
 

 

ACT CONSTITUTIV AL ASOCIAȚIEI  

„ALIANȚA NAȚIONALĂ PENTRU 

 RESTAURAREA MONARHIEI FILIALA DÂMBOVIȚA” 

 

 

Acest Act constitutiv este încheiat de către asociații fondatori: 

1. PREDUȚ CIPRIAN-CRISTIAN-NARCIS, cetățean român, născut la data de 25.05.1974 în Mun. Târgoviște, 

jud. Dâmbovița, cu domiciliul în Mun. Târgoviște, str. Calea Domnească, nr. 232, bl. X2D, ap. 2, jud. 

Dâmbovița, având cartea de identitate seria DD  nr. 405115, CNP 1740525151793 , eliberată de către 

SPCLEP Târgoviște la data de 23.06.2008 ; 

2. CUCERENCU TIBERIU, cetățean român, născut la data de 25.08.1972 în comuna Murighiol, jud. Tulcea, cu 

domiciliul în Mun. Târgoviște, str. Tudor Vladimirescu, bl. 4A, ap. 2, jud. Dâmbovița, având cartea de 

identitate seria DD nr. 361713, CNP 1720825364239 , eliberată de către SPCLEP Tărgoviște la data de 

28.06.2007; 

3. SUSAI CODRUȚ-ALEXANDRU, cetățean român, născut la data de 05.08.1955 în Mun. Târgoviște, jud. 

Dâmbovița , cu domiciliul în Mun. Târgoviște, str. Col. Dumitru Băltărețu nr. 4, jud. Dâmbovița, având cartea 

de identitate seria DD  nr. 403473, CNP 1550805151801 , eliberată de către SPCLEP Târgoviște  la data de 

06.06.2008 ; 

4. SIVU OCTAVIAN-MARIAN, cetățean român, născut la data de 05.10.1963 în Mun. Târgoviște, jud. 

Dâmbovița , cu domiciliul în Mun. Târgoviște, str. G-ral I.E. Florescu, nr. 5, bl. D13A, ap. 10, jud. Dâmbovița, 

având cartea de identitate seria DD  nr. 508467, CNP 1631005151854, eliberată de către SPCJEP 

Dâmbovița la data de 28.09.2010 ; 

5. CHIȚA PETRUȚA, cetățean român, născut la data de 06.04.1961 în Mun. Târgoviște, jud. Dâmbovița, cu 

domiciliul în Mun. Târgoviște, bld. Ion C. Brătianu, nr. 47, jud. Dâmbovița, având cartea de identitate seria 

DD nr. 696806, CNP 2610406151784, eliberată de către SPCJEP Dâmbovița la data de 25.02.2014; 

6. ALEXANDRESCU MARIA-LARISA, cetățean român, născut la data de 19.07.1974 în Mun. Târgoviște, jud. 

Dâmbovița, cu domiciliul în Mun. Târgoviște, str. Nistrului, nr.1, bl. C1A, et. 3, ap. 10, jud. Dâmbovița, având 

cartea de identitate seria DD nr. 591706, CNP 2740719150016, eliberată de către SPCLEP Târgoviște la data 

de 14.05.2012; 

7. COSAC ALEXANDRU, cetățean român, născut la data de 04.03.1959 în comuna. Gura Ocniței, Jud. 

Dâmbovița , cu domiciliul în Mun. Târgoviște, str. Calea București, nr. 7, bl. H1A, ap. 29, jud. Dâmbovița, 

având cartea de identitate seria DD  nr. 478847, CNP 1590304151774 , eliberată de către SPCLEP 

Tărgoviște  la data de 01.03.2010; 

8. PĂUN GABRIEL-VIRGIL, cetățean român, născut la data de 08.07.1951 în Mun. Târgoviște, jud. 



 

Dâmbovița, cu domiciliul în Mun. Târgoviște, str. Calea Câmpulung, nr. 133, jud. Dâmbovița, având cartea de 

identitate seria DD  nr. 498202, CNP 1510708151811, eliberată de către SPCLEP Târgoviște  la data de 

28.07.2010; 

9. BÂTE GHEORGHE-TEODOR, cetățean român, născut la data de 12.03.1957 în Com. Scărișoara Nouă, jud. 

Satu Mare, cu domiciliul în Mun. Târgoviște, str. Matei Basarab, nr. 5, jud. Dâmbovița, având cartea de 

identitate seria DD  nr. 481658, CNP 1570312151778, eliberată de către SPCLEP Târgoviște  la data de 

24.03.2010; 

 

care, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații și a 

Legii nr. 287/2009 privind Codul civil modificată, se asociază de comun acord și liber consimțit pentru a 

constitui Asociația „ALIANȚA NAȚIONALĂ PENTRU RESTAURAREA MONARHIEI FILIALA DÂMBOVIȚA”, 

persoana juridica româna de drept privat, fără scop patrimonial, nonguvernamentală, având patrimoniu 

propriu destinat să fie folosit pentru îndeplinirea scopului asociației, ce funcționează pe baza statutului 

conex prezentului Act constitutiv. 

 

Art. 1 - Scopul asociației 

1.1. Asociația are drept scop de a milita pentru restabilirea adevărului istoric și moral și pentru redarea 

rolului cuvenit monarhiei în România și de a întreprinde acțiuni în vederea realizării acestui obiectiv, prin 

organizarea și desfășurarea de reuniuni, simpozioane, și conferințe, manifestări de protest, promovarea de 

petiții, declarații, scrisori deschise,  întocmirea de declarații cu caracter doctrinar, programe și liste de 

revendicări, evenimente culturale, activități sportive, strângeri de semnături, editarea de cărți, broșuri și 

periodice, realizarea de materiale audio și video etc. 

1.2. Principalele obiective ale asociației sunt reprezentate de: 

1. Promovarea restabilirii adevărului istoric și moral și a redării rolului cuvenit monarhiei în România și 

organizarea de evenimente în acest sens; 

2. Promovarea Casei Regale a României și organizarea de evenimente în acest sens; 

3. Strângerea de fonduri pentru finanțarea activităților asociației. 

 

Art. 2 - Denumirea asociației 

2.1. Asociația se numește „ALIANȚA NAȚIONALĂ PENTRU RESTAURAREA MONARHIEI FILIALA 

DÂMBOVIȚA”, potrivit dovezii privind disponibilitatea denumirii nr. 113894 din data de 04.07.2012, cu 

perioada de valabilitate nedeterminată, emisă de Ministerul Justiției. 

2.2. Corespondența, facturile și orice act emanând de la Asociațtie vor cuprinde denumirea completă a 

acesteia, sediul social, numărul de înscriere în Registrul asociațiilor și fundațiilor și codul fiscal. 

 



 

Art. 3 - Sediul asociației. 

Asociația are sediul situat în Municipiul Târgoviște, jud. Dâmbovița, str. Calea Domnească, nr. 232, bl. X2D, 

ap. 2, conform contractului de comodat încheiat în data de 17.06.2014. 

 

Art. 4 - Durata asociației 

Durata de funcționarea a asociației este nelimitată. 

 

Art. 5 - Patrimoniul asociației 

5.1. Patrimoniul asociației este alcătuit inițial din suma de 1000 lei. 

5.2. Patrimoniul inițial este vărsat integral în numerar, în lei, de către membrii fondatori, în contul bancar al 

asociației, la o societate bancară din România. 

 

Art. 6 - Organele de conducere, administrare și control ale asociației. 

6.1. Conducerea asociației este exercitată de către Adunarea Generală a membrilor, care emite hotărîri și 

decizii, compusă inițial din totalitatea membrilor fondatori, nominalizați mai sus. 

6.2. Administrarea asociației este realizată de către Consiliul Director, potrivit prevederilor din Statut. 

6.3. Consiliul Director este format din 5 membri. 

6.4. Consiliul Director, pentru primul an de activitate a asociației, are următoarea componență: 

- Președinte al Consiliului Director al Asociației este d-l: PREDUȚ CIPRIAN-CRISTIAN-NARCIS, cetățean 

român, născut la data de 25.05.1974 în Mun. Târgoviște, jud. Dâmbovița, cu domiciliul în Mun. Târgoviște, 

str. Calea Domnească, nr. 232, bl. X2D, ap. 2, jud. Dâmbovița, având cartea de identitate seria DD  nr. 

405115, CNP 1740525151793 , eliberată de către SPCLEP Târgoviște  la data de 23.06.2008 ; 

- Vicepreședinte al Consiliului Director al Asociației este d-l: SUSAI CODRUȚ-ALEXANDRU, cetățean român, 

născut la data de 05.08.1955 în Mun. Târgoviște, jud. Dâmbovița , cu domiciliul în Mun. Târgoviște, str. Col. 

Dumitru Băltărețu nr. 4, jud. Dâmbovița, având cartea de identitate seria DD  nr. 403473, CNP 

1550805151801 , eliberată de către SPCLEP Târgoviște  la data de 06.06.2008 ; 

- Membru al Consiliului Director al Asociatiei este d-l: CUCERENCU TIBERIU, cetățean român, născut la data 

de 25.08.1972 în comuna Murighiol, jud. Tulcea, cu domiciliul în Mun. Târgoviște, str. Tudor Vladimirescu, 

bl. 4A, ap. 2, jud. Dâmbovița, având cartea de identitate seria DD nr. 361713, CNP 1720825364239 , 

eliberată de către SPCLEP Tărgoviște la data de 28.06.2007; 

- Membru al Consiliului Director al Asociatiei este d-l: SIVU OCTAVIAN-MARIAN, cetățean român, născut la 

data de 05.10.1963 în Mun. Târgoviște, jud. Dâmbovița , cu domiciliul în Mun. Târgoviște, str. G-ral I.E. 

Florescu, nr. 5, bl. D13A, ap. 10, jud. Dâmbovița, având cartea de identitate seria DD  nr. 508467, CNP 

1631005151854, eliberată de către SPCJEP Dâmbovița la data de 28.09.2010 ; 



 

- Membru al Consiliului Director al Asociatiei este d-l: BÂTE GHEORGHE-TEODOR, cetățean român, născut la 

data de 12.03.1957 în Com. Scărișoara Nouă, jud. Satu Mare, cu domiciliul în Mun. Târgoviște, str. Matei 

Basarab, nr. 5, jud. Dâmbovița, având cartea de identitate seria DD  nr. 481658, CNP 1570312151778, 

eliberată de către SPCLEP Târgoviște  la data de 24.03.2010; 

6.5. Membrii Consiliului Director vor numi din rândul lor un secretar general pentru îndeplinirea 

activităților cotidiene ale Asociației. 

6.6. Primul Secretar General numit este d-l: CUCERENCU TIBERIU, cetățean român, născut la data de 

25.08.1972 în comuna Murighiol, jud. Tulcea, cu domiciliul în Mun. Târgoviște, str. Tudor Vladimirescu, bl. 

4A, ap. 2, jud. Dâmbovița, având cartea de identitate seria DD nr. 361713, CNP 1720825364239 , eliberată 

de către SPCLEP Tărgoviște la data de 28.06.2007; 

6.7. Pentru asigurarea activităților de mediere între membrii asociației, între organele statutare ale 

asociației și între membrii și organele statutare ale asociației și pentru constatarea eventualelor abateri 

grave de la linia adoptată de Adunarea Generală și de Consiliul Director, se constituie Consiliul de Etică, 

format din 3 membri, ales de Adunarea Generală pentru un mandat de un an. 

6.8. Consiliul de Etică, pentru primul an de activitate a asociației, are următoarea componență: 

- Membru al Consiliului de Etică al Asociației este d-na: CHIȚA PETRUȚA, cetățean român, născut la data de 

06.04.1961 în Mun. Târgoviște, jud. Dâmbovița, cu domiciliul în Mun. Târgoviște, bld. Ion C. Brătianu, nr. 47, 

jud. Dâmbovița, având cartea de identitate seria DD nr. 696806, CNP 2610406151784, eliberată de către 

SPCJEP Dâmbovița la data de 25.02.2014; 

- Membru al Consiliului de Etică al Asociației este d-na: ALEXANDRESCU MARIA-LARISA, cetățean român, 

născut la data de 19.07.1974 în Mun. Târgoviște, jud. Dâmbovița, cu domiciliul în Mun. Târgoviște, str. 

Nistrului, nr.1, bl. C1A, et. 3, ap. 10, jud. Dâmbovița, având cartea de identitate seria DD nr. 591706, CNP 

2740719150016, eliberată de către SPCLEP Târgoviște la data de 14.05.2012; 

- Membru al Consiliului de Etică al Asociației este d-l: PĂUN GABRIEL-VIRGIL, cetățean român, născut la 

data de 08.07.1951 în Mun. Târgoviște, jud. Dâmbovița, cu domiciliul în Mun. Târgoviște, str. Calea 

Câmpulung, nr. 133, jud. Dâmbovița, având cartea de identitate seria DD  nr. 498202, CNP 

1510708151811, eliberată de către SPCLEP Târgoviște  la data de 28.07.2010; 

6.9. Activitatea de control în cadrul Asociației este asigurată de Cenzor, în condițiile specificate în Statut și în 

lege, pentru un mandat de un an. 

6.10. Pentru primul an de activitate a Asociației, Cenzor a fost numit d-l: COSAC ALEXANDRU, cetățean 

român, născut la data de 04.03.1959 în comuna. Gura Ocniței, Jud. Dâmbovița , cu domiciliul în Mun. 

Târgoviște, str. Calea București, nr. 7, bl. H1A, ap. 29, jud. Dâmbovița, având cartea de identitate seria DD  

nr. 478847, CNP 1590304151774 , eliberată de către SPCLEP Tărgoviște  la data de 01.03.2010; 

6.11. La capătul termenelor sau la îndeplinirea condițiilor precizate mai sus, Adunarea Generală a 

membrilor va alege noi organe de administrare și control, conform cu dispozițiile statutare și legale. 

6.12. Clauzele prezentului articol se completează cu prevederile din Statut și din Lege. 

 



 

Art. 7 - Dispoziții finale. 

7.1. Membrii fondatori împuternicesc pe CUCERENCU TIBERIU, cetățean român, născut la data de 

25.08.1972 în comuna Murighiol, jud. Tulcea, cu domiciliul în Mun. Târgoviște, str. Tudor Vladimirescu, bl. 

4A, ap. 2, jud. Dâmbovița, având cartea de identitate seria DD nr. 361713, CNP 1720825364239 , eliberată 

de către SPCLEP Tărgoviște la data de 28.06.2007 ca să desfășoare personal sau prin mandatar procedura 

necesară înscrierii și dobândirii personalitații juridice a asociației, toate actele îndeplinite fiindu-i opozabile. 

7.2. Prezentul Act constitutiv face corp comun cu Statutul asociației și este guvernat de legea română. 

7.3. Prevederile Actului constitutiv se completează cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 și cu 

celelalte norme aplicabile în domeniu. 

 

 

Membrii fondatori au semnat acest Act constitutiv în 7 exemplare originale, în fața avocatului, la sediul 

profesional al acestuia și la data menționată în încheierea de atestare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREDUȚ CIPRIAN-CRISTIAN-NARCIS 

 

------------------------- 

 

CUCERENCU TIBERIU 

 

------------------------- 

 

SUSAI CODRUȚ-ALEXANDRU 

 

------------------------- 

 

SIVU OCTAVIAN-MARIAN 

 

------------------------- 

 

CHIȚA PETRUȚA 

 

------------------------- 



 

 

ALEXANDRESCU MARIA-LARISA 

 

------------------------- 

 

COSAC ALEXANDRU 

 

------------------------- 

 

PĂUN GABRIEL-VIRGIL 

 

------------------------- 

 

BÂTE GHEORGHE-TEODOR 

 

------------------------- 


