ANEXA NR. 1
la Hotărârea nr. 106/04.08.2011

ACT CONSTITUTIV
AL ASOCIAŢIEI „TIMIŞOARA, CAPITALĂ CULTURALĂ EUROPEANĂ”

Art. 1 Denumirea asociaţiei este ASOCIAŢIA „TIMIŞOARA, CAPITALĂ CULTURALĂ
EUROPEANĂ”.
(2) Asociaţia se înfiinţează în baza dreptului constituţional la libera asociere, ca persoană
juridică română de drept privat şi utilitate publică, având un patrimoniu afectat, autonom,
permanent şi irevocabil, distinct de patrimoniul asociaţiilor, în scopul realizării unor activităţi
de interes general şi comunitar în domeniile instructiv-educativ, cultural, social, medicosanitar.

Art. 2 Asociaţia se înfiinţează din iniţiativa, preocuparea, aportul patrimonial şi pe baza
liberului consimţământ al membrilor.

Art. 3 Sediul asociaţiei este în Timişoara, str. C.D. Loga nr.1.

Art. 4 Asociaţia are un scop profund cultural şi instructiv educativ, acela de a pregăti şi
promova la toate nivelurile proiecte pentru asigurarea Programului „Timişoara, Capitală
Culturală Europeană”. În acest sens, Asociaţia va pregăti dosarul de candidatură şi va face
toate diligenţele pentru atingerea acestui obiectiv, va pregăti programul seriei de
evenimente, va planifica evenimentele reunite sub această titulatură, va pune în practică
toate măsurile necesare pentru buna derulare a acestora, asigurând totodată atragerea de
fonduri necesare organizării, realizării şi promovării Programului. Ulterior asociaţia va avea
ca scop sprijinirea şi dezvoltarea de proiecte culturale în ideea sustenabilităţii Programului.

Art. 5 (1) Obiectivele asociaţiei sunt următoarele:
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a) să pregătească Programul „Timişoara, Capitală Culturală Europeană” în vederea
eligibilităţii sale.
b) să planifice şi să asigure punerea în practică a evenimentelor incluse/asociate
Programului
c) să promoveze în mass media evenimentele din cadrul programului
d) să promoveze imaginea Programului în ţară şi străinătate
e) să realizeze activităţi de atragere de fonduri necesare implementării şi promovării
naţionale şi internaţionale Programului
f) să colaboreze cu orice alte instituţii, asociaţii, fundaţii, cluburi etc. în vederea promovării
şi implementării Programului
g) să contribuie la sustenabilitatea programului prin proiecte culturale în folosul comunităţii
(2) În vederea îndeplinirii obiectivelor menţionate şi pentru realizarea activităţilor propuse,
Asociaţia va colabora cu instituţii, organizaţii non-guvernamentale, persoane juridice de
drept public sau privat şi cu persoane fizice, fără a exprima în nici un fel interese de grup
(politice, religioase sau altele), putând participa la înfiinţarea unor organizaţii în acest sens.
(3.) Asociaţia va putea înfiinţa societăţi comerciale având ca obiect activităţi economice
adiacente şi în strânsă legătură cu scopul Asociaţiei, cu respectarea dispoziţiilor din
Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6 Asociaţia funcţionează pe o perioadă nedeterminată.

Art. 7 (1) Patrimoniul iniţial al asociaţiei este de ............ lei, şi se compune de aportul în
numerar al membrilor, în sumă de 100 lei / membru.

(2) Patrimoniul iniţial va fi vărsat în contul deschis în numele Asociaţiei la Banca....

Art. 8 Membrii asociaţiei îşi vor putea aduce aportul inclusiv în natură.

Art. 9. Categoriile de resurse patrimoniale ale Asociaţiei sunt:
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- taxa de înscriere
- cotizaţia anuală
- contribuţiile aduse în numerar sau în natură de către membrii asociaţiei în scopul majorării
activului patrimonial
- dobânzi şi dividende rezultate din plasarea de sume disponibile, în condiţiile legii;
- sponsorizări şi donaţii în bani, bunuri mobile şi imobile, dispoziţii testamentare făcute de
terţe persoane în favoarea Asociaţiei;
- finanţări de la bugete locale sau bugetul naţional angajate conform legii;
- dividendele societăţilor comerciale deschise de Asociaţie;
- venituri realizate din activităţi economice directe;
- venituri şi beneficii din cedarea folosinţei bunurilor mobile şi imobile proprii;
- încasări rezultate în urma unor publicaţii sau manifestări cu taxă realizate de asociaţie,
- finanţări din programe angajate a fi implementate de Asociaţie;
- sprijin material şi financiar acordat de alte asociaţii sau fundaţii naţionale sau
internaţionale;
- alte surse prevăzute de lege.

Art. 10 Organele de conducere şi control ale Asociaţiei sunt:

1. Adunarea generală;
2. Consiliul director; atribuţiile Consiliului director sunt stabilite prin statutul Asociaţiei
3. Comisia de cenzori;
Primul consiliu director este alcătuit din:

Comisia de cenzori este alcătuită din:
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Art. 11 Mandatul Consiliului director şi al Comisiei de cenzori este de 3 ani de la data
dobândirii personalităţii juridice a Asociaţiei, respectiv data înscrierii în registrul Asociaţiei şi
fundaţiilor.

Art. 12 Mandatul încetează înainte de expirarea duratei pentru care au fost aleşi, prin
demisie, revocare, pierderea calităţii de membru al Asociaţiei şi a calităţii de reprezentant al
persoanei juridice care l-a desemnat (unde e cazul) sau în caz de deces.
Art.13. Modificarea sau completarea actului constitutiv se face în formă scrisă şi cu
îndeplinirea condiţiilor legale de fond şi formă.
Art. 14. Doamna/domnul ……….., identificat cu CI seria ….. nr………, eliberată de
………….., domiciliată în Timişoara, str. ………….., jud. Timiş, este împuternicită să
efectueze toate formalităţile legate de procedura de dobândire a personalităţii juridice a
Asociaţiei.
Art. 15. Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu celelalte dispoziţii legale
în vigoare.
Art. 16. Prezentul Act constitutiv a fost aprobat de Adunarea Generală a Asociaţiei.
Prezentul act constitutiv a fost redactat într-un număr de …. exemplare.
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