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ACTUL CONSTITUTIV 
 

AL FUNDAŢIEI TIRGU MURES ZOO, 
cu sediul în TÎRGU MUREŞ, strada VERII, nr. 57,  

judeţul MUREŞ 
 

Subscrisa: MUNICIPIUL TÎRGU MUREŞ, prin Consiliul Local 
Municipal Tîrgu Mureş, cu sediul în Tîrgu Mureş, strada Piata Victoriei, nr. 
3, judeţul Mureş, având C.I.F. 4322823, legal reprezentat, în baza Hotârârii 
Consiliului Local nr. ... din data de ..............., prin domnul.............................., 
cetăţean român, născut la data de ..............., în loc............., judeţul.............., 
cu domiciliul în loc................, strada ............, nr ......., judeţul............, 
identificat cu C.I., seria........, nr. .............., eliberată de SPCLEP .................la 
data de ................, având CNP ..........................,  
în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000, cu privire la Asociaţii 
şi Fundaţii, privitor la persoanele fizice şi persoanele juridice, în calitate de 
membru – fondator, rog a se cuprinde în act autentic următorul Act 
Constitutiv prin care se constituie o FUNDAŢIE, astfel încât, să îndeplinim 
scopul propus în Statutul  „FUNDAŢIEI TIRGU MURES ZOO”. 

 
FUNDAŢIA TIRGU MURES ZOO, îşi propune să administreze Gradina 

Zoologica din Tirgu Mures, sa gestioneze patrimoniul acesteia, sa asigure 
functionarea acesteia in conditiile cele mai bune, să asigure personal 
specializat pentru crearea de condiţii şi îngrijiri speciale pentru creşterea, 
întreţinerea şi reproducerea animalelor şi păsărilor sălbatice si domestice, 
unele chiar pe cale de dispariţie, cu scopul expunerii către vizitatori; crearea 
unui cadru propice schimbului de cunoştinţe prin programe educaţionale 
pentru copii, elevi şi vizitatori. 

 
FUNDAŢIA TIRGU MURES ZOO, îşi propune ca scop să participe la 

activităţi de cercetare care sporesc beneficiile pentru conservarea speciilor 
şi/sau de formare a cunoştinţelor de conservare relevante, precum şi/sau la 
schimburi de informaţii referitoare la conservarea speciilor şi/sau , acolo 
unde este cazul, la înmulţirea în captivitate, repopularea ori reproducerea 
speciilor în mediu natural. 

 
Scopul FUNDAŢIEI se întemeiază pe reglementările legislative în 

vigoare, respectul suveranităţii, independenţei şi integrităţii naţionale, al 
democraţiei, pe colaborare şi întrajutorare, iar obiectivele pe care şi le 
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propune în vederea realizării acestui scop sunt prevăzute în Statutul 
Fundaţiei.  

 
Denumirea Fundaţiei este: FUNDAŢIA TIRGU MURES ZOO, 

denumire rezervată prin DOVADA DISPONIBILITĂŢII DENUMIRII cu nr. 
........ din data de ....02.2016, eliberată de către Ministerul Justiţiei – 
Departamentul Pentru Comunicare şi Relaţii Publice. 
Fundaţia este persoană juridică română, de drept privat, apolitică, 
nonguvernamentală şi fără scop lucrativ, cu patrimoniu propriu. 

 
SEDIUL FUNDAŢIEI TIRGU MURES ZOO este în Tîrgu Mureş, strada 

Verii, nr. 57, judeţul Mureş, România, conform C.F. cu nr 90387/N/LXVI, nr. 
cadastral 126668,  eliberată de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
Mureş. 
 

FUNDAŢIA TIRGU MURES ZOO este constituită pe perioadă 
nelimitată 
Personalul angajat al Administratiei Grădinii Zoologice din cadrul Primariei 
Tirgu Mures va fi angajat in totalitate de Fundatia Tirgu Mures Zoo 
Inventarul (constructii, terenuri, animale, dotari) va fi predat in patrimoniul 
fundatiei pe bază de proces verbal de predare-primire, pentru a-si putea 
atinge si indeplini scopul si obiectivele. 

Patrimoniul este element de bază al FUNDAŢIEI TIRGU MURES 
ZOO, iar bunurile acesteia, sunt proprietate privată. Patrimoniul iniţial al 
FUNDAŢIEI TIRGU MURES ZOO,  este alcătuit dintr-un activ patrimonial, în 
valoare de 500.000 RON(Cinci sute mii RON). Patrimoniul va putea fi mărit 
prin: donaţii ulterioare în numerar şi în bunuri, sponsorizări, venituri realizate 
din anumite activităţi organizate sub egida acesteia si orice altă formă legală 
în deplină concordanţă cu scopul propus. Întregul patrimoniu va fi evidenţiat 
şi păstrat în conformitate cu legislaţia română în materie, pe numele 
Fundaţiei şi va fi folosit exclusiv pentru realizarea obiectivelor ei. 

 
 
Organele de conducere, administrare şi control ale Fundaţiei sunt:  
 

1 - Consiliul Director 
2 – Cenzorii 
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1. CONSILIUL DIRECTOR este organul de conducere al Fundaţiei, a 
cărui componeneţă este următoarea: 
- Preşedinte: ……………….……………,   ……….……………………………. 
- Vicepreşedinte: …………………..……,   ………..…………………………… 
- Secretar: ……………………………….,   ……………………………………. 
 
In caz de descompletare, funcţiile rămase libere se completează prin 
hotărârea membrilor ramasi . Completarea funcţiilor rămase libere se face 
în cel mult 30 de zile de la descompletare. 
Atribuţiile organelor de conducere, administrare şi control ale FUNDAŢIEI 
TIRGU MURES ZOO, sunt stabilite prin Statutul acesteia. 
         2. CENZORII. CONTROLUL ACTIVITĂŢII ECONOMICO-Financiare 
al Fundaţiei, va fi efectuat de către:………………………………………… 
- Cenzor, Expert contabil –…….........…..………,    …………………………… 
Cenzorul este numit pe o periodă de 5 (cinci) ani, de la data semnării 
prezentului Act Constitutiv şi autentificării lui la Biroul Notarului Public. 
Acesta îşi desfăşoară activitatea conform regulilor privitoare la mandat, în 
baza Statutului şi a actelor normative în vigoare. FUNDAŢIA TIRGU MURES 
ZOO, va ţine evidenţa contabilă conform metodologiei stabilie de Ministerul  
de Finanţe pentru Asociaţii şi Fundaţii şi va răspunde prin reprezentanţii săi, 
pentru modul în care se gestionează patrimoniul, în conformitate cu legislaţia 
în vigoare.Activitatea Fundaţiei se va desfăşura în baza Statutului care 
urmează şi face parte integrantă din prezentul Act Constitutiv. 

În numele Fundaţiei, se va deschide cont propriu, va avea ştampilă 
proprie şi siglă. 

FUNDAŢIA TIRGU MURES ZOO, poate să încheie acte juridice, de 
administrare şi de opoziţie în nume propriu, prin reprezentanţii săi.  

Prezentul Act Constitutiv s-a adoptat de către membrul fondator în,  
cadrul întâlnirii de constituire desfăşurate în Tirgu Mures, judeţul Mureş, 
astazi ………………., ocazie cu care s-a adoptat si statutul fundatiei.
 Prezentul Act Constitutiv intră în vigoare după ce a fost autentificat la 
sediul Biroului Notarului Public……………………………………………………. 

Urmează Statutul Fundaţiei care face corp comun cu Actul 
Constitutiv..... ......Persoana împuternicită cu ducerea la îndeplinire a 
procedurii de dobândire a personalităţii juridice, este Gorea Horatiu Simion, 
cu domiciliul în Cristesti, strada Viilor, nr 709, judeţul Mureş, identificată cu 
C.I., seria MS, nr.436673, eliberată de SPCLEP Tîrgu Mureş la data de 
31.08.2007, având CNP 1610622264365. 

Redactat în 10 exemplare în Tîrgu Mureş, azi…………………,  
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                  MEMBRU FONDATOR: 
 
                          MUNICIPIUL TÎRGU MUREŞ 
  
                                              PRIN 
 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎTGU MUREŞ 
-- urmează autentificarea la Biroul Notarului Public 

STATUTUL 

 
FUNDAŢIEI TIRGU MURES ZOO 

 
CAPITOLUL I 

DISPOZIŢII GENERALE 
 
 Art.1 FUNDAŢIA TIRGU MURES ZOO, este fondată potrivit Actului 
Constitutiv de: MUNICIPIUL TÎRGU MUREŞ, prin Consiliul Local 
Municipal Tîrgu Mureş, cu sediul în Tîrgu Mureş, strada Piata Victoriei, nr. 
3, judeţul Mureş, având C.I.F,4322823, legal reprezentat, în baza Hotârârii 
Consiliului Local nr. ..... din data de ..............., prin domnul ............................ 
cetăţean român, născut la data de ............... în Loc.............. 
judeţul..............., cu domiciliul în...................., strada .................. nr.........., 
judeţul.............., identificat cu C.I., seria......, nr. ..............., eliberată de 
SPCLEP ............... la data de ............... având CNP .......................... . 
în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000, cu privire la Asociaţii 
şi Fundaţii, a constituit sus numita Fundaţie. 
  Art.2 Scopul FUNDAŢIEI TIRGU MURES ZOO – administrarea 
Gradinii Zoologice Tirgu Mures, gestionarea patrimoniului acesteia, 
asigurarea functionarii in conditiile cele mai bune. Îşi propune să asigure 
personal specializat pentru crearea de condiţii şi îngrijiri speciale pentru 
creşterea, întreţinerea şi reproducerea animalelor şi păsărilor sălbatice şi 
domestice, unele chiar pe cale de dispariţie, cu scopul expunerii către 
vizitatori; crearea unui cadru propice schimbului de cunoştinţe prin programe 
educaţionale pentru copii, elevi şi vizitatori, să participe la activităţi de 
cercetare care sporesc beneficiile pentru conservarea speciilor şi/sau de 
formare a cunoştinţelor de conservare relevante, precum şi/sau la schimburi 
de informaţii referitoare la conservarea speciilor şi/sau, acolo unde este 
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cazul, la înmulţirea în captivitate, repopularea si reproducerea speciilor în 
mediu natural.  

Scopul FUNDAŢIEI se întemeiază pe reglementările legislative în 
vigoare, respectul suveranităţii, independenţei şi integrităţii naţionale, al 
democraţiei, pe colaborare şi întrajutorare, iar obiectivele pe care şi le 
propune în vederea realizării acestui scop sunt prevăzute în Statutul 
Fundaţiei.  

Completare sau schimbarea scopului Fundatiei se face de catre 
Consiliul Director.  

Art.3 Denumirea FUNDAŢIEI este FUNDAŢIA TIRGU MURES ZOO, 
denumire aprobată prin DOVADA DIPONIBILITĂŢII DENUMIRII cu nr. 
............ din data de  ....02.2016, eliberată de către Ministerul Justiţiei – 
Departamentul Pentru Comunicare şi Relaţii Publice. Această denumire va fi 
folosită în toate înscrisurile emise de Fundaţie. 
. Art.4  SEDIUL FUNDAŢIEI TIRGU MURES ZOO este în Tîrgu Mureş, 
strada Verii, nr. 57, judeţul Mureş, România, conform C.F. cu 
nr90387/N/LXVI, nr. cadastral 126668,  eliberată de Oficiul de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară Mureş. 

Art.5 Fundaţia este constituită pe perioadă nelimitată. Ea va 
începe să funcţioneze din momentul înregistrării ei ca persoană juridică în 
Registrul Asociatiilor si Fundatiilor. 

Art.6 Patrimoniul este element de bază al FUNDAŢIEI TIRGU 
MURES ZOO, iar bunurile acesteia, sunt proprietate privată. 

 Patrimoniul iniţial al FUNDAŢIEI TIRGU MURES ZOO,  este alcătuit 
dintr-un activ patrimonial, în valoare de 500.000 RON(cinci sute mii RON) 
varsat integral in contul fundatiei. Patrimoniul va putea fi mărit prin: donaţii 
ulterioare în numerar şi în bunuri, sponsorizări, venituri realizate din anumite 
activităţi organizate sub egida acesteia si orice altă formă legală în deplină 
concordanţă cu scopul propus. Întregul patrimoniu va fi evidenţiat şi păstrat 
în conformitate cu legislaţia română în materie, pe numele Fundaţiei şi va fi 
folosit exclusiv pentru realizarea obiectivelor ei. 
 Art.7 Principalele obiective şi atribuţii urmărite de FUNDAŢIA TIRGU 
MURES ZOO în vederea realizării scopului ei, sunt: 
   - Protejarea faunei sălbatice şi conservarea biodiversităţii; 
   - Asigurarea de personal specializat, crearea condiţiilor pentru creşterea, 
întreţinerea şi reproducerea animalelor sălbatice şi domestice cu scopul 
expunerii pentru vizitatori si nu numai. 
   - Promovarea educării şi a sensibilizării publicului cu privire la 
conservarea biodiversităţii, în special prin oferirea de informaţii referitoare 
la speciile expuse şi la habitatele natural. 
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   - Participarea la activităţi de cercetare care sporesc beneficiile pentru 
conservarea speciilor şi/sau de formare a cunoştinţelor de conservare 
relevante, precum şi/sau la schimburi de informaţii referitoare la 
conservarea speciilor şi/sau , acolo unde este cazul, la înmulţirea în 
captivitate, repopularea ori reproducerea speciilor în mediu natural. 
 -  Crearea unui cadru cât mai plăcut de recreere pentru vizitatori,personal 
si animalele din colectie. 
- Organizarea unor manifestări în  vederea colectării de fonduri pentru 
atingerea scopului propus.  
- Stabilirea şi menţinerea relaţiilor de colaborare cu organizaţii din ţară şi 
străinătate, cu scop asemănător , sau  cu alte persoane. 
- Colaborarea  cu  autorităţile locale , mass-media şi diverse publicaţii din  
ţară şi din  strainătate, pentru mediatizarea activităţii Fundaţiei ; oameni de 
afaceri şi organizaţii similare în vederea obţinerii rezultatelor propuse.     
- Solicită sprijinul şi colaborează cu organele de presă pentru publicarea 
anunţurilor referitoare la promovarea imaginii şi manifestărilor Fundaţiei. 
- Elaborarea unor  proiecte  în  vederea  obţinerii  de  finanţări  din  partea  
Uniunii Europene, finanţări din ţară cât şi din străinătate, pentru atingerea 
obiectivelor propuse. 
 - Desfăşoară activităţi economice în condiţiile prevăzute de lege şi în 
prezentul Statut, având drept scop autofinanţarea partiala. 
  -  Primeşte – în condiţiile legii – donaţii, subvenţii, contribuţii, bunuri mobile 

şi mobile, sume de bani în lei şi în valută, din ţară sau din străinătate, de 
la orice persoană fizică sau juridică ce urmăreşte un scop non-profit. 

  - Achiziţionează sau închiriază bunuri pentru dezvoltarea in mod direct si 
indirect al activitatii 
  - Asigură colaborarea cu toate instituţiile statului, consiliile locale, cu 
unităţile de învăţământ şi organizaţii nonguvernamentale pentru realizarea 
scopului propus. 
  - Realizarea unui site pe internet pentru promovarea activităţii. 

    - Să reprezinte şi să apere drepturile şi interesele propii. 
      Art.8.1 FUNDAŢIA TIRGU MURES ZOO, este o Fundaţie cu  

personalitate juridică de drept privat, fără scop patrimonial, 
nonguvernamentală, apolitică, supusă legilor române şi a prevederilor 
prezentului Statut. Fundaţia îşi poate constitui filiale, ca structuri teritoriale, 
pe baza hotărârii autentificate a Consiliului Director, prin care li se alocă un 
patrimoniu. 

     Art.8.2 Filiala este condusă de un Consiliu Director propriu format din 
cel puţin 3 membri. Personalitatea juridică se dobândeşte de la data 
înscrierii filialei în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor  
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  Art.8.3 Filiala este entitate cu personalitate juridică, putând încheia, în 
nume propriu acte juridice de administrare şi de conservare în condiţiile 
stabilite de Consiliul Director prin Actul Constitutiv al ei. De asemenea se 
pot încheia acte juridice de dispoziţie, în numele şi pe seama Fundatiei, 
numai pe baza hotărârii prealabile a Consiliului Director al Fundaţiei. 

  Art.8.4 De asemenea  Fundaţia poate constitui şi societăţi comerciale 
la care să fie asociat unic sau parţial şi prin care să desfăşoare activităţi, 
pentru obtinerea de venituri in vederea sustinerii financiare al activitătii 
fundatiei. 

       Art.8.5 Fundatia poate incheia contracte in participatiune atât cu entitati 
publice cât si private. 

 
 
 

CAPITOLUL II 
OBIECTUL COMPLEMENTAR DE ACTIVITATE, RESURSELE 

PATRIMONIALE ŞI CHELTUIELILE FUNDAŢIEI 
 

 Art.9 OBIECTUL DE ACTIVITATE AL FUNDAŢIEI TIRGU MURES 
ZOO. 
Pentru realizarea obiectivelor sale, Fundaţia îşi propune să desfăşoare 
orice activităţi aducătoare de venit permise de lege. 
 Art.9.1 Patrimoniul iniţial al Fundaţiei se completează cu: 
- Dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile. 
- Dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de Fundaţie. 
- Donaţii şi sponsorizări. 
- Venituri realizate din activităţi economice directe. 
- Resurse obţinute de la bugetul de stat. 
- Resurse obţinute de la bugetele locale. 
- Alte venituri prevăzute de lege. 

 
  Art.10. CHELTUIELILE FUNDATIEI TIRGU MURES ZOO. 

- Reprezintă totalitatea sumelor necesare pentru desfăsurarea activitătii    de 
functionare, intretinere si dezvoltare in conditii bune. 
- Acoperirea cheltuielilor se face din venituri proprii si sustinerea financiara a 
membrului fondator. 
- Membrul fondator se oblige să asigure diferenta dintre venituri si cheltuieli 
necesară functionarii, intretinerii si dezvoltării în conditii optime. 
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CAPITOLUL III 
CONDUCEREA ŞI CONTROLUL FUNDAŢIEI 

 
Art.11 Organele de conducere ale FUNDAŢIEI TIRGU MURES ZOO 

sunt: 
a - Consiliul Director. 
b - Cenzorul/Comisa de cenzori 
Atribuţiile Consiliului Director 
Consiliul Director al FUNDAŢIEI TIRGU MURES ZOO - asigură 
realizarea scopului şi obiectivele acesteia, 
- Stabilirea strategiei generale şi a programelor Fundaţiei. 
- Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli. 
- Aprobarea bilanţului contabil. 
- Alegerea şi revocarea cenzorului sau, după caz, a membrilor comisiei de 
cenzori. 
- Înfiinţarea de filiale. 
- Încheierea de acte juridice, în numele şi pe seama Fundaţiei. 
- Executarea bugetului de venituri şi cheltuieli. 
- Aprobarea organigramei şi a strategiei de personal ale Fundaţiei. 
- Modificarea Statutului Fundaţiei. 
- Elaborarea regulamentului intern de funcţionare al Fundaţiei. 
- Îndeplinirea oricăror alte atribuţii prevăzute în lege şi în Statut. 
Consiliul Director se întruneşte cel puţin o dată pe lună sau ori de câte ori 
nevoile fundaţiei o impun. Şedinţele extraordinare se convoacă ori de câte 
ori este necesar, convocarea se face de către preşedinte cu o notificare 
prealabilă de 24 de ore din proprie iniţiativă. Convocarea se face de către 
preşedinte, iar in lipsa acestuia de înlocuitorul acestuia. Consiliul Director 
deliberează in mod valabil in prezenţa a 2/3 din numărul membrilor sai, în 
cadrul sedintelor ordinare iar in cazul sedintelor extraordinare indiferent de 
numărul membrilor prezenti. Adopta hotărâri cu majoritate simplă. In caz de 
eglalitate de voturi presedintele are votul decisiv. Presedintele are rezervat 
dreptul de veto asupra tuturor ordinelor de zi, cât si a hotărârilor de consiliu 
director. 
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Art.12 Deliberările şi hotărârile Consiliului Director se consemnează 
în procesele verbale încheiate cu ocazia fiecărei sedinţe. Preşedintele 
îndeplineşte, sub controlul Consiliului Director, toate actele şi formalităţile 
necesare desfăsurării activitatii fundaţiei. El poate delega temporar şi 
pentru scopuri limitate o parte a atribuţiilor sale, unor membrii ai Consiliului 
Director sau terte persoane. El va reprezenta şi angaja patrimoniul 
fundatiei, va fi responsabil pentru fondurile fundatiei şi va efectua orice 
operaţiuni financiare şi bancare pentru fundaţie, precum şi orice alte 
sarcini. Consiliul Director asigură legăturile şi cooperarea cu alte 
organizaţii, instituţii de învăţământ, şi nu numai,  şi cu organisme de stat 
guvernamentale sau neguvernamentale, naţionale şi internaţionale în 
vederea obţinerii de fonduri sau alte mijloace pentru realizarea scopului 
propus. 

Art.13 Membrii Consiliului Director care, într-o anumită problemă 
supusă hotărârii sale, sunt interesaţi personal sau prin soţii lor, ascendenţii 
sau descendenţii, rudele în linie colaterala sau a finilor până la gradul al 
patrulea inclusiv, nu vor putea lua parte la deliberare şi nici la vot. In caz 
contrar vor răspunde pentru daunele cauzate Fundaţiei dacă fără votul lor 
nu s-ar fi putut obţine majoritatea cerută. 

Art.14 Nu poate fi membru al Consiliului Director, iar dacă este, 
pierde această calitate, cel care ocupă  o funcţie de conducere în cadrul 
unei instituţii publice, dacă Fundaţia are ca scop sprijinirea activităţii acelei 
instituţii publice. 

Art.15 Deciziile contrare legii, Actului Constitutiv sau Statutului 
FUNDAŢIEI TIRGU MURES ZOO, pot fi atacate în justiţie de fondator sau 
de către oricare dintre membrii Consiliului Director care au lipsit sau au 
votat împotrivă şi au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de 
sedinţă. 

Art.16.1 Consiliul Director poate împuternici una sau mai multe 
persoane cu funcţii executive, inclusiv persoane care sunt străine de 
Fundaţie pentru a încheia acte juridice în numele şi pe seama Fundaţiei 
sau orice alte atribuţii prevăzute în lege sau în Statut. 

Art.16.2 Consiliul director se compune din 3 membri desemnaţi de 
fondator la momentul constituirii FUNDAŢIEI TIRGU MURES ZOO. 

Art.16.3 Completarea funcţiilor rămase libere se face în cel mult 30 
de zile de la descompletare. 

Art.17.1. Consiliul Director se întruneste cel puţin o dată pe lună sau 
ori de câte ori nevoile Fundatiei o impun. 

Art.17.2 Convocarea Consiliului Director se face de Preşedinte, iar în 
lipsa acestuia de înlocuitorul său, cu cel putin 48 ore înainte de data fixată. 
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         Art.17.3 Consiliul Director, in cadrul sedintelor ordinare deliberează 
în mod valabil, în prezenţa a 2/3 din numărul membrilor săi şi adoptă 
hotărâri cu o jumătate plus unu din voturi.In caz de egalitate de voturi, votul 
presedintelui este decisiv. Presedintele are rezervat dreptul de veto asupra 
tuturor ordinelor de zi, cât si a hotărârilor de consiliu director. 

Art.18 Deliberările şi hotărârile Consiliului Director se consemnează 
în procese-verbale încheiate cu ocazia fiecărei şedinţe. 
Controlul Financiar 

Art.19.1 Comisia de Cenzori este alcătuită dintr-un membru 
Art.19.2 In realizarea competenţei sale Cenzorul: 

-  Verifică modul în care este administrat patrimoniul FUNDAŢIEI 
-  Întocmeşte rapoarte financiare şi le prezintă Consiliului Director 
-  Poate participa, la sedinţele Consiliului Director, fără drept de vot 
- Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în Statut sau stabilite de 
Consiliul Director 

 Art.19.3 Membrii Consiliului Director nu pot fi cenzori 
 Art.20 Membri fundatiei pot fi: 

- Membri activ 
- Membri finantatori 
- Membri onorifici 
  
Membri activi ai fundatiei care beneficiază de totalitatea drepturilor 
prevazute de lege sub genericul de “membru” sunt membrul fondator si 
membrii consiliului director statutari.Adunarea generală este constituita din 
totalitatea membrilor activi. 
Membru finantator poate fi orice persoana fizica sau juridica, română sau 
străină care are ca si scop sprijinirea activitătii fundatiei.Calitatea de 
membru finantator se acorda de Consiliul Director la propunerea 
presedintelui. 
Calitatea de membru onorific poate fi acordată de către Consiliul Director 
acelor persoane care prin activitătile lor au contribuit în mod substantial la 
atingerea scopului fundatiei fara nici un beneficiu. 
  

Art.20.1 Drepturile membrilor active ai fundatiei sunt 
urmatoarele: 
 
- Să participe la toate acţiunile organizate de fundaţie şi să facă propuneri 
în Consiliul Director 
- Să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere, dacă au o vechime de 
cel puţin 5 ani 
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- Să aibă acces la informaţiile şi activităţile desfăşurate de fundaţie 
Art.21 Calitate de membru al Fundaţiei poate înceta: 

a) Prin retragere la cerere 
b) Prin excludere, în următoarele cazuri: 
- Producerii de prejudicii morale sau materiale fundaţiei, prin activităţile 
personale desfăşurate. 
- Angajarea persoanei respective în acţiuni ce contravin scopurilor 
fundaţiei. 
- Încalcarea Statutului şi a normelor recunoscute de fundaţie ca fiind 
regulamente de ordine interioară. 
- Excluderea se hotăraste de catre adunarea generala. 
Orice prejudiciu adus fundaţiei sau membrilor ei de către o persoană care a  
fost exclusă sau de orice altă persoana, indiferent de calitatea sa atrage 
răspunderea acesteia 

Art.22 Consiliul Director aprobă regulile generale de organizare şi 
funcţionare. 
 

CAPITOLUL IV 
VENITURILE ŞI CHELTUIELILE FUNDAŢIEI 

 
Art.23 Veniturile FUNDAŢIEI TIRGU MURES ZOO provin din: 

- Dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile 
- Dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de Fundaţie 
- Donaţii şi sponsorizări sau legate 
- Venituri realizate din activităţi economice directe 
- Resurse obţinute de la bugetul de stat 
- Resurse obţinute de la bugetele locale 
- Alte venituri prevăzute de lege 

Art.24.1 FUNDAŢIA TIRGU MURES ZOO poate înfiinţa societăţi 
comerciale ale căror dividende , dacă nu se reinvestesc în aceste societăţi, 
se vor folosi pentru realizarea scopului ei 

Art.24.2 FUNDAŢIA TIRGU MURES ZOO poate desfăşura orice alte 
activităţi economice directe, dacă acestea au caracter accesoriu şi au 
legătură strânsă cu scopul principal al ei 

Art.24.3 Principalele cheltuieli ale Fundaţiei sunt: 
- Hrănirea, ingrijirea si tratarea de orice fel a animalelor din colectie, 
intretinerea în mod corespunzator a patrimoniului. 
- salarii şi adaosuri la salarii  
- indemnizaţii,premii şi prime 
- procurări de materiale tehnice, documentare 
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- chirii, dobanzi ,taxe , comisioane bancare 
- cazare, masa, transport 
- apa, canal, salubritate, energia electrică, termică şi gaze naturale, internet. 
- procurări de rechizite şi imprimate de birou 
- alte cheltuieli 

Art.24.4 Cheltuielile se efectuează potrivit prevederilor bugetului de 
venituri şi cheltuieli. 

Art.24.5 Salariile, indemnizaţiile şi alte drepturi băneşti ale personalului 
se stabilesc în limitele statutului de funcţiuni şi ale bugetului de venituri şi 
cheltuieli 
 Art.24.6 Consiliul Director poate dispune plata de premii, gratificaţii şi 
altele aseamenea, din disponibilitaţi existente 

Art.25 Exerciţiul economico-financiar începe la data de 01 ianuarie şi 
se termină la data de 31 decembrie a aceluiaşi an, cu excepţia anului 
înfiinţării, când începe la data constituirii Fundaţiei. 
 

CAPITOLUL V 
DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA FUNDAŢIEI 

 
Art.26 FUNDAŢIA TIRGU MURES ZOO se va dizolva: 

1. De drept prin : 
- imposibilitatea constituirii Consiliului Director în conformitate cu statutul  
fundaţiei, dacă această situaţie durează mai mult de un an de la data la 
care, potrivit statutului, Consiliul Director trebuia constituit 
2. Prin hotărâre judecatorească, la cererea oricărei persoane interesate, 
atunci cand: 
a) scopul sau activitatea fundaţiei a devenit ilicită sau contrară ordinii 
publice 
b) realizarea scopului este urmarită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii 
publice 
c) urmăreşte alt scop decât cel pentru care s-a constituit 
d) a devenit insolvabilă 
e) nu mai obţine autorizaţiile prealabile necesare potrivit legii. 
3. În alte situaţii prevăzute de lege 

Art.27.1 In cazul dizolvării Fundaţiei, lichidatorii se numesc de 
instanţa judecatorească. Aceştia vor putea fi persoane fizice sau juridice 
autorizaţi în condiţiile legii 

Art.27.2 Odată cu numirea lichidatorilor, mandatul Consiliului Director 
încetează 
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Art.27.3 Lichidatorii la intrarea în funcţie efectuează inventarul şi 
încheie un bilanţ care să constate situaţia exactă a activului şi pasivului 
Fundaţiei 

Art.27.4 Lichidatorii sunt obligaţi să primească şi să păstreze 
registrele şi orice alte acte ale Fundaţiei şi să ţină un registru cu toate 
operaţiunile lichidării, în ordinea datei acestora 

Art.27.5 Lichidatorii îşi îndeplinesc mandatul sub controlul Cenzorului 
sau Comisiei de Cenzori 

Art.28.1 Lichidatorii au obligaţia să continue operaţiunile juridice în 
curs, să încaseze creanţele, să plătească creditorii, iar dacă numerarul nu 
este suficient, să transforme şi restul activului în bani, procedând la 
vânzarea prin licitaţie publică a bunurilor mobile şi imobile 

Art.28.2 Lichidatorii pot realiza numai acele operaţiuni noi care sunt 
necesare finalizării celor aflate în curs de derulare 

Art.28.3 In cazul dizolvării Fundaţiei, bunurile rămase în urma 
lichidării nu se pot transmite către persoane fizice 

Art.28.4 Aceste bunuri rămase după lichidare pot fi transmise către 
persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau 
asemănător, potrivit unei proceduri stabilite 

Art.28.5 Dacă în termen de 6 luni de la terminarea lichidării, 
lichidatorii nu au reuşit să transmită bunurile în condiţiile aliniatului (2), ele 
se atribuie de instanţa competentă unei persoane juridice cu scop identic 
sau asemănător 

Art.28.6 Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului 
verbal de predare-preluare, dacă prin acesta nu s-a stabilit o dată ulterioară 

Art.29 Lichidatorii încheie operaţiunile şi remit celor în drept contul 
gestiunii numai după expirarea unui termen de 6 luni de la publicarea 
dizolvării Fundaţiei 

Art.30 După încheierea lichidării, lichidatorii sunt obligaţi ca în termen 
de 2 luni să depună bilanţul, registrul jurnal şi un memorandum, să declare 
operaţiunile de lichidare la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor al judecătoriei 
în a cărei rază teritorială îşi are sediul Fundaţia şi să îndeplinească toate 
procedurile de publicare şi radiere din acest Registru 

Art.31 Dacă în termen de 30 de zile de la depunerea bilanţului nu se 
înregistrează nici o contestaţie, bilanţul se consideră definitiv aprobat, iar 
lichidatorii, cu autorizarea judecătoriei, vor remite celor în drept bunurile şi 
sumele rămase de la lichidare, împreună cu toate registrele şi actele 
Fundaţiei, după aceasta fiind consideraţi descărcaţi 

Art.32.1 Fundaţia încetează a avea fiinţă la data radierii din Registrul 
Asociaţiilor şi Fundaţiilor. 
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Art.32.2 Radierea se face în baza Actului Constatator eliberat 
lichidatorilor, prin care se atestă descărcarea acestora de obligaţiile 
asumate. 

 
CAPITOLUL VI 

DIPOZIŢII FINALE 
 

 
 
Art.33 Primarul muncipiul Tirgu Mures din toate timpurile este  

presedinte de onoare al FUNDATIEI TIRGU MURES ZOO. 
Art.34  Toate autorizatiile si avizele de functionare detinute de 

Municipiul Tirgu Mures -  administratia Gradinii Zoologice Tirgu Mures vor fi 
transpuse/transmise de drept fundatiei FUNDATIEI TIRGU MURES ZOO 

Art.35 Prevederile prezentului Statut sunt parte integrantã a Actului 
de constituire al Fundaţiei şi se completeazã cu normele legale imperative 
cuprinse în legislaţia în vigoare. 

Art.36 Statutul de faţă adoptat în unanimitate de voturi de toţi 
membrii fondatori, face parte integrantă din Actul Constitutiv, confirmat 
odată cu semnarea şi autentificarea acestor acte 

Art.37 Redactat şi editat în 10 exemplare, la sediu FUNDAŢIEI 
TIRGU MURES ZOO, din Tîrgu Mureş, strada Verii, nr. 57, judeţul Mureş 

 
MEMBRU FONDATOR: 

 
MUNICIPIUL TÎRGU MUREŞ 

 
PRIN 

 
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎTGU MUREŞ 

 
   

-- urmează autentificarea la Biroul Notarului Public  
 


