
 1

 
PROCES-VERBAL 

al Adunării de constituire a Asociaţiei obşteşti «Eco-Răzeni» 
 

  “13” decembrie 1998                                                                                                 sat. Răzeni, r. Căinari                   
                                        

 
La Adunarea de Constituire a Asociaţiei obşteşti „Eco-Răzeni” au participat: 

1. Butnaru Valentin; 
2. Vladicescu Veaceslav; 
3. Butnaru Anatol; 
4. Cibotaru Dorin; 
5. Bivol Tudor. 

   
  

ORDINEA   DE   ZI: 
 

1. Alegerea preşedintelui şi secretarului adunării. 

2. Cu privire la constituirea  Asociaţiei. 

3. Examinarea şi  aprobarea statutului Asociaţiei. 

4. Alegerea organelor de conducere si de control ale Asociaţiei. 

5. Cu privire la înregistrarea Asociaţiei obşteşti «Eco-Răzeni» şi desemnarea persoanei responsabile de 

procedura de înregistrare. 

 
                                D E L I B E R Ă R I L E: 
 

1. S-a examinat chestiunea privind alegerea preşedintelui şi secretarului adunării de constituire. 
        La propunerea celor prezenţi în calitate de preşedinte al adunării de constituire a fost ales dl Butnaru 
Valentin,  iar secretarul adunării Vladicescu Veaceslav. 
            
 2. S-a examinat chestiunea cu privire la înregistrarea Asociaţiei  obşteşti «Eco-Răzeni». 
 
 A luat cuvântul dl Butnaru Valentin, care a menţionat că în satul Răzeni nu există organizaţii obşteşti 
care să vină cu iniţiative şi să realizeze proiecte de dezvoltare locală în parteneriat cu administraţia publică 
locală, tinerii şi sectorul privat. Sectoarele cele mai sensibile în care se simte necesitatea implicării societăţii 
civile la nivel local sînt: ecologic, tineret şi de acces la informaţie. În acest sens, consider oportună 
constituirea şi înregistrarea pe teritoriul satului Răzeni a unei asociaţii obşteşti. Propun ca Asociaţia să se 
numească „Eco-Răzeni”.  

Propunerea a fost pusă la vot. 
S-a votat „pro” - unanim 

             
S-A HOTĂRÎT: 

 
          A constitui Asociaţia obştească „Eco-Răzeni” şi a prezenta actele Comitetului Executiv Raional 
Căinari pentru înregistrare. 
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3. S-a examinat si s-a discutat proiectul Statutului Asociaţiei elaborat potrivit Legii cu privire la 
asociaţiile obşteşti, prezentat de dl Vladicescu Veaceslav. După discutarea acestuia, proiectul a fost propus 
spre votare. 

Propunerea a fost pusă la vot. 
S-a votat „pro” - unanim 

             
S-A HOTĂRÎT: 

 
Se aprobă  Statutul Asociaţiei obşteşti «Eco-Răzeni». 

 
4. S-a examinat chestiunea privind alegerea organelor de conducere si control ale Asociaţiei. 

  
S-a propus ca Organul de conducere să fie Consiliul de Administrare, iar organul de control să fie Comisia 
de Revizie. Se propune să  fie ales Consiliul de Administrare în următoarea componenţă: 
• Vladicescu Veaceslav; 
• Butnaru Anatol. 
În calitate de Preşedinte al Asociaţiei să fie ales  dl Butnaru Valentin, iar în componenţa Comisiei de 
Revizie următoarele persoane: 
• Bivol Tudor; 
• Cibotaru Dorin. 

Propunerea a fost pusă la vot. 
S-a votat „pro” - unanim 

             
S-A HOTĂRÎT: 

 
Organul de conducere - Consiliul de Administrare, iar organul de control - Comisia de Revizie. Consiliul de 
Administrare  are următoarea componenţă:  
• Vladicescu Veaceslav; 
• Butnaru Anatol. 
În calitate de Preşedinte al Asociaţiei să fie ales  dl Butnaru Valentin, iar în componenţa Comisiei de 
Revizie următoarele persoane: 
• Bivol Tudor; 
• Cibotaru Dorin. 
  

5.  S-a examinat chestiunea privind desemnarea persoanei ce va reprezenta Asociaţia pentru 
exercitarea tuturor formalităţilor de înregistrare. S-a propus ca dl Butnaru Valentin să reprezinte Asociaţia 
pentru a îndeplini formalităţile de înregistrare.  

Propunerea a fost pusă la vot. 
S-a votat „pro” - unanim 

             
S-A HOTĂRÎT: 

 
Dl Butnaru Valentin, este împuternicit sa reprezinte Asociaţia în toate instanţele pentru a îndeplini 
formalităţile de înregistrare.  
 
 
Preşedintele adunării                                  Butnaru Valentin  
 
 
 
Secretarul adunării                                                                Vladicescu Veaceslav  
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