STATUTUL
Asociaţiei Spitalului Voila
CAPITOLUL I - DISPOZIŢII GENERALE
Denumirea, natura juridică, sediul, durata Asociaţiei.
Art.1. Se constituie,în baza Legii nr.246/2005 şi potrivit prezentului
Statut, Asociaţia Spitalului Voila.
Art.2. Asociaţia Spitalului Voila, este persoana juridică de drept privat,
cu scop nepatrimonial, independentă, organizată potrivit Legii nr. 246/2005,
ai carei membri fondatori sunt:
1. Spitalul de Psihiatrie Voila Câmpina, cu cod fiscal 2845826 şi sediul în

2.
3.
4.
5.

Municipiul Câmpina, str. Voila, nr.114, jud. Prahova, reprezentat legal
prin Dr. Irina Minescu, în calitate de Manager.
Ţintărescu Gabriel, cetăţean român.
Dinu Elena, cetăţean român.
Felea Monica, cetăţean român.
Ghionoiu Toma, cetăţean român.

Art.3. Asociaţia Spitalului de Psihiatrie Voila Câmpina este persoana
juridică romană de drept privat, având denumirea rezervată prin dovada
disponibilităţii denumirii cu numarul 118125 din data de 15.11.2012,
eliberată de catre Ministerul Justiţiei.
Art.4. Asociaţia Spitalului de Psihiatrie Voila Câmpina este o asociaţie
non-guvernamentală, nonprofit, independentă, cu beneficiu public.
Art.5. Scopul asociaţiei îl constituie: am hotărât să înfiinţăm o asociaţie
în scopul îndeplinirii unui interes personal nepatrimonial, caritabil constând
în ajutoare, formare profesională pentru personalul şi pacienţii Spitalului de
Psihiatrie Voila Câmpina.
Art.6. (1) Sediul Asociaţiei Spitalului de Psihiatrie Voila Câmpina este
situat în Municipiul Câmpina, str. Voila, nr. 114, jud Prahova, în baza H.C.L.
nr. 58 din data de 25.04.2013.
(2) Sediul Asociaţiei poate fi schimbat în baza hotărârii Consiliului Director.
Art.7. Asociaţia Spitalului de Psihiatrie Voila Câmpina se constituie pe
durată nedeterminată.
CAPITOLUL II - SCOPUL SI OBIECTIVELE ASOCIAŢIEI
Art.8. În vederea realizării scopului,Asociaţia Spitalului Voila ,potrivit art.5
din prezentul statut, are urmatoarele obiective şi activităţi:
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1. Înfintarea unui sistem de formare profesionala, teoretica si clinica
pentru membrii asociatiei si angajatii spitalului de psihiatrie. Sistemul de
formare va cuprinde parametrii aliniati la standardele de formare
internationale in organizarea unor cursuri de formare si/sau perfectionare
profesionala.
2. Organizarea periodică şi patronarea unor reuniuni ştiinţifice în
cadrul cărora membri Asociaţiei precum şi alţi specialişti invitaţi, vor
prezenta diferite aspecte teoretice şi practice din domeniul medical.
3. Achiziţionarea de echipamente şi aparaturi medicale necesare
pentru desfăşurarea activităţii medicale curente şi de cercetare ştiinţifică
medicală.
4. Susţinerea membrilor Asociaţiei şi personalului spitalului de
psihiatrie în vederea participării la manifestări ştiinţifice, congrese şi
simpozioane interne şi internaţionale în cadrul cărora sunt prezentate
diferite aspecte teoretice şi practice din domeniul medical şi social.
5. Susţinerea membrilor Asociaţiei şi personalului medical în
activităţi de perfecţionare a pregătirii profesionale.
6. Susţinerea membrilor Asociaţiei şi personalului spitalului în
activitatea publicistică (articole, lucrări,monografii etc.) pe diverse teme
medicale.
7. Colaborarea cu societăţi, fundaţii şi asociaţii ştiinţifice, culturale şi
umanitare precum şi cu persoane fizice şi juridice din ţară şi din străinatate,
interesate în promovarea şi sprijinirea cercetării în domeniul medical.
9. Colectarea de fonduri, donatii donaţii şi sponsorizări pentru
îmbunătăţirea activităţii profesionale a angajaţiilor spitalului.
8. Colectarea de fonduri, donaţii şi sponsorizări pentru îmbunătăţirea
calităţii vieţii pacienţilor spitalului, îmbunătăţirea infrastructurii spitalului,
modernizarea structurilor spitalului, dotarea cu aparatură medicală.
10. Colectarea de fonduri, donaţii şi sponsorizări pentru pacienţii
spitalului şi persoanele ce necesită asistenţă medico-socială, azilare, îngrijiri
paliative şi terminale.
11. Desfăşurarea de acţiuni de promovare în mass media a sănătăţii
mentale şi educaţie medicală a populaţiei.
12. Desfăşurarea de activităţi de: ergoterapie, terapie ocupatională,
dezvoltarea abilităţilor personale şi sociale ale pacienţilor.
13. Activităţi de petrecere a timpului liber pentru pacienţii spitalului.
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14. Organizarea de activităţi educative şi recreaţionale pentru
pacienţii spitalului.
15. Desfăşurarea de activităţi de profilaxie primară, secundară
terţiară în psihiatrie.
16. Susţinerea financiară a acţiunilor de consultanţă, ininiţierea,
realizarea şi finalizarea proiectelor în cadrul spitalului.
17. Organizarea de manifestări ştiinţifice de către personalul spitalului
sau prin parteneriate cu alte asociaţii şi instituţii.
18. Valorificarea produselor de ergoterapie şi extinderea activităţii de
ergoterapie.
Pentru realizarea scopurilor sale, Asociaşţia va desfăsura, în
conformitate cu prevederile art. 46, alin (1), lit. d) din O.G. 26/2000
următoarele activităţi economice directe:
-

-

activitati ale agentiilor de turism; 7911
închirierea si subînchirierea bunurilor proprii sau închiriate; 6820
închirierea altor mijloace de transport; 7711,7712
învatamânt primar şi gimnazial; 8520
activitati referitoare la sanatatea umana; 8610,8690
asistenta sociala; 8790,8810
activitati cinematografice si video; 5914
alte activitati si servicii; 9319,9329
cultivarea plantelor; gradinaritul destinat pieței; horticultura; 0119;0113
activitati de servicii anexe agriculturii, cu exceptia activitatilor
veterinare; gradinarit peisagistic (arhitectura peisagera); 0163,0164
productia de tesaturi; 1320
finisarea materialelor textile; 1330
fabricarea de articole textile; 1339
fabricarea de articole confectionate din textile (cu exceptia
îmbracamintei si lenjeriei de corp); 1392
fabricarea de elemente de dulgherie si tâmplarie, pentru constructii;
1623
fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din pluta, paie
si împletituri; 1629
comert cu ridicata al bunurilor de consum, altele decât cele
alimentare; 4641,4642,4649,4690
activitati juridice, de contabilitate şi audit, consultanta în domeniul
fiscal; activitati de studii de piata si de sondaj; consultanta pentru
afaceri si management; 6910,6920,7022
silvicultura, exploatare forestiera si servicii anexe ; 0220,0240
productia, prelucrarea si conservarea carnii si a produselor din carne;
1011,1013
prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor ; 1039
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-

fabricarea produselor lactate ; 1051
fabricarea produselor de morarit, amidonului si produselor din amidon
; 1061
fabricarea altor produse alimentare ; 1081
fabricarea de articole tricotate sau crosetate ; 1439
fabricarea altor articole de îmbracaminte si accesorii; 1419
taierea si rindeluirea lemnului; impregnarea lemnului; 201
fabricarea de produse stratificate din lemn; 1621
fabricarea ambalajelor din lemn; 1624
reproducerea înregistrarilor pe suporti ; 1820
productia de mobila ; 3109
fabricarea jocurilor si jucariilor; 3246
fabricarea altor produse manufacturiere; 3299
întretinerea si repararea autovehiculelor ; 4520
comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor;4621
comert cu ridicata al animalelor vii; 4623
comert cu ridicata al carnii şi produselor din carne; 4632
comert cu ridicata al produselor textile; 4641
comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc; 4669
comert cu ridicata al altor produse intermediare; 4676
comert cu ridicata al deşeurilor şi resturilor; 4677
comert cu ridicata nespecializat; 4690
activitati de intermediere în comertul cu ridicata; 511
comert cu amănuntul în magazine nespecializate;4711,4719
comertul cu amanuntul al fructelor, şi legumelor proaspete în
magazine specializate;4721
comert cu amanuntul al produselor alimentare, bauturilor si al
produselor din tutun, în magazine specializate; 4729
comertul cu amanuntul, al jocurilor şi jucăriilor în magazine
specializate, 4765
comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine;
4779
comert cu amanuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor,
chioşcurilor şi pieţelor; 4799
reparatii de articole personale si gospodaresti; 95
închirierea autoturismelor si utilitarelor de capacitate mica; 7711
Închirierea bunurilor personale si gospodaresti; 7729
cercetare-dezvoltare în stiinte sociale si umaniste; 7220
alte activitati de servicii prestate în principal întreprinderilor; 748
activitati referitoare la sanatatea umana; 8690
activitati ale organizatiilor economice, patronale si profesionale; 9411
alte activitati asociative; 949
activitati sportive; 9319
alte activitati recreative şi distractive; 9329

Art. 8.1. În vederea realizării obiectivelor sale, Asociaţia va iniţia şi
desfaşura orice alte activităţi pe care Adunarea Generală le consideră
necesare şi conforme cu scopul şi obiectivele Asociaţiei.
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Deasemenea, Asociaţia poate înfiinţa societati comerciale. Dividendele
obţinute din activităţile acestor societăţi comerciale, dacă nu se reinvestesc
în aceleaşi societăţi comerciale, se folosesc obligatoriu pentru realizarea
scopului Asociaţiei.
Art.9. Schimbarea scopului si obiectivelor Asociaţiei se face numai de
către fondatori sau majoritatea fondatorilor în viaţă, iar dacă nici unul dintre
fondatori nu mai este în viaţă, aceasta se face numai cu întrunirea votului a
patru cincimi din numarul membrilor Consiliul director.
În toate cazurile, schimbarea scopului Asociaţiei se poate face
numai dacă acesta a fost realizat în totalitate sau în parte ori dacă acesta nu
poate fi îndeplinit.
Art.10.
(1) Asociaţia Spitalului de Psihiatrie Voila Câmpina se poate afilia cu
alte persoane juridice non-profit, din ţară şi/sau din străinatate, în scopul
realizării scopului şi obiectivelor sale.
(2) Asociaţia Spitalului de Psihiatrie Voila Câmpina îşi poate
constitui sucursale sau filiale, în ţară sau în străinatate, ca structuri
teritoriale, pe baza hotărârii autentificate a Adunării Generale, prin care li se
alocă un patrimoniu.
(3) Sucursalele nu au personalitate juridică proprie, funcţionând ca
structuri ale Asociaţiei Spitalului de Psihiatrie Voila Câmpina.
(4) Personalitatea juridică a filialei se dobândeşte în condiţiile
legislaţiei în vigoare din ţara în care îşi are sediul filiala înfiinţată.
(5) Filiala este condusă de un Consiliu director propriu alcătuit din
cel puţin 3(trei) membri. Procedura de alegere a Consiliului director al
filialelor Asociaţiei este stabilită prin hotărârea autentificată a Adunării
Generale a Asociaţiei Spitalului de Psihiatrie Voila Câmpina.
(6) Filiala este entitate cu personalitate juridică, putând încheia în
nume propriu, acte juridice de administrare şi de conservare în condiţiile
stabilite de Adunarea Generală prin actul constitutiv al ei şi poate încheia
acte juridice de dispoziţie, în numele şi pe seama Asociaţiei, numai pe
baza hotărârii prealabile a Consiliului director al Asociaţiei Spitalului de
Psihiatrie
Voila
Câmpina.
(7) Asociaţia îşi poate constitui filiale , ca structuri teritoriale, pe baza
hotărârii autentificate a Adunării Generale, prin care li se alocă un
patrimoniu.
CAPITOLUL III - PATRIMONIUL ASOCIAŢIEI
Art.11.
(1) Patrimoniul social al asociaţiei este alcătuit dintr-un activ
patrimonial, iniţial, în valoare de 1500 lei, vărsaţi în totalitate la data
constituirii asociaţiei, de către membrii fondatori,în părţi egale.
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(2) Patrimoniul social iniţial al Asociaţiei se completează cu veniturile
din:
-

contribuţiile membrilor- asociaţi;
cotizaţiile membrilor- susţinatori;
dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţiile
legii;
sponsorizarea veniturilor realizate din activităţti economice directe;
resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale
precum şi din alte venituri în conformitate cu prevederile legale.

(3) Întregul patrimoniu va fi evidenţiat şi păstrat în conformitate cu
legislaţia română în materie, pe numele Asociaţiei şi va fi folosit exclusiv
pentru realizarea scopului şi obiectivului ei.
CAPITOLUL IV - MEMBRII ASOCIAŢIEI. DREPTURI ŞI OBLIGAŢII.
Art.12.
(1) Membrii fondatori ai Asociaţiei Spitalului de Psihiatrie Voila Câmpina
sunt:
- Spitalul de Psihiatrie Voila Câmpina, cu cod fiscal 2845826 şi sediul în
Municipiul Câmpina, str. Voila, nr.114, jud. Prahova, reprezentat
legal prin Dr. Irina Minescu, în calitate de Manager;
- Ţintărescu Gabriel, cetăţean român;
- Dinu Elena, cetăţean român;
- Felea Monica, cetăţean român,
- Ghionoiu Toma, cetăţean român.
a) membri fondatori: sunt membri care au constituit asociaţia şi au contribuit
moral şi material la fondarea ei şi la constituirea patrimoniului social;
b) membrii-asociaţi: sunt membri care se asociază ulterior fondarii
“Asociaţiei Spitalului de Psihiatrie Voila Câmpina care contribuie moral şi
material la completarea patrimoniului asociaţiei şi care, prin activitatea
lor, sprijină asociaţia în realizarea obiectivelor acesteia, beneficiind de
drepturile prevăzute de art.13 din prezentul Statut;
c) membrii de onoare: sunt persoane fizice sau /şi persoane juridice care,
prin activitatea lor , sprijină în mod substanţial Asociaţia În realizarea
obiectivelor acesteia, contribuind din punct de vedere financiar, moral
sau
funcţional
la
realizarea
scopului
Asociaţiei
sau
personalităţi marcante ale vieţii ştiinţifice,sportive sau culturale, care sau
remarcat, cu deosebire, în domeniile de interes ale Asociaţiei Spitalului
de Psihiatrie Voila Câmpina şi care, prin activitatea lor, sprijină
Asociaţia în realizarea obiectivelor acesteia;
d) membri-susţinători: sunt persoane care aderă la scopul Asociaţiei
Spitalului de Psihiatrie Voila Câmpina şi care sprijină material şi moral
Asociaţia în realizarea obiectivelor acesteia.
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(2) Calitatea de membru- asociat sau de membru- susţinator al Asociaţiei
Spitalului de Psihiatrie Voila Câmpina se acordă de către Consiliul
director, prin votul a cel puţin 2/3 din numărul membrilor consiliului.
(3) Calitatea de membru de onoare al Asociaţiei se acordă de către
Adunarea Generală , prin votul a cel puţin 2/3 din numărul membrilor
prezenţi,
la
propunerea
Consiliului
director.
(4) Contribuţiile membrilor Asociaţiei la realizarea scopului şi obiectivelor
acesteia constau în sprijin financiar, material,moral şi activităţi voluntare
în cadrul programelor/proiectelor iniţiate/derulate de Asociaţia Spitalului
de Psihiatrie Voila Câmpina.
Art.13.
(1) Membri fondatori şi membri asociaţi ai Asociaţiei au următoarele
drepturi:
a) să-şi exprime pin vot opţiunea faţă de proiectele de hotarari
b) ale Adunării Generale;
c) să aleagă şi să fie aleşi în Consiliul Director, dacă au aptitudini şi
capacitate pentru funcţiile pentru care candidează;
d) să beneficieze de programele iniţiate de Asociaţie;
e) să participe la programele derulate de Asociatie;
f) să beneficieze de serviciile oferite de Asociaţie;
g) să beneficieze de rezultatele programelor iniţiate de Asociaţie;
h) să aibă acces la spaţiile şi dotările Asociaţiei pentru organizarea unor
manifestări şi activităţi ştiinţifice, culturale şi sportive în domeniile de
interes ale Asociaţiei;
i) alte
drepturi
prevăzute
în
regulamentele
Asociaţiei.
(2) Membri susţinători ai Asociaţiei şi membri de onoarre
beneficiază de drepturile prevazute la alin. (1) al art. 13 din prezentul
statut.
(3) Obligaţiile membrilor Asociaţiei sunt urmatoarele:
a) să respecte statutul, regulamentele şi hotărârile Adunării Generale
şi pe cele ale Consiliului Director al Asociaţiei;
b) să contribuie la realizarea scopului şi obiectivelor Asociaţiei, prin
sprijin financiar, material, moral şi prin activităţi voluntare în cadrul
programelor/ proiectelor inţiate/derulate de Asociaţia Spitalului de
Psihiatrie Voila Câmpina;
c) să îndeplinească obligaţiile materiale şi financiare
potrivit
angajamentelor şi l-au asumat;
d) să îndeplinească celelalte obligaţii prevăzute în Regulamentele
adoptate de către Asociaţie.
(4) În cazul săvârşirii de către membri Asociaţiei a urmatoarelor
abateri:
a) denigrarea activităţii desfăşurate de Asociaţie;
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b) întreprinderea unor acţiuni ce aduc prejudici de orice natură

Asociaţiei;
c) angajarea Asociaţiei în acţiuni pentru care nu a fost autorizată de
către organele de conducere ale acesteia;
d) implicarea Asociaţiei în orice fel de acţiuni politice;
e) abateri de la etica profesională şi morală incluse în Regulamentul de
Organizare şi Funcţionare al Asociaţiei;
f) comiterea unor fapte cu caracter penal pentru care a fost condamnat
prin hotarare judecatorească rămasă definitivă;
g) neparticiparea sistematică la activitatea structurii de conducere în
care a fost ales sau împiedicarea prin diferite mijloace ca aceasta săşi desfăşoare în mod eficient activitatea a persoanelor care fac parte
din conducerea Asociaţiei.
(5) Sancţiuniile care se pot aplica sunt urmatoarele:
a) avertisment;
b) avertisment sever şi ultimativ;
c) suspendarea pe termen determinat din cadrul Asociaţiei sau din
funcţia de conducere, potrivit Statutului Asociaţiei;
d) excluderea din Asociaţie.
Art.14. (1) Calitatea de membru încetează în urmatoarele situaţii:
a) prin retragere, în baza unei cereri de retragere ce nu trebuie
motivate;
b) prin exlcudere în cazul apariţiei uneia dintre următoarele situaţii:
- încălcarea gravă a prevederilor statutare şi a hotărârilor
organismelor de conducere ale Asociaţiei;
- ca urmare a unei condamnări, prin hotarare judecătorească
rămasă definitivă, pentru săvârşirea unor fapte cu caracter
penal,
incompatibile cu misiunea, cu obiectivele şi cu
principiile Asociaţiei;
- în caz de neplată a cotizaţiei, timp de 6 luni consecutive.
(2) Excluderea se face de către Comitetul Director al Asociaţiei,
prin decizie, cu majoritatea de 50%+1 din membri prezenţi sau decide cu
majoritatea
de
50%+1
din
membri
prezenţi.
(3) Împotriva deciziei se poate depune contestaţie în termen de
15 zile de la comunicare şi se solutioneaza de Adunarea Generală.
(4) De la data înregistrării deciziei şi până la soluţionarea
acesteia în Adunarea Generală,calitatea de membru al Asociaţiei este
suspendată sau decide cu majoritatea de 50%+1 din membri prezenţi.
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