S-a cerut autentificarea şi înregistrarea următorului:

ACT CONSTITUTIV
Asociaţia
“ SOCIETATEA ACADEMICǍ DE ANTROPOLOGIE”

Noi,
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Bălăceanu Constantin, cetăţean român, născut la data de 07.07.1923, cu
domiciliul în Bucureşti, sector 1, str.Orlando nr.4, posesor al cărţii de identitate
seria RT nr.505521 eliberată de S.P.C.E.P – S.1, biroul nr.1 la data de
08.08.2007, CNP 1230707400071 în calitate de asociat fondator şi
Glavce Cristiana-Suzana, cetăţean român, născut la data de 14 mai 1939, cu
domiciliul în Bucureşti, sector 1, str.Gala Galaction nr.53, posesor al buletinului
de identitate seria BT nr.610809 eliberat de Miliţia Municipiului Bucureşti
Circa 4 la data de 22 iunie1983, CNP 2390514400122 în calitate de asociat
fondator şi
Kozma Andrei, cetăţean român, născut la data de 05.12.1954, cu domiciliul în
Bucureşti, sector 2, str.Calafat nr.27, posesor al cărţii de identitate seria RR
nr.316572 eliberată de Secţia 1 Poliţie la data de 08.07.2004, CNP
1541205400576 în calitate de asociat fondator şi
Ispas Alexandru-Teodor, cetăţean român, născut la data de 17 martie 1946, cu
domiciliul în Bucureşti, sector 4, Intr. Bitolia nr.18, posesor al cărţii de
identitate seria RT nr.159850 eliberată de Secţia 1 Poliţie la data de 30.04.2001,
CNP 1460317400123 în calitate de asociat fondator şi
Iancu Emilia-Elena, cetăţean român, născut la data de 16 octombrie 1946, cu
domiciliul în judetul Prahova, Municipiul Ploieşti, str.M.Eminescu nr.8, posesor
al buletinului de identitate seria BR nr.158510 eliberat de Poliţia Municipiului
Ploieşti, la data de 13 iulie 1995, CNP 2461016293132 în calitate de asociat
fondator şi
Crăciun Gheorghe Ioan Matei, cetăţean român, născut la data de 25 iulie
1947, cu domiciliul în Bucureşti, sector 1, str.Dionisie Lupu nr.62, posesor al
cărţii de identitate seria RD nr.415605, eliberată de Secţia 1 Poliţie, la data de
18.10.2004, CNP 1470725400484 în calitate de asociat fondator şi
Badea Leonardo, cetăţean român, născut la data de 23.02.1975, cu domiciliul
în judeţul Dîmboviţa, Tîrgovişte, bd. Unirii, bloc 51, sc. A, etaj 1, ap.2, posesor
al cărţii de identitate seria DD nr.009783 eliberată la data de 27.07.1999 de
Poliţia Municipiului Tîrgovişte, CNP1750223151832 în calitate de asociat
fondator,

în temeiul Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii
(modificată), în calitate de asociaţi fondatori, am hotărât să constituim o asociaţie
astfel:
I.
Denumirea asociaţiei este “Societatea Academica de Antropologie” şi va fi
persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial.
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II.

Sediul asociatiei - Asociaţia va avea sediul România, Bucureşti, sector 3, Piaţa
Alba Iulia nr.3 bloc i2 et.1 ap.1, acesta putând fi schimbat, în condiţiile legii, cu
aprobarea Adunării generale.

III.

Durata asociaţiei - Asociaţia se constituie pe o durată nedeterminată.

IV.

Patrimoniul social iniţial al asociaţiei este constituit dintr-un activ în valoare
totală de 500 lei, în numerar. Întregul patrimoniu va fi evidenţiat în
contabilitate, în conformitate cu legea română în materie, pe numele Asociaţiei
şi va fi folosit exclusiv pentru realizarea scopului şi obiectivelor ei.

V.

Scopurile asociaţiei sus-menţionate sunt de:

a)

asumare a rolului de verigă între toate formaţiunile ştiinţifice şi culturale cu
scop şi tematică antropologică (care studiază fenomenul “om”) - organizate atât
în ţară cât şi în străinătate - (numim aici: academii, universităţi, muzee,
societăţi, asociaţii, institute, centre, colective, precum şi alte entităţi a căror
preocupare are tangenţă cu antropologia).
Asociaţia “Societatea Academica de Antropologie” îşi asumă şi rolul de verigă
între personalităţile implicate în antropologie sau în domeniile şi tematicile de
relevanţă antropologică.
sprijinire a activităţilor legate de manifestările stiinţifice naţionale şi
internaţionale ale diverselor entităţi al căror subiect principal este antropologia ,
dar îndeosebi ale Comisiei de Antropologie “Academia Şt.Milcu” a Academiei
Române.

b)
c)

VI.

Obiectivele pe care şi le propune să le realizeze în vederea atingerii acestui scop
sunt prevăzute în detaliu, în Statutul Asociaţiei.

VII.

Organul de conducere al asociaţiei este Adunarea generală formată, la înfiinţare,
din toţi membrii fondatori.

VIII. Asociaţia are un Consiliu director (Consiliu stiinţific coordonator) format din:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Preşedinte de onoare
Preşedinte de onoare
Presedinte
Director
Secretar
Trezorier

-

Bălăceanu Constantin
Glavce Cristiana-Suzana
Kozma Andrei
Ispas Alexandru
Starcea Crăciun Matei
Iancu Emilia

IX.

Controlul activităţii economico-financiare şi gestionare va fi efectuat de o
Comisie de cenzori reprezentată de : Badea Leonardo.

X.

Atribuţiile organelor de conducere, administrare şi control sunt prevăzute în
Statutul Asociaţiei.
Noi, membrii fondatori sus-meţionaţi ai Asociaţiei “Societatea Academica de
Antropologie”, împuternicim pe avocat Vîlceanu Gheorghe, cetăţean român,
cu domiciliul în Bucureşti, sector 2, bd.Lacul Tei nr.63, bloc 8, sc.1, etaj 8,
ap.31, posesorul actului de identitate (CI) seria DP nr.127402 eliberată de
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I.N.E.P la data de 07.12.2007, codul numeric personal 1621203400108, să
acţioneze în numele nostru şi pentru noi ca să ne reprezinte în cadrul procedurii
de dobândire a personalităţii juridice, înscrierea asociaţiei în registrul
asociaţiilor şi fundaţiilor, obţinerea avizelor necesare, precum şi să semneze
orice eventuale acte modificatoare ale Actului Constitutiv şi Statutul asociaţiei,
modificări impuse de instanţa de judecată competentă, semnătura sa fiindu-ne
pe deplin opozabilă.
Redactat şi editat în 8 (opt) exemplare la Cabinetul de Avocatură “Gheorghe
Vîlceanu”cu sediul în Bucureşti, sector 2, bd.Lacul Tei nr.63, bloc 8, sc.1, etaj 8, ap.31,
telefon/fax 0040 21.210.12.65.
S-au eliberat 7 (şapte) exemplare.

Bălăceanu Constantin
Glavce Cristiana-Suzana
Kozma Andrei
Ispas Alexandru
Iancu Emilia
Starcea Crăciun Matei
Badea Leonardo
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Cabinet de Avocatură “Gheorghe Vîlceanu”
Bucureşti, sector 2, bd.Lacul Tei nr.63, bloc 8, sc.1, etaj 8, ap.31

ÎNCHEIERE DE ATESTARE NR……../…….2008
Azi, data de ………2008, la sediul Cabinetului de Avocatură menţionat mai sus s-au
prezentat Bălăceanu Constantin, cetăţean român, născut la data de 07.07.1923, cu domiciliul
în Bucureşti, sector 1, str.Orlando nr.4, posesor al cărţii de identitate seria RT nr.505521
eliberată de S.P.C.E.P - S1, biroul nr.1 la data de 08.08.2007, CNP 1230707400071; Glavce
Cristiana-Suzana, cetăţean român, născut la data de 14 mai 1939, cu domiciliul în Bucureşti,
sector 1, str.Gala Galaction nr.53, posesor al buletinului de identitate seria BT nr.610809
eliberat de Miliţia Municipiului Bucuresti - Circa 4 la data de 22 iunie1983, CNP
2390514400122; Kozma Andrei, cetăţean român, născut la data de 05.12.1954, cu domiciliul
în Bucureşti, sector 2, str.Calafat nr.27, posesor al cărţii de identitate seria RR nr.316572
eliberată de Secţia 1 Poliţie la data de 08.07.2004, CNP 1541205400576; Ispas Alexandru
Teodor, cetăţean român, născut la data de 17 martie 1946, cu domiciliul în Bucureşti, sector 4,
Intr. Bitolia nr.18, posesor al cărţii de identitate seria RT nr.159850 eliberat de Secţia 1 Poliţie
la data de 30.04.2001, CNP 1460317400123; Iancu Emilia-Elena, cetăţean român, născut la
data de 16 octombrie 1946, cu domiciliul în judeţul Prahova, Municipiul Ploieşti,
str.M.Eminescu nr.8, posesor al buletinului de identitate seria BR nr.158510 eliberat de Poliţia
Municipiul Ploieşti, la data de 13 iulie 1995, CNP 2461016293132; Crăciun Gheorghe Ioan
cetăţean român, născut la data de 25 iulie 1947, cu domiciliul în Bucureşti, sector 1, str.Dionisie
Lupu nr.62, posesor al cărţii de identitate seria RD nr.415605, eliberată de Secţia 1 Poliţie la
data de 18.10.2004, CNP 1470725400484 şi Badea Leonardo, cetăţean român, născut la data
de 23.02.1975, cu domiciliul în judeţul Dîmboviţa, Tîrgovişte, bd. Unirii, bloc 51, sc. A, etaj 1,
ap.2, posesor al cărţii de identitate DD 009783 eliberată la data de 27.07.1999 de Poliţia
Municipiului Tîrgovişte, CNP1750223151832 , care după ce au fost identificaţi conform actelor
de identitate prezentate, au consimţit la semnarea înscrisului prezentat de către părţi.
În temeiul art.3 din Legea nr.51/1995 - modificată - atest identitatea părţilor şi
semnătura acestora, actul fiind înregistrat în Registrul de acte atestate de avocat sub
nr……./…..2008, redactat în 8 (opt) exemplare, din care 7 (şapte) au fost înmânate părţilor.
Avocat Gheorghe Vîlceanu
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