
ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT 

al Fundației LAPEDATU 

Nr.1 din data de 15.03.2016 

Art.1 – Subsemnații, 

 WILD JOHANNA ALEXANDRA, cetățean german,… 

 WILD ANDREAS ANTON, cetățean german, … 

 MACAVEI-TELIA DAN, cetățean german,… si 

 POP MIHAIELA-SANDA, cetățean român, … 

In temeiul Ordonanței Guvernului nr. 26 din 31 ianuarie 2000, modificata, cu privire la asociații și 
fundații și cu Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice și persoanele juridice 

HOTARÂM 

înființarea Fundației cu numele “LAPEDATU” conform reglementarilor sus-menționate si 
Statutului fundației. 

Art.2 – Scopul fundației 

A. Scopul fundației îl constituie: continuarea contribuțiilor umanitare, politice și științifice în 
domeniul învățământului, jurnalismului, cercetării istorice, protejării patrimoniului național, 
teoriei și practicii economice aduse de membrii familiei Lapedatu, precum și promovarea 
acțiunilor economice și culturale onorându-le memoria. Prin „membrii familiei Lapedatu” 
sau „familia Lapedatu” se înțeleg persoanele listate mai jos, care au adus contribuții 

recunoscute public la progresul social, economic și cultural al țării: 

o Dr. Ion A. Lapedatu (1844 - 1878), profesor, jurnalist și scriitor 

o Fii săi, frații gemeni Acad. Prof. Alexandru I. Lapedatu (1876 - 1950), președinte 
al Academiei Române, Senator, Ministru al religiei și cultelor, și Acad. Prof. Ion I. 
Lapedatu (1876 - 1951), Senator, Guvernator al Băncii Naționale și Ministru de 
finanțe 

o Soția lui Ion I. Lapedatu, Veturia Lapedatu (1877 - 1933), directoarea instituției 
caritative „Masa Studenților” 

o Alți membri ai familiei care s-au distins în activități sociale, profesionale și politice. 

B. Schimbarea scopului fundației se face numai de către majoritatea fondatorilor în viață, iar 
daca nici unul dintre fondatori nu mai este în viață, aceasta se face numai cu votul 
unanim al membrilor Consiliului Director. 

C. În toate cazurile, schimbarea scopului fundației se poate face numai dacă acesta a fost 
realizat în totalitate sau în parte, ori dacă acesta nu mai poate fi îndeplinit. 

Art.3 – Sediul fundației este în București, str. Luigi Cazzavillan 30A, Sector 1. Sediul fundației 
poate fi schimbat în baza hotărârii Consiliului Director. 

Art.4 - Durata fundației. 
Fundația se constituie cu durată nelimitată. 

Art.5 – Patrimoniul social inițial al fundației este alcătuit dintr-un activ patrimonial în valoare de 97 
500 lei. 

Art.6 – Organe de conducere, administrarea și control ale fundației sunt Consiliul Director și 
Comisia de Cenzori. 

1. Consiliul Director se compune din patru membri:  

o Președinte – Wild Johanna Alexandra ; 

o Vicepreședinte – Wild Andreas Anton ; 

o Vicepreședinte –Macavei-Telia Dan; 



o Director Executiv –Pop Mihaiela-Sanda. 

2. Comisia de cenzori este alcătuită din: 

-SC EXPERT TM 13 SRL, reprezentata prin expert contabil Voiculescu Octavia. 

 

 Redactat si semnat in 5 exemplare originale. 

 

MEMBRII FONDATORI, 

 

WILD JOHANNA ALEXANDRA     WILD ANDREAS ANTON 

In nume propriu si in calitate de mandatar al  

domnului MACAVEI-TELIA DAN     POP MIHAIELA-SANDA 


