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ACTUL CONSTITUTIV AL ASOCIAȚIEI  

STUDENȚILOR ȘI TINERILOR INGINERI CONSTRUCTORI DIN FACULTATEA DE 

CONSTRUCȚII DIN CLUJ-NAPOCA  

 

A). ASOCIATIA  STUDENȚILOR ȘI TINERILOR INGINERI CONSTRUCTORI DIN 

FACULTATEA DE CONSTRUCȚII DIN CLUJ-NAPOCA este persoană juridică de drept   

privat cu scop nepatrimonial, independentă, organizată potrivit O.G. nr. 26/2000 modificata, ai 

cărei membri fondatori sunt: 

  

1. DRAGOS MARIAN, cetățean român, avand CNP 1910814245036, posesor al cărții de 

identitate seria  MM, nr. 466649, eliberata de SPCLEP Ulmeni, domiciliat în Sat Urmeniș, 

str. Principală, nr  175, Comuna, Băița de sub Codru, jud. Maramureș, 

2. PORCILA ANDREI-MIRCEA, cetățean român, avand CNP 1920202124603, posesor al 

cărții de identitate seria  KX, nr. 719973, eliberata de SPCLEP Turda, domiciliat în Turda, 

str. Al.I.Cuza, nr  99, jud. Cluj,   

3. COSTA CLAUDIU-MIRCEA, cetățean român, avand CNP 1920419055065, posesor al 

cărții de identitate seria XH, nr. 740091, eliberata de SPCLEP Oradea, domiciliat în Oradea, 

str. Golfului, nr.1, jud. Bihor. 

  

B). Denumirea  asociației  este  Asociația Studenților și Tinerilor Ingineri din Facultatea de 

Construcții din Cluj-Napoca, denumire rezervată conform dovezii disponibilității denumirii cu  

numărul 141977 din 03.02.2015 eliberată de către Ministerul Justiției – Serviciul Comunicare și 

Relații Publice. 

 

C). (1.) Membrii asociației doresc să se asocieze și au ca scop principal propus al Asociației 

Studenților și Tinerilor Ingineri din Facultatea de Construcții din Cluj-Napoca este de a 

reprezenta interesele comune ale studenților și tinerilor ingineri din Facultatea de Construcții din 

cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca și de a stimula participarea acestora în actul 

didactic și social, sportiv, economic și cultural, scopul asociației este de a ajuta tinerii ingineri, și 

în general tinerii din societatea Transilvăneană.  

(2.) Membrii Asociația Studenților și Tinerilor Ingineri din Facultatea de Construcții din Cluj-

Napoca doresc să se asocieze în scopul promovării calității în societate prin accesul la informație 

și la o gamă  cât  mai variată de programe educaționale complementare, promovarea unei vieți 

mai bune prin creearea unui mediu mai sănătos pentru tineri prin construcții moderne, ecologice 

și de viitor, Asociația Studenților și Tinerilor Ingineri din Facultatea de Construcții din Cluj-

Napoca își propune să ofere, în special tinerilor, studenților  o gamă cât mai largă de servicii care  

să contribuie la atingerea acestui scop.  

 

D). Sediul Asociației Studenților și Tinerilor Ingineri din Facultatea de Construcții din Cluj-

Napoca este situat in Cluj-Napoca, str. George Barițiu nr  25, sala 156, jud. Cluj, conform 

Contractului de comodat nr. 3664/12.02.2015. 
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E). Durata de funcționare a Asociației Studenților și Tinerilor Ingineri din Facultatea de 

Construcții din Cluj-Napoca este pe termen nedeterminat. 

 

F). Patrimoniul de la data  constituirii Asociației  Studenților și Tinerilor Ingineri din Facultatea 

de Construcții din Cluj-Napoca  este  format din activul inițial   al Asociatiei,   alcătuit   din  

aportul în  bani  al asociatului Dragoș Marian în valoare   totală   de  1000  lei. 

  

G). Componența  nominala a celor  dintâi organe   de conducere, administrare   și control   ale  

asociației: 

  

 Consiliul Director: 

1. Dragoș Marian - președinte; 

2. Porcilă Andrei-Mircea   - vicepreședinte 

3. Costa Claudiu Roman - secretar 

  

H).  Persoanele  împuternicite să desfășoare  procedura  de  dobândire  a personalității   juridice: 

1. Dragoș Marian   

Sau 

2. Porcilă Andrei-Mircea 

  

  

  

MEMBRII  FONDATORI: 

  

DRAGOS MARIAN 

 

 

PORCILA ANDREI-MIRCEA 

 

 

COSTA CLAUDIU-ROMAN 

 


