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RAPORT DE ACTIVITATE
ASOCIATIA COMITETULUI DE INITIATTVA PETRI

ASOCIATIA COMITETULUI DE INITIATIVA VALEA
01.01. 2017 _ 28.02.2018

Avdnd ?n vedere resursele financiare limitate. i,lare llmltate, lar resursele umane fiiconsiliului Director al ACI petrogani, pornind intr-un mediu neincrezhtnr c
au fost, in majoritatea lor, acfiuni caritabile.

Acestea au fost:

l. Sprijinirea famiriei Nifar petru din vulca'. a c6rui casd a ars. A
achizi;ionat intreaga tabla pentru acoperiq;

2. in parteneriatul cu Teatrul Dramatic ,,I.D. Sdrbu,, din petroqani, asociaf

T::Tl:: 
rpall, automatic, pentru actorii teatrului, care au jucat gratuit4s J uv4L Erilt ul

^ 
.incurcd lume", prin care s-a adunat un fbnd caritabil;

J ' ln urma solicitarilor repetate ale ACI petroqani, inclusiv sub fostaconsiliul consurtativ Economic petrogani, primaria petroqani a s
impozitare a clddiriror nerezidenliare pentru persoanele juridice, de la r,/ yurrrr u psrsuanele Junolce, de Ia I4. organizarea Adundrii Generale a Asociatiei comitetului de tniliativa p
de 23.02.2017, care a avut loc in Amfiteatrul 101, de la Universitatea
unde s-au pus bazele credrii Asociafiei comitetului de Iniliativd valea JiConsiliu Director gi un sediu in zonacentrald;

5. Participarea ca partener, ardturi de crucea Rogie petrogani, raorganizarc
de I Martie si 8 Martie:

6' Participarea ca panener, ardturi de crucea Roqie petrosani, la cupa crucJiului. in luna Martie:
a Participarea in parteneriatul dintre Asocialia comitetului de IniJiati

Universitatea din petrogani, prin care firma EXELo - Bucureqti a organi16-17 martie 2017 un eveniment de excepfie in sprijinur oamenir
absolvenlilor qi studenfilor universitafii. Evenimentur a constat din mai
de instruire interactive, organizare sub form6 de workshopuri: w ,,L
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Participarea capartener, la Cupa de fotbal "La fugu" Vulcan;

Organizarea unei donafii de pachete in preajma Sdrbatorilor de Paqti, pentru copiii
internafi la Spitalul de Urgenla Petroqani ;i Centrul Comunitar ,,Sperantd pentru

Colonie" din Pctrosani:

10. Aohizilia a doud roll-upuri, pentru publicitatea asociafiei, la diverse acliuni;
1 l. Participarea ca partener la Festivalul Nalional ,,Fii star in fara ta", Vulcan,

Ertifia a IV-a;
12. Participarea ca partener la evenimentul ,,Excelenta tineretii - 2077',

organizat de Subfiliala de Crucea Roqie Petrosani Ei Primdria Petrogani, unde s-au

premiat elevii cu rezultate excepfionale, de la Ecolile Ei liceele din Petrogani;

13. A fost sprijinit evenimentul organizat de Crucea RoEie Petrogani, dedicat ,,Z1lei
persoanelor vdrstnice", care a constat intr-o excursie pentru 50 de persoane de vdrsta a

III-a, pe traseul PetroEani - lebea;
14. in perioada Martie 2017 - Februarie 201 8, secretarul ACI Petroq ani, a oblinut semnarea

cererii de adeziune ca membri ai asocia{iei, de la managerii a25 de institulii, societdli

comerciale din Valea Jiului qi 18 contracte de voluntariat din mediul academic qi

societatea civila. din Valea Jiului:
15. S-a intocmit impreund cu Universitatea din Petroqani, Contractul de inchiriere,w.3767l

26.09.2017, pentru noul sediu al ACI Valea Jiului;

16. in perioada Iulie- Noiembrie 2017, a fost realizatd. documentalia pentru noul Statut al

Asocialiei Comitetului de Iniliativi Valea Jiului, necesar a fi inscrisd la Judec[toria

Petroqani;

17. in perioada Octombrie - Decembrie 2017 , a fost amenajat sediul ACI Valea Jiului, din

Petrogani, str. Institutului, nr. 20, Cbminul 1, cam. 310, parter;

18. Organizarea primei gedinle a Consiliului Director al Asociatiei Comitetului de Iniliativd

Valea Jiului;
19. in perioada Decembrie 2017 - Februarie2018, Asociafia Comitetului de Iniliativd Valea

Jiului, a oblinut Certificatul de inscriere in Registrul Asociafiilor, Certificatul de

inregistrare fiscal6 gi qtampila.

Situatia financiarl:

. Veniturile totale in anul 2017 au fost de 8750 lei;

. Cheltuielile totale in anul 2017 au fbst de 6802 lei;

. Excedentul anului 2017 a fbst de 1948 lei;

. Asociatia are la acest moment un numar de l4 membri din sectorul privat care pldtesc

colrza\ia anual (din 25);

8.

9.
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intomit:
Ing. Pascu Viorel

Secretar

. S-au achitat la timp toate contractele privind sediul asocialiei, a fost finutd evidenla

contabild, au pregdtite gi distribuite facturile cu cotizalia aferentd anului 2017, rw
incheierea financiard a asocialiei qi raportul cenzorului s-arealizat respectdnd

termenele.

Asocialia Comitetului de Iniliativd Valea Jiului
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