
 
 
 
 
 

ACT CONSTITUTIV AL ASOCIAŢIEI  

“CASA DE CONCEDII A CONSTRUCTORILOR” 

 

NOI,  
• Asociaţia Română a Antreprenorilor din Construcţii -  ARACO – cu sediul în 

Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 202A, Sectorul 6, având codul de înregistrare 
fiscală 5249631, reprezentată de Dl. Laurenţiu Plosceanu, cu funcţia de Preşedinte, în 
calitate de asociat fondator şi 

• Federaţia Generală a Sindicatelor FAMILIA - cu sediul în Bucureşti, Str. Biserica 
Doamnei nr. 3, Sectorul 3, având codul de înregistrare fiscală 3376655, reprezentată de 
Dl. Dan Cristescu, cu funcţia de Preşedinte, în calitate de asociat fondator şi 

• Federaţia Naţională a Sindicatelor din Construcţii - Montaj - ANGHEL SALIGNY cu 
sediul în Bucureşti, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, Sectorul 1, având codul de înregistrare 
fiscală 9464462, reprezentată de Dl. Eugen Colceriu, cu funcţia de Preşedinte, în 
calitate de asociat fondator  

în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000, aprobată prin Legea nr. 246/2005 cu privire la 
asociaţii şi fundaţii si a Acordului Social Sectorial în Construcţii 2007-2009, în calitate de 
asociaţi fondatori, am hotărât să constituim o asociaţie, astfel: 
1. Asociaţia va fi denumită „Casa de Concedii a Constructorilor” şi va fi persoană juridică de 

drept privat, fără scop patrimonial. 
2. Asociaţia „Casa de Concedii a Constructorilor îşi va avea sediul în în Bucureşti, Str. Justinian 

nr. 11, intrarea B, Sectorul 2. 
3. Scopul Asociaţiei este acela de reducere a efortului financiar al angajatorilor si  
evitarea unor eventuale dezechilibre ale sarcinii de plata a angajatorilor ca urmare a blocajului  
financiar din sectorul de constructii si a incasarilor mai reduse in perioada de timp nefavorabil  
executarii lucrarilor de constructii, cand concediile de odihna sunt preponderente precum si  
consolidarea drepturilor fundamentale si ridicarea nivelului de trai al salariatilor, astfel incit toti  
cei care isi cistiga existenta valorificandu-si forta de munca, sa-si poata asigura un trai decent  
in raport cu standardele de viata din Uniunea Europeana, iar obiectivele pe care şi le propune 
să le realizeze în vederea atingerii acestui scop sunt prevăzute în detaliu, în Statutul asociaţiei. 
4. Asociaţia „Casa de Concedii a Constructorilor” se constituie pe o durată nedeterminată. 
5. Patrimoniul social al Asociaţiei este alcătuit dintr-un activ patrimonial iniţial în valoare de 
3000 lei şi este alcătuit din următoarele aporturi în bani depuse de fondatori, astfel: 

◦ Asociaţia Română a Antreprenorilor din Construcţii -  ARACO – 1000 lei; 
◦ Federaţia Generală a Sindicatelor FAMILIA – 1000 lei; 
◦ Federaţia Naţională a Sindicatelor din Construcţii - Montaj „ANGHEL SALIGNY” – 

1000 lei; 
 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. 

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

6. Asociaţia are un consiliu director format din: 
 a) un preşedinte; 
 b) un vicepreşedinte; 
 c) un secretar; 
 d) un membru. 



7. Controlul activităţii economico-financiare şi gestionare va fi efectuat de un cenzor/auditor. 
8. Atribuţiile organelor de conducere, administrare şi control sunt prevăzute în statutul 

asociaţiei. 
 
 

Noi, membrii fondatori sus-menţionaţi ai Asociaţiei „Casa de Concedii a Constructorilor” 
împuternicim pe Ruxandra Stefan, cetăţean roman, domiciliat în Bucuresti, Sos. 
Pantelimon nr. 248-250, bloc 59-60, apt. 195, Sectorul 2, posesorul actului de identitate 
seria RR nr. 132576, eliberat de Sectia 9, la data de 9.11.2000, codul numeric personal 
2760419424520, 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 Statutului asociaţiei, modificări impuse de instanţa de 
judecată competentă, semnătura sa fiindu-ne pe deplin opozabilă. 

 
 

 
 SEMNĂTURILE 

FONDATORILOR 
 
Asociaţia Română a Antreprenorilor din Construcţii -  ARACO  
 reprezentată de Dl. Laurenţiu Plosceanu, Preşedinte 
 
 
 
 
 
 
Federaţia Generală a Sindicatelor FAMILIA  
reprezentată de Dl. Dan Cristescu, Preşedinte 
 
 
 
 
 
 
Federaţia Naţională a Sindicatelor din Construcţii - Montaj - ANGHEL SALIGNY  
reprezentată de Dl. Eugen Colceriu, Preşedinte 
 
 


