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MANDATAREA CONSILIULUI DIRECTOR
PENTRU DEZVOLTAREA UNOR ACTIVITĂȚI ECONOMICE ȘI DE
ORGANIZARE INTERNĂ BENEFICE PENTRU ASOCIAȚIE

Adunarea Generală a aprobat, sistematic, ca Asociația să dezvolte unele
proiecte care aparțin sferei sale de activitate, în beneficiul membrilor proprii și
familiilor acestora, precum și al personalului armatei, în general.
Asociația este recunoscută ca fiind organizație cu statut de utilitate publică,
potrivit H.G. nr. 287/2012, ceea ce îi conferă dreptul de a putea prelua, în folosință
gratuită, imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea autorităților
publice centrale sau locale.
În sensul celor de mai sus, conducerea Asociației a reluat demersurile de
identificare și evaluare a unor imobile (clădiri și/sau terenuri) din rândul celor
care sunt sau ar putea deveni disponibile, aflate în administrarea MApN,
adecvate pentru proiecte cum sunt:
- dezvoltarea centrului de voluntariat și servicii sociale/educaţionale (punct de
coordonare voluntari, punct furnizare servicii sociale, cursuri de limba română,
engleză, matematică, informatică, dezvoltare personală etc.);
- înființarea unui after-school;
- furnizarea de servicii în condiţii avantajoase (cizmărie, croitorie, curăţătorie,
punct de aprovizionare etc.), în proximitatea unităților/grupurilor de unități cu
densitate mare de personal;
- înființarea unui punct sportiv-recreativ cu profil montan, care să găzduiască și o
tabără pentru copii profilată pe promovarea valorilor cercetășiei (varianta de bază –
zona Câmpulung Muscel);
- achiziția unui autoturism, care să servească atât transportului persoanelor cu
dizabilități, cât și transportului de materiale/persoane pentru activitățile curente și
proiectele Asociației, în limita sumei de 12.000 euro.
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Consiliul Director solicită să fie mandatat după cum urmează:
1. Să exploreze oportunitatea transferului de imobile, în folosință gratuită, de la
MApN sau de la autorități publice locale;
2. Funcție de rezultatele acestui demers, Consiliul Director să poată opta și pentru
încheierea/concesionarea/achiziția de terenuri/construcții, astfel încât să dezvolte,
gradual, proiecte din categoriile menționate, în limitele resurselor la dispoziție și cu
condiția ca acestea să producă facilități pentru membrii asociației și familiilor
acestora și/sau venituri proprii;
3. Consiliul Director să poată iniția și alte proiecte de tipul celor exemplificate,
prin care să se creeze facilități membrilor asociației și familiilor acestora și/sau
venituri suplimentare pentru asociație;
4. După conturarea fezabilității fiecărui proiect, acestea să fie supuse procedurii
votului electronic și aprobării tacite, iar etapele de implementare să fie făcute
publice;
5. Dacă proiectele-pilot se dovedesc a fi reușite din perspectiva satisfacției
membrilor și a raportului costuri-beneficii, acestea să fie replicate în teritoriu, funcție
de cerințe și de rezultatele unei analize de oportunitate, după ce sunt supuse votului
electronic/aprobării tacite.

