părinţi al clasei poate propune în adunarea generală, dacă se 

consideră necesar, o sumă minimă  cu care părinţii elevilor clasei să contribuie la 

întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a clasei ori a unităţii de 

învăţământ. 

      Alineatul 9 va avea următorul conţinut:  

-Contribuţia prevăzută la alin. 8 nu este obligatorie, se colectează şi se 

administrează numai de către Comitetul de părinţi, fără implicarea cadrelor 

didactice şi se va depune în contul bancar al Asociaţiei. 
      Cap. IV, Art 9 va avea următorul conţinut: 

- Calitatea de membru asociat se dobândeşte odată cu calitatea de părinte la 

Colegiul Naţional „Octavian Goga” la cererea scrisă individual sau colectiv la 

nivelul clasei şi se pierde prin retragere, excludere, deces sau încetarea calităţii de 

părinte. 

      Cap. VI, Art. 13, alineatul 1 va avea următorul conţinut: 

-  Adunarea generală reprezintă organul principal de conducere al Asociaţiei şi 

se compune din totalitatea asociaţilor. Adunarea generală se reuneşte prin 



reprezentare, respectiv prin Preşedinţii comitetelor de părinţi. Comitetele de 

părinţi se contituie la nivelul fiecărei clase a Colegiului Naţional „Octavian Goga” 

şi se compun fiecare dintr-un preşedinte, un vicepreşedinte şi un casier.                                                              
 Alineatul 4 va avea următorul conţinut: 

-Hotărârile luate de Adunarea generală în limitele legii, a Actului constitutiv şi 

ale Statutului sunt obligatorii chiar şi pentru membrii asociaţi care nu au 

participat sau au votat împotrivă. Hotărârile Adunării generale sunt valabile când 

au fost votate de   50% + 1 dintre Preşedinţii Comitetelor de părinţi, din totalul 

acestora. 
     Art. 14, alineatul 1 va avea următorul conţinut: 

- Consiliul director este ales de Adunarea generală pe o perioadă de 2 ani şi este 

compus din:            

-  1 preşedinte,                                                                                                                                            

-  2 vicepreşedinţi,                                                                                                                                       

-  1 secretar,                                                                                                                                                

-  5 membri.                                                                                                                                              

Membrii asociaţi care au şi  calitatea de cadru didactic al Colegiului Naţional 

„Octavian Goga” nu vor putea fi aleşi în Consiliul de administraţie sau Comisia 

C.E.A.C. din cadrul acestei instituţii. 

Alineatul 3, se adaugă lit. e) şi va avea următorul conţinut: 

- membrul în Consiliul director, care lipseşte de la şedinţă nu poate fi 

reprezentat de altă persoană; 

Alineatul 3, se adaugă lit. f) şi va avea următorul conţinut: 

- hotărăşte persoana calificată în condiţiile legii să desfăşoare activitatea de 

contabilitate a Asociaţiei. 
Art. 15 alineatul 1 va avea următorul conţinut: 

        - Organul  de  control  financiar este  reprezentat  de Comisia  de  cenzori , 

formată  din  trei  membri , aleşi  de Adunarea  generală, pe  o perioadă  de 2 ani . 

Alineatul 2 va avea următorul conţinut: 

     - Comisia  de  cenzori  este  alcătuită  dintr-un  număr  impar  de   cenzori. 

Membrii  consiliului director  nu  pot  fi  şi  cenzori. Cel puţin unul dintre cenzori 

trebuie să fie contabil autorizat sau expert contabil, în condiţiile legii.  

 

 



În baza art. 13, alineatului  2, lit. b şi c, Cap VI. din Statutul Asociaţei, Adunarea 

generală a ales membrii Consiliului Director: 

Preşedinte:                    Lozoc Teodor,                                                                                                                                                                                                                      

Vicepreşedinte:                  Turc Florentina ,                                                                                                                            

Vicepreşedinte:                   Farcaş Adela,      

Secretar:                         Benţe Ioana,                                                                                               

Membrii:                             Silaghi Gheorghina,                                                                                                     

                                      Ciora Florian,                                                                                                                   

                                            Pădurean Ştefan, 

                                            Cristuţiu Dumitru,  

                                            Urs Daniela, 

Precum şi Comisia de cenzori: Langa Livia,  

                                                  Horvath Marinela şi 

                                                  Silaghi Marius – expert contabil. 


