ANEXA nr. 2
la Hotărârea nr. 106/ 04.08.2011

STATUTUL ASOCIAŢIEI
TIMIŞOARA – CAPITALĂ CULTURALĂ EUROPEANĂ

CAPITOLUL I – Dispoziţii generale

Art. 1. Asociaţia „Timişoara – capitală culturală europeană”, numită în continuare
ASOCIAŢIA, este organizată şi funcţionează conform prevederilor actului constitutiv şi
prezentului statut cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire
la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 2. Asociaţia se înfiinţează în baza dreptului constituţional la liberă 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, medico-sanitar.

CAPITOLUL II – Membrii asociaţiei
Art. 3. Asociaţia se înfiinţează din iniţiativa, preocuparea, aportul patrimonial şi pe baza
liberului consimţământ al următorilor membri:
Art. 4. Poate deveni membru al ASOCIAŢIEI orice persoană fizică sau juridică, indiferent
de cetăţenie şi naţionalitate, care recunoaşte şi îşi asumă statutul, înţelegând să acţioneze
dezinteresat pentru realizarea scopului şi obiectului de activitate al ASOCIAŢIEI .
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Art. 5. Calitatea de membru al ASOCIAŢIEI se dobândeşte în momentul depunerii şi
înregistrării cererii de adeziune, aprobată de Consiliul director şi validată de Adunarea
Generală a asociaţilor.
Art. 6. (1) ASOCIAŢIA recunoaşte următoarele categorii de membri:
a. membri: persoane juridice şi fizice fondatoare sau care au intrat ulterior în ASOCIAŢIE,
recunosc statutul ASOCIAŢIEI, contribuie activ la derularea acţiunilor şi demersurilor
ASOCIAŢIEI şi achită cotizaţia anuală de membru;
b. membri de onoare: personalităţi care îşi exprimă sprijinul şi solidaritatea cu scopul şi
obiectivele ASOCIAŢIEI.
(2) Calitatea de membru de onoare se acordă de către Consiliul director şi se validează de
către Adunarea generală a asociaţilor.
(3) Persoanele juridice sunt reprezentate în cadrul ASOCIAŢIEI prin reprezentanţii legali.
Art. 7. (1) Calitatea de membru al ASOCIAŢIEI încetează prin deces, retragere, excludere
sau în urma desfiinţării ASOCIAŢIEI.
(2) Cererea de retragere se comunică Consiliului director cu minim 10 săptămâni înainte de
momentul la care urmează a produce efecte.
(3) Cauzele pentru excluderea unui membru al ASOCIAŢIEI sunt inactivitatea sau fapte de
natură să prejudicieze obiectivele, imaginea şi principiile ASOCIAŢIEI. Măsura excluderii
este luată de Adunarea generală a asociaţilor cu o majoritate calificată şi poate fi
contestată în instanţă.
(4) Retragerea sau excluderea nu absolvă pe asociat de îndeplinirea obligaţiilor avute
anterior retragerii sau excluderii.

CAPITOLUL III – Denumirea, sediul, durata, scopul, obiectivele

Art. 8. (1) ASOCIAŢIA poartă denumirea ASOCIAŢIA „TIMIŞOARA – CAPITALĂ
CULTURALĂ EUROPEANĂ”.
(2) Disponibilitatea denumirii este dovedită prin actul eliberat de Ministerul Justiţiei nr. / .
(3) Denumirea completă se va regăsi în toate actele ASOCIAŢIEI, precum şi pe ştampila
acesteia.
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Art. 9. (1) Sediul ASOCIAŢIEI este în Timişoara, str. C.D. Loga nr. 1, Timişoara
(2) ASOCIAŢIA îşi poate constitui filiale în ţară şi străinătate, ca structuri teritoriale pe baza
hotărârii Consiliului director prin care li se alocă un patrimoniu.
Art. 10. (1) ASOCIAŢIA se constituie pe o perioadă nedeterminată, din data înscrierii ca
persoană juridică în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor aflat la Grefa Judecătoriei
Municipiului Timişoara .
(2) Asociaţii sau consiliul director pot decide dizolvarea sau lichidarea ASOCIAŢIEI, în
condiţiile legii şi ale statutului.
Art. 11. (1) ASOCIAŢIA este o organizaţie nepatrimonială, neguvernamentală, apolitică şi
independentă, cu un caracter cultural şi educativ.
(2) ASOCIAŢIA are ca scop principal asigurarea programului Timişoara - Capitală culturală
europeană (Programul). În acest sens, ASOCIAŢIA va pregăti dosarul de candidatură şi va
face toate diligenţele necesare atingerii acestui obiectiv.
(3) ASOCIAŢIA are ca scop pregătirea Programului, planificarea evenimentelor, asigurarea
coordonării şi punerii în practică a măsurilor necesare pentru derularea acestora, precum şi
strângerea de fonduri necesare organizării, promovării şi realizării Programului. Ulterior,
ASOCIAŢIA va avea ca scop sprijinirea şi dezvoltarea de proiecte culturale în folosul
comunităţii, în ideea sustenabilităţii Programului.
Art. 12. Obiectivele ASOCIAŢIEI:
a. să pregătească Programul „Timişoara – Capitală culturală europeană” în vederea
eligibilităţii sale
b. să planifice şi să asigure punerea în practică a evenimentelor incluse şi/sau asociate
Programului
c. să promoveze evenimentele din cadrul Programului în mass media
d. să promoveze imaginea Programului în ţară şi străinătate
e. să atragă sprijin din partea tuturor factorilor interesaţi
f. să realizeze activităţi de atragere de fonduri necesare implementării şi promovării
naţionale şi internaţionale a Programului
g. să colaboreze cu orice alte instituţii, asociaţii, fundaţii, cluburi etc. în vederea promovării
şi implementării Programului
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h. să contribuie, ulterior anului 2020, la sustenabilitatea Programului prin proiecte culturale
în folosul comunităţii.
Art. 13. Pentru realizarea scopului enunţat, prin organele sale de decizie, ASOCIAŢIA
a. primeşte în condiţiile legii şi în scop caritabil donaţii, subvenţii, contribuţii, legate, bunuri
mobile şi imobile, sume de bani în lei şi în valută, din ţară şi din străinătate, de la orice
persoană fizică sau juridică
b. achiziţionează terenuri pentru construirea şi amplasarea obiectivelor pe care urmează să
le ridice
c. colaborează şi asigură colaborarea cu instituţii de specialitate, ONG-uri, persoane
juridice de drept public sau privat şi cu persoane fizice, fără a exprima interese de grup
(politice sau de alt fel), în vederea îndeplinirii obiectivelor
d. sprijină şi organizează întâlniri între organizaţii neguvernamentale din ţară şi din
străinătate, precum şi între acestea şi autorităţile centrale şi locale ale statului, în vederea
bunului mers al Programului
e. colaborează cu mass media pentru promovarea Programului
f. organizează diferite manifestări (conferinţe, expoziţii, dezbateri etc.), editează publicaţii
în vederea popularizării activităţilor ASOCIAŢIEI
g. organizează manifestări publice în vederea atragerii de fonduri
h. ASOCIAŢIA va putea înfiinţa societăţi comerciale având ca obiect activităţi economice
adiacente şi în strânsă legătură cu scopul ASOCIAŢIEI, cu respectarea dispoziţiilor
Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000, cu modificările şi completările ulterioare
i. desfăşoară orice alte activităţi legale necesare realizării scopului şi obiectivelor
ASOCIAŢIEI

CAPITOLUL IV – Patrimoniul ASOCIAŢIEI
Art.14. (1) Patrimoniul iniţial al Asociaţiei este de lei (lei) şi se compune din aportul în
numerar al membrilor, după cum urmează:
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(2) Patrimoniul iniţial va fi vărsat în contul deschis în numele ASOCIAŢIEI la
Banca.....
Art. 15. Asociaţii vor putea aduce în patrimoniul ASOCIAŢIEI şi aporturi în natură.
Art. 16. Întregul patrimoniu iniţial va fi evidenţiat şi păstrat în conformitate cu legislaţia
română în materie, pe numele ASOCIAŢIEI ei va fi folosit exclusiv pentru realizarea
obiectivelor sale.
Art. 17. (1) Categoriile de resurse patrimoniale ale ASOCIAŢIEI sunt:
a. taxa de înscriere
b. cotizaţia anuală
c. contribuţiile membrilor, în numerar sau aporturi în natură, în scopul majorării activului
patrimonial al ASOCIAŢIEI
d. dobânzi şi dividende rezultate din plasarea de sume disponibile, în condiţiile legii
e. sponsorizări şi donaţii în bani, bunuri mobile şi imobile, dispoziţii testamentare făcute de
terţe persoane în favoarea ASOCIAŢIEI
f. finanţări de la bugetele locale sau de la bugetul naţional, angajate conform legii
g. dividendele societăţilor comerciale deschise ale ASOCIAŢIEI
h. venituri realizate din activităţi economice directe
i. venituri şi beneficii din cedarea folosinţei bunurilor mobile şi imobile proprii
j. încasări rezultate în urma unor publicaţii sau manifestări cu taxă, organizate de
ASOCIAŢIE
k. finanţări din programe angajate a fi implementate de ASOCIAŢIE
l. sprijin material şi financiar acordat de alte asociaţii sau fundaţii, naţionale sau
internaţionale, respectiv organisme care aparţin Uniunii Europene;
m. alte surse prevăzute de lege
(2) Cuantumul cotizaţiei anuale de membru se stabileşte de către Adunarea Generală a
Asociaţilor. Cotizaţia iniţială este de 100 de lei pe an. Modificarea acesteia se face prin
hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor, dar nu mai devreme de un an calendaristic de la
data adoptării. Cotizaţia trebuie plătită până la finele primului trimestru sau în termen de 30
de zile de la înscriere, în cazul noilor membri.
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(3) Asociaţia are dreptul să refuze orice venituri oferite în condiţii care contrazic scopul şi
obiectivele ASOCIAŢIEI.
(4) Patrimoniul ASOCIAŢIEI nu poate fi utilizat în alte scopuri decât cele prevăzute în
prezentul statut.

CAPITOLUL V – Organizarea şi funcţionarea. Organele de conducere şi control.
Constituire şi atribuţii
Art. 18. Organele de conducere, administrare şi control ale asociaţiei sunt:
a. Adunarea generală
b. Consiliul director
c. Comisia de cenzori
Art. 19. Adunarea generală este organul de conducere al ASOCIAŢIEI şi este compus din
totalitatea asociaţilor care au fost confirmaţi până la data convocării, şi care asigură
realizarea obiectivelor stabilite prin statut.
Art. 20. (1) Adunarea generală poate fi ordinară sau extraordinară. Adunarea generală se
desfăşoară o dată pe an, până la data de ______, iar adunarea generală extraordinară are
loc ori de câte ori este nevoie.
(2) Adunarea generală se convoacă de Consiliul director cu cel puţin 30 de zile înainte de
data fixată pentru desfăşurarea ei, cu menţionarea datei, locaţiei, orei, precum şi a ordinii
de zi.
(3) Adunarea generală este statutar constituită în prezenţa a cel puţin două treimi din
numărul asociaţilor şi adoptă hotărâri cu votul majorităţii absolute a asociaţilor prezenţi.
(4) La a doua convocare, care poate avea loc într-un interval cuprins între 1 şi 48 de ore,
deciziile se adoptă cu votul majorităţii absolute a celor prezenţi, indiferent de numărul
acestora.
(5) Propunerile sau actele făcute în scris, fără deliberare, vor avea putere de decizie dacă
vor fi semnate de unanimitatea asociaţilor.
(6) Membrii au drept de vot egal în adunarea generală.
(7) Membrii de onoare participă cu drept de vot consultativ.
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(8) Pot participa la Adunarea generală reprezentaţi ai unor organisme cu preocupări în
domeniu, ai instituţiilor de stat locale şi centrale, sponsori, mass media etc, în calitate de
invitaţi, fără drept de vot.
(9) Lucrările Adunării generale sunt conduse de un prezidiu format din membrii Consiliului
director.
(10) Derularea lucrărilor este consemnată într-un proces verbal semnat de membrii
prezidiului.
Art.21. Deciziile Adunării general, luate cu respectarea legii, actului constitutiv şi a statutului
sunt obligatorii pentru toţi asociaţii, inclusiv pentru cei care nu au fost prezenţi la Adunarea
generală sau care au votat contra. Deciziile contrare legii, actului constitutiv, respectiv
statutului pot fi atacate în justiţie de oricare dintre asociaţii care nu au luat parte la
Adunarea generală sau care au votat împotrivă şi au cerut să se insereze aceasta în
procesul verbal de şedinţă, în termen de 15 zile de la data când au luat la cunoştinţă
despre decizie sau de la data în care a avut loc Adunarea generală, după caz.
Art. 22. Atribuţiile Adunării generale sunt:
a. stabileşte strategia şi obiectivele generale ale ASOCIAŢIEI
b. aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, aprobă raportul de activitate al
Consiliului director şi dă descărcare de gestiune acestuia pentru activitatea desfăşurată în
exerciţiul financiar anterior
c. controlează activitatea derulată de Consiliul director, de cenzori şi de aparatul de lucru al
ASOCIAŢIEI
d. alege şi revocă, individual şi colectiv, membrii consiliului director şi cenzorii
e. înfiinţează filiale
f. confirmă primirea noilor membri în perioada dintre adunări
g. modifică actul constitutiv şi statutul
h. dizolvă şi lichidează ASOCIAŢIA şi stabileşte destinaţia bunurilor după lichidare
i. orice alte atribuţii prevăzute de lege sau care reies din prevederile prezentului statut
Art 23. (1) Consiliul director asigură punerea în executare a deciziilor Adunării generale a
asociaţilor.
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(2) Consiliul director este alcătuit din 11 membri aleşi dintre asociaţi, de adunarea
generală, pentru o perioadă de 3 ani. În Consiliul director pot fi alese şi persoane din afara
ASOCIAŢIEI în limita a cel mult un sfert din componenţa sa. În caz de vacantare, din
diferite motive, a unui loc de membru în Consiliul director, la prima Adunare generală se va
proceda la alegerea acestuia, în condiţiile prevăzute de lege şi statut.
(3) Consiliul director se întruneşte în şedinţe de lucru periodice. El este constituit valabil în
prezenţa a două treimi din numărul membrilor şi ia decizii cu votul „pentru” a cel puţin două
treimi din numărul membrilor Consiliului prezenţi sau reprezentaţi.
(4) În cazul în care din motive temeinice unii membri ai Consiliului director nu se pot
prezenta la şedinţe, aceştia pot transmite prin fax sau e-mail votul lor, pentru sau împotrivă
în legătură cu fiecare problemă înscrisă în ordinea de zi.
(5) Desfăşurarea lucrărilor şedinţelor se consemnează în registrul de procese verbale.
(6) Consiliul director elaborează un regulament intern de funcţionare propriu.
(7) Consiliul director desemnează persoanele care vor încheia acte juridice în numele şi pe
seama ASOCIAŢIEI şi o vor reprezenta în relaţia cu terţii.
Art. 24. (1) Consiliul director are următoarele atribuţii:
a. efectuează demersurile necesare realizării deciziilor Adunării generale a asociaţilor şi în
vederea îndeplinirii scopului prevăzut în statutul ASOCIAŢIEI
b. conduce activitatea curentă a ASOCIAŢIEI
c. prezintă Adunării generale raportul de activitate, executarea bugetului de venituri şi
cheltuieli şi bilanţul contabil pentru exerciţiul financiar încheiat
d. organizează acţiunile prevăzute în statut, în vederea atingerii obiectivelor ASOCIAŢIEI
e. elaborează bugetul de venituri şi cheltuieli şi răspunde de realizarea acestuia în faţa
Adunării generale a asociaţilor
f. prezintă Adunării Generale a Asociaţilor rapoarte periodice privind activitatea desfăşurată
şi orice alte rapoarte considerate necesare
g. încheie acte juridice în numele şi pe seama ASOCIAŢIEI
h. aprobă organigrama şi politica de personal ale ASOCIAŢIEI, elaborează sarcini pentru
posturile nou create, precum şi politica de salarizare
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i. îşi exercită atribuţiile cu sprijinul aparatului de lucru al ASOCIAŢIEI, stabilit în condiţiile
prevăzute de statut, numeşte directorul executiv şi membrii birourilor de coordonare ale
proiectelor ASOCIAŢIEI
j. primeşte noi membri în perioada dintre adunări şi supune primirile acestora deciziei de
confirmare a Adunării generale
k. creează comisii speciale permanente sau cu caracter temporar
l. asigură colaborarea ASOCIAŢIEI cu autorităţile, instituţiile culturale, de învăţământ, cu
alte organizaţii de profil din ţară şi din străinătate
m. stabileşte sarcini şi domenii concrete de activitate pentru personalul ASOCIAŢIEI
n. se ocupă de organizarea unor activităţi economice proprii prin înfiinţarea de societăţi
comerciale sau prin încheierea de contracte de asociere în participaţiune cu respectarea
legii societăţilor comerciale şi a codului comercial în vederea obţinerii unor venituri
suplimentare proprii destinate realizării scopului ASOCIAŢIEI
o. răspunde de buna gestionare a patrimoniului şi a investiţiilor ASOCIAŢIEI
p. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea generală a
asociaţilor
(2) În situaţia în care un membru al ASOCIAŢIEI ocupă o funcţie de conducere în cadrul
unei instituţii publice pe care ASOCIAŢIA, prin scopul şi obiectivele sale o sprijină, acesta
nu poate fi membru al Consiliului director al ASOCIAŢIEI
Art.25. Controlul financiar intern al ASOCIAŢIEI este asigurat de comisia de cenzori,
alcătuită din 3 persoane alese de Adunarea generală dintre asociaţi sau din rândul
persoanelor neasociate, pe o perioadă de trei ani. Cel puţin unul dintre cenzori trebuie să
fie contabil autorizat sau expert contabil, în condiţiile legii.
Art. 26. Comisa de cenzori are următoarele atribuţii:
a. verifică modul în care este administrat patrimoniul instituţiei
b. verifică gestiunea ASOCIAŢIEI, modul în care se execută bugetul de venituri şi
cheltuieli, respectarea dispoziţiilor legale privind organizarea evidenţei contabile, plata
impozitelor, taxelor, drepturilor salariale etc.
c. întocmeşte periodic procese verbale de control în care se inserează constatările,
concluziile şi recomandările necesare, iar anual prezintă Adunării generale un raport privind
activitatea consiliului director şi a aparatului de lucru în domeniul financiar contabil
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d. participă la şedinţele Consiliului director fără drept de vot
e. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de statut sau stabilite de Adunarea generală a
asociaţilor. În cazul neîndeplinirii acestor atribuţii, cenzorul poate fi revocat. Pentru
activitatea desfăşurată, cenzorul este retribuit în cuantumul stabilit de ASOCIAŢIE, în cazul
în care nu decide să desfăşoare gratuit această activitate.

CAPITOLUL VI – Aparatul de lucru
Art. 27. (1) Aparatul de lucru al ASOCIAŢIEI se compune din: directorul executiv, contabilcasier, birourile de coordonare ale programelor derulate de ASOCIAŢIE
(2) În vederea realizării activităţilor ASOCIAŢIEI, directorul executiv angajează personal
salariat, sau, dacă e cazul, voluntar.
Art.28. (1) Directorul executiv urmăreşte stadiul de rezolvare a acţiunilor şi programelor
prevăzute în obiectul de activitate, îndeplineşte deciziile luate în Adunările generale,
deciziile consiliului director pe care îl informează periodic despre acestea şi îndeplineşte
orice alte sarcini stabilite de conducere şi administrare.
(2) Structura şi componenţa birourilor de coordonare a proiectelor iniţiate şi derulate de
ASOCIAŢIE se decid de către Consiliul director. Ele se vor ocupa de coordonarea generală
a programelor culturale, detalierea obiectivelor şi conceptelor artistice ale programelor
culturale, vor răspunde de implementarea programelor, precum şi de realizarea strategiei
de comunicare şi marketing şi vor gestiona programele din punct de vedere financiar şi
administrativ.
Art. 29. Contabilul – casier ţine evidenţa contabilă a ASOCIAŢIEI, cu respectarea legii şi a
normelor legale în vigoare. Asigură efectuarea încasărilor şi plăţilor în lei şi valută,
organizează evidenţa intrărilor şi ieşirilor de bunuri mobile şi imobile, întocmeşte balanţa de
venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, rapoarte privind activitatea financiar contabilă a
ASOCIAŢIEI, efectuează formalităţile necesare angajării şi disponibilizării de personal etc.

CAPITOLUL VII – Drepturi şi obligaţii ale membrilor
Art.30. Drepturile asociaţilor:
a. să aleagă şi să fie aleşi în funcţiile de conducere şi control ale ASOCIAŢIEI, respectiv să
propună ca reprezentanţii lor să aleagă şi să fie aleşi în funcţiile de conducere şi de control
ale ASOCIAŢIEI în cazul membrilor persoane juridice
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b. să-şi exprime prin vot opţiunea faţă de proiectele de hotărâre ale Adunării generale şi ale
Consiliului director, precum şi în legătură cu strategia şi acţiunile întreprinse de
ASOCIAŢIE în vederea realizării obiectivelor sale
c. să consulte bilanţul contabil, procesele verbale ale şedinţelor organelor de conducere şi
control ASOCIAŢIEI
d. să se adreseze instanţelor judecătoreşti competente în cazul în care o decizie a
Asociaţiei este contrară statutului, legilor şi reglementărilor în vigoare sau este de natură să
producă daune considerabile unei minorităţi şi să conteste legalitatea respectivei decizii, în
termen de 30 de zile de la adoptarea acesteia
e. să formuleze cereri, propuneri, sesizări
f. să solicite motivat includerea pe ordinea de zi şi a altor probleme decât cele anunţate
g. să aibă acces la datele şi informaţiile deţinute de ASOCIAŢIE
h. să solicite şi să obţină sprijin din partea ASOCIAŢIEI, în vederea soluţionării unor
probleme deosebite, specifice scopului ASOCIAŢIEI
Art. 31 Obligaţiile asociaţilor
a. să respecte fără rezerve statutul, regulamentele şi deciziile Adunării generale şi ale
Consiliului director al ASOCIAŢIEI
b. să cunoască scopul şi obiectul de activitate al ASOCIAŢIEI şi să apere fără rezerve
interesele ASOCIAŢIEI
c. să susţină activitatea ASOCIAŢIEI în diversele sale aspecte
d. să participe activ la lucrările Adunării generale şi ale Consiliului director şi să sprijine
moral şi material desfăşurarea activităţilor
e. să achite obligaţiile materiale şi financiare ce le revin potrivit angajamentelor asumate
f. să nu întreprindă măsuri sau acţiuni care ar putea aduce prejudicii morale sau materiale
ASOCIAŢIEI
g. să răspundă solicitărilor ASOCIAŢIEI de a participa la acţiunile întreprinse în vederea
realizării scopului şi obiectivelor prevăzute în statut.
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CAPITOLUL VIII – Modificarea actului constitutiv şi/sau a statutului
Art. 33. Asociaţia se dizolvă:
a. de drept
b. prin hotărâre judecătorească
c. prin hotărârea Adunării generale
d. alte situaţii prevăzute prin lege
Art. 34. (1) Asociaţia se dizolvă de drept prin:
a. imposibilitatea constituirii Consiliului director în conformitate cu prevederile prezentului
statut, în răstimp de un an
b. reducerea numărului de membri asociaţi sub limita fixată de lege, dacă acesta nu a fost
complinit în termen de trei luni de la producerea sa
(2) Constatarea dizolvării se realizează prin hotărârea judecătoriei în a cărei circumscripţie
teritorială se află sediul ASOCIAŢIEI, la cererea oricărei persoane interesate.
Art. 35. Asociaţia se dizolvă prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane
interesate:
a. dacă scopul sau activitatea ASOCIAŢIEI au devenit ilicite sau contrare ordinii publice
b. dacă realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice
c. dacă ASOCIAŢIA urmăreşte alt scop decât cel pentru care s-a constituit
d. dacă ASOCIAŢIA a devenit insolvabilă
Art. 36. ASOCIAŢIA se poate dizolva prin decizia Adunării generale a asociaţilor, cu două
treimi din votul membrilor Asociaţiei. În termen de 15 zile de la data şedinţei la care s-a
decis dizolvarea, la judecătoria în a cărei cirumscripţie îşi are sediul ASOCIAŢIA se
depune hotărârea Adunării generale, în vederea înscrierii în Registrul asociaţiilor şi
fundaţiilor.
Art. 37. În caz de dizolvare a ASOCIAŢIEI, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot
transmite către persoane fizice.
Art. 38. În caz de dizolvare a ASOCIAŢIEI, se vor aplica prevederile art. 60 din OG nr.
60/2000.
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Art. 39. Activele sunt considerate ca fiind transferate atunci când sunt încheiate procesele
verbale de predare-primire a activelor dacă o altă dată nu e prevăzută de astfel de procese
verbale.
Art. 40. Asociaţia încetează a fiinţa la data radierii din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.
Art. 41. Dispoziţiile prezentului capitol se completează şi cu alte prevederi legale în vigoare
în materie la data dizolvării şi lichidării ASOCIAŢIEI.

CAPITOLUL X – Dispoziţii finale
Art. 42. ASOCIAŢIA are sigilii şi conturi bancare proprii.
Art. 43. (1) Primul mandat al membrilor Consiliului director şi al Comisiei de cenzori numiţi
în condiţiile stabilite prin prezentul statut curge de la data rămânerii definitive a încheierii
instanţei prin care s-a dispus dobândirea personalităţii juridice a ASOCIAŢIEI şi a
înregistrării acesteia în registrul special al instanţei.
(2) Următoarele mandate încep să curgă de la data desemnării Consiliului director de către
Adunarea generală a asociaţilor, cu respectarea condiţiilor stabilite prin prezentul statut.
Art. 44. La sfârşitul mandatului, toţi membrii Consiliului director şi ai comisiei de cenzori
sunt obligaţi să predea actele şi documentele ASOCIAŢIEI cu care au lucrat sau la care au
avut acces, în baza unui proces verbal întocmit în acest sens de secretarul ASOCIAŢIEI.
Art.45. Anul fiscal al ASOCIAŢIEI coincide cu anul calendaristic.
Art.46. Litigiile ASOCIAŢIEI cu persoane fizice sau juridice, dacă nu pot fi rezolvate pe cale
amiabilă, sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti de drept comun.
Art.47. Prezentul statut este valabil pe toată durata funcţionării ASOCIAŢIEI şi se
completează de drept cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu modificările la zi
privind asociaţiile şi fundaţiile.
Art.48. (1) Prezentul statut a fost redactat în 6 (şase) exemplare originale şi a fost adus la
cunoştinţa membrilor asociaţi care au subscris la prevederile lui, asumându-şi
responsabilitatea prin semnăturilor lor.
(2) Prevederile statutului devin operante la data semnării şi autentificării lor.
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