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S-a cerut atestarea urmatorului inscris:                                                                                 

 

 

 

ACT CONSTITUTIV  

 

AL ASOCIAŢIEI  BUCURESTI PENTRU PENTRU COPII DISLEXICI 

 

 Noi, 

1. IOAN CRISTIAN-SILVIU, cetatean roman, nascut la 31.12.1946, in Mun. Timisoara, Jud. 

Timis, stare civila: casatorit, domiciliat in Bucuresti, Bld. Schitul Magureanu nr. 12A, Sec. 1, fårå 

antecedente penale, CNP: 1461231400125, identificat cu CI seria RT nr. 479820 emisa de SPCEP S1 

biroul nr. 3, la data 05.04.2007; 

2. IOAN ANGELA-IULIANA, cetatean roman, nascuta la 19.09.1957, in Ors. Buzias, Jud. 

Timis, stare civila: casatorita, domiciliata in Bucuresti, Bld. Schitul Magureanu nr. 12A, Sec. 1, fårå 

antecedente penale, CNP: 2570919400311, identificata cu CI seria RT nr. 457321 emisa de SPCEP S1 

biroul nr. 3, la data 19.01.2007  

si  

3 MENDELSSOHN NORA , cetatean roman, nascuta la 03.01.1970, in Mun Bucuresti, sector 

3, stare civila: casatorita, domiciliata in Bucuresti, str. Grigore Ionescu, nr.90, Bl. T8A,sc.A, 

et.4,apt.23, fara antecedente penale, CNP:2700103434518, identificata cu CI seria RX nr.429052  

emisa de SPCEP S2, la data de 30.01.2014. 

 

în  conformitate  cu  prevederile  OG nr. 26/2000, completata si modificata prin Legea nr. 246/2005 cu 

privire la asociaţii şi fundaţii, în calitate de asociaţi fondatori, am hotărât să constituim o asociaţie 

astfel: 

 

(1). Asociaţia va fi denumită ASOCIAŢIA BUCURESTI PENTRU PENTRU COPII 

DISLEXICI ((Dovada privind disponibilitatea denumirii nr. 132441 din data  de  19.02.2014 eliberata 

de Ministerul Justitiei- Serviciul comunicare si relatii publice ONG). 

  

 (2). ASOCIAŢIA BUCURESTI PENTRU PENTRU COPII DISLEXICI are sediul în 

Bucuresti, B-dul Schitu Magureanu nr 12 A, Parter, sector 1 
 

(3). Asociaţia are ca scop derularea de activitati de asistenta si solidaritate sociala, civila, 

culturala, de instructiune, educatie, formare si informare in legatura cu problemele legate de dislexie. 

Activitatea se va desfasura exclusiv pe baza aportului voluntar si gratuit al membrilor, si are ca 

scop elaborarea, promovarea si realizarea de proiecte de solidaritate sociala, inclusiv a unor intiative 

socio-educative si culturale. 

In anumite cazuri speciale Asociatia va putea recurge la angajarea unor persoane pe baza 

contractuala, inclusiv din randul membrilor sai, pentru realizarea anumitor obiective precise.   

Asociaţia va sprijini organismele legal abilitate pentru realizarea obiectivelor propuse, in acord 

cu principiile democratiei si drepturilor omului.  

(4). Obiectivele pe care asociaţia şi le propune în vederea realizării acestui scop sunt prevăzute 

în statutul asociaţiei. 

(5). Asociaţia se constituie pe durată nedeterminată, începând cu data înscrierii în Registrul 

asociaţiilor şi fundaţiilor. 

(6). Patrimoniul social al Asociaţiei este alcătuit dintr-un activ patrimonial, iniţial, în valoare de 

900 (nouasutelei) lei aport în numerar.  

Aportul în bani al fondatorilor este după cum urmează: 

- IOAN CRISTIAN-SILVIU: 300 lei  

- IOAN ANGELA-IULIANA: 300 lei  

- MENDELSSOHN NORA: 300 lei  
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Întregul patrimoniu va fi evidenţiat şi păstrat în conformitate cu legislaţia română în materie, pe 

numele asociaţiei şi va fi folosit exclusiv pentru realizarea obiectivelor ei.  

Organul de conducere al asociaţiei este Adunarea generală formată, la înfiinţare,  din 

reprezentaţii asociatiei  fondatoare. 

 

Asociaţia are un Consiliu director format din: 

1. Preşedinte: IOAN ANGELA-IULIANA, cetatean roman, nascuta la 19.09.1957, in Ors. Buzias, 

Jud. Timis, stare civila: casatorita, domiciliata in Bucuresti, Bld. Schitul Magureanu nr. 12A, Sec. 1, fårå 

antecedente penale, CNP: 2570919400311, identificata cu CI seria RT nr. 457321 emisa de SPCEP S1 

biroul nr. 3, la data 19.01.2007; 

2. Vicepreşedinte: IOAN CRISTIAN-SILVIU, cetatean roman, nascut la 31.12.1946, in Mun. 

Timisoara, Jud. Timis, stare civila: casatorit, domiciliat in Bucuresti, Bld. Schitul Magureanu nr. 12A, 

Sec. 1, fårå antecedente penale, CNP: 1461231400125, identificat cu CI seria RT nr. 479820 emisa de 

SPCEP S1 biroul nr. 3, la data 05.04.2007; 

3. Secretar general: MENDELSSOHN NORA, cetatean roman, nascuta la 03.01.1970, in Mun 

Bucuresti, sector 3, stare civila: casatorita, domiciliata in Bucuresti, str. Grigore Ionescu, nr.90, Bl. 

T8A,sc.A, et.4,apt.23, fara antecedente penale, CNP:2700103434518, identificata cu CI seria RX 

nr.429052, emisa de SPCEP S2, la data de 30.01.2014. 

 

Atribuţiile organelor de conducere, administrare şi control sunt prevăzute în Statutul asociaţiei.  

Noi, asociaţii fondatori ai ASOCIAŢIA BUCURESTI PENTRU PENTRU COPII 

DISLEXICI împuternicim pe IOAN ANGELA-IULIANA, cetatean roman, nascuta la 19.09.1957, in 

Ors. Buzias, Jud. Timis, stare civila: casatorita, domiciliata in Bucuresti, Bld. Schitul Magureanu nr. 

12A, Sec. 1, fårå antecedente penale, CNP: 2570919400311, identificata cu CI seria RT nr. 457321 

emisa de SPCEP S1 biroul nr. 3, la data 19.01.2007, să acţioneze în numele nostru şi pentru noi, sa 

obtina atestarea actulului constitutiv si statutului asociatiei, sa obtina toate avizele necesare, să 

desfăşoare procedura de dobândire a personalităţii juridice, înscrierea Asociaţiei în Registrul 

Asociaţilor şi Fundaţiilor, obţinerea avizelor necesare, precum şi să semneze orice acte modificatoare 

ale Actului constitutiv şi Statutului asociaţiei, modificări impuse de instanţa judecătorească 

competentă, semnătura acestora fiindu-ne pe deplin opozabilă. 

 

Redactat în 7 exemplare, din care 6 exemplare s-au înmânat părţilor 

 

ASOCIAŢII - FONDATORI: 

 

1. IOAN CRISTIAN-SILVIU, cetatean roman, nascut la 31.12.1946, in Mun. Timisoara, Jud. 

Timis, stare civila: casatorit, domiciliat in Bucuresti, Bld. Schitul Magureanu nr. 12A, Sec. 1, fårå 

antecedente penale, CNP: 1461231400125, identificat cu CI seria RT nr. 479820 emisa de SPCEP S1 

biroul nr. 3, la data 05.04.2007; 

2. IOAN ANGELA-IULIANA, cetatean roman, nascuta la 19.09.1957, in Ors. Buzias, Jud. 

Timis, stare civila: casatorita, domiciliata in Bucuresti, Bld. Schitul Magureanu nr. 12A, Sec. 1, fårå 

antecedente penale, CNP: 2570919400311, identificata cu CI seria RT nr. 457321 emisa de SPCEP S1 

biroul nr. 3, la data 19.01.2007 si  

3 MENDELSSOHN NORA , cetatean roman, nascuta la 03.01.1970, in Mun Bucuresti, sector 

3, stare civila: casatorita, domiciliata in Bucuresti, str. Grigore Ionescu, nr.90, Bl. T8A,sc.A, 

et.4,apt.23, fara antecedente penale, CNP:2700103434518, identificata cu CI seria RX nr.429052  

emisa de SPCEP S2, la data de 30.01.2014. 

 

ASOCIAŢII - FONDATORI: 

 

IOAN CRISTIAN-SILVIU                                                           IOAN ANGELA-IULIANA 

 

MENDELSSOHN NORA     


