
DRAGI PARINTI, 

Începând cu data de 12.05.2014, s-a constituit Asociația de Părinți Colegiul Economic 

”Costin C. Kirițescu”, care a inlocuit Comitetul Reprezentativ al Parintilor. Presedintii 

parintilor pe clasa vor fi reprezentanti in Consiliul Director al Asociatia de Parinti. 

Asociația are personalitate juridică, CIF 33150110, cont IBAN 

RO29BTRLRONCRT0248462501 și ștampilă. 

Președinte: GĂRĂIMAN Mirela – 0726 378 978, garaimanmirela@yahoo.com, (si casier 
provizoriu) 
 
Vicepreședinte: BĂDULESCU Sorin  
  

Secretar general: CĂLIMAN Constantin – 0726 166 179, constantin_caliman@yahoo.com   

Consiliu Director (provizoriu): GĂRĂIMAN Mirela, BĂDULESCU Sorin, AFRĂSINEI Ana, 
PRUTEANU Iulia, CĂLIMAN Constantin  
 

Actul de constituire, statutul, cerere 230 si formularul de adeziune pot fi consultate pe site-

ul colegiului: 

Pentru a deveni membru al Asociație de Părinți Colegiul Economic ”Costin C. Kirițescu”se 

va completa formularul de adeziune si se va achita taxa de 50 lei / an școlar. 

Sunt 3 modalități de adeziune: 

1. Taxa se poate achita direct in contul IBAN al Asociației 

(RO29BTRLRONCRT0248462501). Dovada de plata si formularul completat se pot 

transmite in format electronic (scanat) pe adresa de mail: asparcck@yahoo.com; 

2. Prin casierul clasei pe baza de tabel nominal semnat de fiecare părinte care 

dorește sa devina membru si a formularelor de adeziune completate si semnate 

individual. Asociația va elibera chitanța fiscală pe suma totală din tabel; 

3. Prin completarea anuala a Formularului 230 de directionare 2% din impozit in contul 

asociatiei. Cine directioneaza 2% din impozit devine membru al asociatiei si nu mai 

plateste cotizatie anuala. 

Mai multe aspecte legate de Asociație sunt precizate in Statut. Suntem deschiși la orice 

propunere / părere constructivă. Nicio funcție aferenta Asociației nu este retribuită. 

Pentru orice detalii, nelămuriri, precizări vă stăm la dispoziție pe adresa de mail: 

asparcck@yahoo.com. 

În vederea unei comunicări eficiente s-a creat pe Yahoo grupul de lucru asparcck la care 

vor fi asociate toate adresele de mail furnizate de părinți și / sau profesori. 

Vă așteptăm să aderați la Asociație, să completăm Consiliul Director și să sprijinim 

împreună cu Conducerea / Consiliul de Administrație al Colegiului procesul de învățământ. 
 

Vă mulțumim pt. înțelegere și colaborare! 
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