Consiliul Director, ca organ executiv, asigură conducerea operativă a FZMAUR în
intervalul dintre două sesiuni ale Adunării Generale.
(2) Consiliul Director este alcătuit din 5 membri:
Preşedinte: Ilie BOLOJAN
Vicepreşedinte: Adrian CRĂCIUN
Secretar: Paul-Adrian PECE
Membru: Dragoș DAVID
Membru: Cosmin VASILE
(3) Mandatul unui membru al Consiliului Director este de 4 ani, iar acest mandat
încetează înainte de termen, dacă printr-o hotărâre a Adunării Generale sau decizie a
forului de conducere al membrului respectiv se desemnează o altă persoană.
(4) Mandatul persoanelor care sunt desemnate ca înlocuitori în condiţiile alin.(3)
încheie mandatul precedentului membru, fără a mai fi necesară validarea în cadrul
Adunării Generale.
(5) Adunarea Generală a Federaţiei alege componenţa Consiliului Director, respectiv
Preşedintele, Vicepreşedintele, Secretarul si doi Membri, prin vot secret, dintre
candidaţii la aceste funcţii, propuși de către membrii Federației. Candidaturile se
anunţă în cadrul Adunării Generale. Este declarat Preşedinte candidatul care a întrunit

majoritatea voturilor valabil exprimate. Dacă nici unul dintre candidaţi nu a obţinut
majoritatea voturilor valabil exprimate se organizează un al doilea tur de scrutin la care
participă numai candidaţii clasaţi pe primele două locuri. În al doilea tur de scrutin este
declarat Preşedinte candidatul care a obţinut cel mai mare număr de voturi valabil
exprimate. Mandatul Consiliului Director al FZMAUR este de 4 ani de la data alegerii.
(6) În cazul în care mandatul Președintelui încetează înainte de termenul prevăzut,
atribuțiile acestuia sunt preluate de către Vicepreședinte, până la organizarea unor noi
alegeri.
(6) Atribuţiile Consiliului Director sunt:
a. convoacă Adunarea Generală în sesiuni ordinare;
b. propune ordinea de zi şi asigură buna desfăşurarea a lucrărilor;
c. propune nivelul cotizaţiilor membrilor;
d. prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, bilanţul
contabil, situaţia patrimoniului, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli,
proiectul strategiei, precum şi proiectele programelor FZMAUR;
e. aprobă organigrama personalului executiv şi politica de personal a FZMAUR;
f. asigură efectuarea lucrărilor prin personalul executiv;
g. adoptă declaraţii şi face recomandări în probleme ce intră în competenţa sa;
h. poate aproba colaborarea, asocierea şi cooperarea cu asociaţiile profesionale,

cu alte structuri asociative ale colectivităţilor locale, constituite pe plan naţional
şi internaţional;
i. colaborează şi cooperează cu autorităţile administraţiei publice centrale, cu
serviciile publice descentralizate, cu prefecţii, cu organizaţii neguvernamentale
şi alte instituţii şi organizaţii în probleme ce privesc administraţia publică locală;
j. elaborează informări şi propuneri către autorităţile prevăzute la lit.i) cu privire la
problemele care sunt sesizate FZMAUR;
k. informează Adunarea Generală asupra problemelor ce apar în activitatea
curentă;
l. stabileşte propriul sistem de decoraţii, medalii, titluri şi premii pentru realizarea
obiectivului prevăzut la art.5 lit.l), precum şi condiţiile de acordare sau retragere,
după caz, a acestora;
m. îndeplineşte şi orice alte atribuţii prevăzute de lege, de prezentul statut ori
încredinţate de Adunarea Generală.
(7) Consiliul Director se întruneşte trimestrial, în şedinţe ordinare şi ori de câte ori
este nevoie în şedinţe extraordinare la convocarea scrisă a preşedintelui sau a cel
puţin 2 membri ai consiliului director. Şedinţa este statutar constituită dacă sunt
prezenţi cel puţin 3 membri.
(9) Convocarea Consiliului Director se face cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de

data şedinţelor ordinare şi cu cel puţin 3 zile lucrătoare pentru şedinţele extraordinare.
În măsura posibilităţilor tehnice, şedinţele Consiliului Director pot fi întâlniri de tipul
videoconferinţelor.
(10) Convocarea va preciza ordinea de zi, data, ora şi locul desfăşurării şedinţei.
(11) În exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul Director adoptă decizii cu votul a
jumătate plus unul din numărul membrilor prezenţi. În cazul unui vot paritar
Preşedintele Federaţiei decide. Deciziile Consiliului Director se semnează de
preşedintele FZMAUR sau, în lipsa acestuia, de către Vicepreşedinte.
Preşedintele Consiliului Director îndeplineşte următoarele atribuţii:
a. conduce lucrările Adunării Generale;
b. convoacă şedinţele Consiliului Director şi conduce lucrările acestuia;
c. reprezintă FZMAUR în relaţiile cu terţii;
d. urmăreşte şi asigură îndeplinirea hotărârilor, deciziilor, altor documente şi
măsuri, stabilite de Adunarea Generală şi Consiliul Director;
e. administrează şi gestionează patrimoniul FZMAUR în limitele competenţelor
stabilite de Adunarea Generală;
f. încheie acte juridice în numele FZMAUR în limitele stabilite de Adunarea
Generală, hotărând totodată cu privire la numirea şi eliberarea din funcţie a
personalului executiv, stabilirea drepturilor salariale, precum şi aplicarea

sancţiunilor prevăzute de Codul Muncii;
g. stabileşte atribuţii pentru ceilalţi membri ai Consiliului Director;
h. poate delega oricare din atribuţiile sale, Vicepreşedintelui sau Secretarului;
i. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală sau de Consiliul
Director;
j. preşedintele Consiliului Director este şi Preşedintele Federaţiei.

