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ACT CONSTITUTIV
al
FEDERAȚIEI NAȚIONALE A CRESCĂTORILOR DE PORUMBEI,
PĂSĂRI ȘI ANIMALE MICI DIN ROMÂNIA
Art.1 -(1)- ELEMENTELE DE IDENTIFICARE A FONDATORILOR:
Între :
1.Uniunea Generala a Crescatorilor de Porumbei, Pasari si Animale Mici din
Romania, cu sediul în Sânnicolau Mare, str. Oituz, nr. 36, jud. Timiș,înregistrata în Registrul
Asociațiilor și Fundațiilor, la Grefa Judecătoriei Sânnicolau Mare sub nr. 1/06.10.2014;
2.Asociatia Crescatorilor de Animale, Pasari si a Producatorilor Agricoli Plesuva
Comarnic, cu sediul in Comarnic, str. Republicii, nr. 174, jud. Prahova înregistrata in
Registrul Asociatiilor si Fundatiilor, la Grefa Judecatoriei Sinaia sub nr. 6/AF/2009 ;
3.Asociația Crescătorilor de Iepuri și Păsări de Rasă ''TIBISCUM" BANAT, cu
sediul în Caransebeș, str. George Coșbuc, nr. 6, jud. Caraș-Severin, înregistrata în Registrul
Asociațiilor și Fundațiilor, la Grefa Judecătoriei Caransebeș sub nr. 14/18.07.2013;
4.Asociatia Clubul National „Voiajorul Românesc de Frumusete ” cu sediul Com.
Șimnicu de Sus, sat Albești, str. Col. Ioan Angelescu, nr. 31, județul Dolj, înregistrata in
Registrul Asociațiilor si Fundațiilor, la Grefa Judecătoriei Craiova, sub nr. 50/10.07.2014;
5.Asociația Napoca a Crescătorilor de Păsări și Animale, cu sediul mun. Cluj Napoca,
str. Sibiului, nr. 10/A, jud. Cluj-Napoca înregistrata in Registrul Asociațiilor si Fundațiilor, la
Grefa Judecătoriei Cluj-Napoca sub nr. 121/2015;
6. Asociația Crescătorilor de Păsări și Animale Mici Ludus 2011, cu sediul in Ludus,
str.Independentei,bl.6, sc.A, ap.5, jud. Mures înregistrata in Registrul Asociațiilor si
Fundațiilor, la Grefa Judecătoriei Ludus sub nr. 3/2011 din 25.03.2011;
Se încheie prezentul Act Constitutiv prin care se convine, prin liber consimțământ,
constituirea unei federații reprezentative la nivel național a crescătorilor de porumbei, păsări și
animale mici de pe întreg teritoriul României.
-(2)- Constituirea și funcționarea Federației se face în conformitate cu prevederile O.G.
nr. 26/2000, cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare.
-(3)- Membrii fondatori convin ca Federația Națională a Crescătorilor de Porumbei,
Păsări și Animale Mici din România este persoană juridică de drept privat de naționalitate
română, de interes național, autonomă, neguvernamentală , apolitică și fără scop lucrativ.
-(4)- Exprimarea voinței și consimțământul pentru constituirea Federației Naționale a
Crescătorilor de Porumbei, Păsări și Animale Mici din România este confirmat și prin
adeziunile ale membrilor fondatori , prezentate în original, cu prilejul desfășurării Adunării
Generale de constituire a Federației , la data întocmirii prezentului Act Constitutiv.
Art.2-(1)- Denumirea federației este :
-”FEDERAȚIA NAȚIONALĂ A CRESCĂTORILOR DE PORUMBEI, PĂSĂRI ȘI
ANIMALE MICI DIN ROMÂNIA”.
-(2)- Cu privire la denumirea Federației, se deține Dovada disponibilității denumirii nr.
153347 din data de 09.05.2016, eliberată de Ministerul Justiției- Serviciul Comunicare și
Relații Publice, la data de 13.05.2016.
-(3)- Federația va putea utiliza în activitatea sa și denumirea abreviată de
”F.N.C.P.P.A.M.R.” , corespunzătoare denumirii originale în limba română.
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Art.3- Sediul social al Federației este în :
-municipiul Caransebeș, str. George Coșbuc, nr. 6, județul Caraș-Severin, România.
Art.4 – Durata de funcționare :
-durata de funcționare a Federației este pe termen nedeterminat.
Art.5 – Scopul propus al Federației constă în :
a)crearea, dezvoltarea și promovarea cadrului organizatoric în domeniul creșterii
porumbeilor, păsărilor de curte, păsărilor de colivie, iepurilor, cavi și a animalelor mici de
companie , denumite generic în cuprinsul prezentului statut ” porumbei, păsări, iepuri și
animale mici”, fără nici un fel de discriminare pe motive politice, religioase, rasiale, de
naționalitate , sex sau vârstă.
b) atragerea , implicarea și specializarea crescătorilor de porumbei, păsări, iepuri și animale
mici , atât din cadrul membrilor Federației , cât și la nivel național , pentru creșterea
acestora în conformitate cu standardele naționale și europene.
c) atragerea și implicarea cercetării științifice în procesul de păstrare , conservare și
ameliorare a raselor românești existente și omologarea de noi rase românești de porumbei,
păsări, iepuri și animale mici, cu respectarea particularităților specifice fiecărei specii și
rase.
d)susținerea intereselor crescătorilor de porumbei, păsări, iepuri și animale mici în fața
autorităților naționale și internaționale și în raporturile juridice cu alte persoane fizice sau
juridice , implicate în activitatea de creștere a porumbeilor, păsărilor, iepurilor și animalelor
mici.
Art.6 – Patrimoniul inițial al Federației .
-patrimoniul inițial al Federației este în valoare de 1500 lei.
Constituirea patrimoniului inițial s-a făcut prin aportul în numerar al membrilor
fondatori, care se va consemna pe seama Federației de îndată după autentificarea Actului
Constitutiv și a Statutului , cu prezentarea dovezii de consemnare în anexă la cererea de
înscriere ce se va depune la tribunalul în a cărei competență se află sediul social al Federației.
Art.7-(1)- În Adunarea Generală de constituire s-a ales componența nominală a celor dintâi
organe de conducere, administrative și de control ale Federației, în raport de prevederile
Statutului, astfel:
-PREȘEDINTELE FEDERAȚIEI: Grun Ernestin-Ladislau, legitimat cu CI seria TM
nr.570650, CNP1400420353949, str. Stadionului, nr.15A, orş. Sannicolau Mare, jud. Timis;
-PREȘEDINTELE DE ONOARE: Cornea Mihai-Marcel, legitimat cu CI seria KX
nr.565100, CNP1700102120718, str.Sibiului, nr.10A, Mun.Cluj-Napoca, jud. Cluj;
-VICEPREȘEDINTE: Oancea Elena-Carmen, legitimata cu CI seria PX nr.042631, CNP
2711031291898, str. Republicii, nr.178, orş.Comarnic, jud.Prahova;
-SECRETARUL GENERAL: Vasile Ion-Liviu, legitimat cu CI seria KS nr.296106,
CNP1711006163217, str.George Cosbuc, nr.6, Mun.Caransebes, jud.Caras-Severin;
-Membru in consiliu director: HOSSU VICENTIU, legitimat cu CI seria KX nr.595449,
CNP1750629124036, str.Tudor Vladimirescu, nr.52,Ap.1,Mun. Gherla, jud.Cluj
-Membru in consiliu director: KISS SANDOR, legitimat cu CI seria TM nr.930658, CNP
1570910352628, str.Jabarului, nr.25, Mun.Lugoj, jud.Timis ;
-Membru in consiliu director: Roşu Anton, legitimat cu CI seria XB nr. 372157, CNP
1490312060779, str. Andrei Muresanu, nr.8, SC C, AP.55, orş. Bistriţa, jud. Bistriţa-Năsăud
-CENZOR: S.C. ” ROȘCA EXPERT ” S.R.L., cu sediul în Sânnicolau Mare, str. Avram
Iancu, nr. 32, camera 3, județul Timiș, având C.U.I. 15557540 și înregistrată în Registrul
Comerțului sub nr. J35/1536/2003.
-(2)- S-au mai ales și cei 3 ( trei) membrii supleanți ai Consiliului Director, astfel:
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1. Juhos Bertalan, legitimat cu CI seria SM nr.271474, CNP 1630730301029, str.Al.
Muresului, nr.5, bl.66, Ap.9, Mun.Satu Mare, jud. Satu Mare;
2.Pachitanu Emil-Marian legitimat cu CI seria RD nr.812261, CNP1811021152481, Bld. Iuliu
Maniu, nr.71, bl.4, sc.3, et.6, ap.113, Mun. Bucuresti, sector 6;
3.Ciucas Octavian-Ioan, legitimat cu CI seria SX nr.305263, CNP 1740421311246, str.
Garoafelor, nr.6A, bl.T4, et.2, Ap.12, orş. Jibou, jud.Salaj;
-(3)- De către Adunarea Generală de constituire s-a hotărât și aprobarea alegerii președinților
comisiilor de specialitate organizate în cadrul Federației:
- Presedintele comisiei de porumbei: NEAGU MARIUS , legitimat cu CI seria DX nr.
725393, CNP1770228163235, Bld. Oltenia, nr.34,bl.9A, sc2, Ap.1, Mun. Craiova, jud.Dolj;
- Presedintele comisiei pasari de curte: TANTAREAN MIHAI-EUGEN, legitimat cu CI
seria MS nr.896744, CNP1510926263502, str.Closca, nr.6, Mun.Sighisoara, jud.Mures;
- Presedintele comisiei pasari de colivie: BOITOS DAN-VICTOR, legitimat cu CI seria TM
nr.804707, CNP1550904352627, sat Costeiu, com. Costeiu, nr.309, jud. Timis;
- Presedintele comisiei iepuri:VLAD MARCEL, legitimat cu CI seria AR nr.680946,
CNP1800719020089, str. Grigore Ureche, nr.42, Ap.1, Mun. Arad, jud. Arad;
- Presedintele comisiei cavia : IONESCU CIPRIAN-GEORGE, legitimat cu CI seria XH
nr.554205, CNP1770425054699, str. Menumorut, nr.6, bl.D105, et.4, Ap.13, Mun. Oradea,
jud. Bihor;
-Presedintele comisiei pentru bunastare si sanatate animalelor: MORU CODRIN, legitimat
cu CI seria AR, nr. 407774, CNP 1640812020024, str.Episcop Roman Ciorogariu, bl.67, sc.E,
ap.5, Mun. Arad, jud. Arad
- Presedintele comisiei de disciplina: TATIS COSMIN-MARIUS, legitimat cu CI seria CJ
nr.169823, CNP1780123120709, str.Bobalnei, nr.40-42, Ap.2, Mun.Cluj-Napoca, jud. Cluj.
Art.8. -(1)- De către Adunarea Generală de constituire se desemenează, în calitate de persoană
împuternicită să desfășoare procedura de dobândire a personalității juridice de către
F.N.C.P.P.A.M.R. pe dl. Vasile Ion-Liviu, CNP 1711006163217, domiciliat in Mun.
Caransebes, str. George Cosbuc, nr. 6, jud. Caras-Severin
-(2)- Acesta este împuternicit , conform procurilor speciale , să reprezinte pe toți
membrii fondatori, în fața tuturor organelor competente, a oricăror instituții de stat, la notarul
public și oriunde va fi necesar pentru dobândirea personalității juridice.
MEMBRII FONDATORI:
1.Uniunea Generala a Crescatorilor de Porumbei, Pasari si Animale Mici din
Romania, reprezentată prin: Vasile Ion-Liviu, CNP 1711006163217
2.Asociatia Crescatorilor de Animale, Pasari si a Producatorilor Agricoli Plesuva
Comarnic, reprezentată prin: Oancea Elena Carmen, CNP 2711031291898
3.Asociația Crescătorilor de Iepuri și Păsări de Rasă ''TIBISCUM" BANAT,
reprezentată prin : Vasile Ion-Liviu, CNP 1711006163217
4.Asociatia Clubul National „Voiajorul Românesc de Frumusete”, reprezentată
prin : Neagu Marius, CNP 1770228163235
5.Asociația Napoca a Crescătorilor de Păsări și Animale , reprezentată prin: Cornea
Mihai-Marcel, CNP 1700102120718
6.Asociația Crescătorilor de Păsări și Animale Mici Ludus 2011, reprezentată prin
Avram Teodor-Sebastian, CNP 1760513301986
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