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STATUTUL
de organizare si functionare a asociatiei
«ASOCIATIA CLUB DUSTER»
Membrii fondatori:

1. Dl. Narcis-Daniel COSTACHE, cetatean roman,
2. Dl. Sorin-Ionel NEDELCU, cetatean roman,
3.

Dl. Daniel-Stefan COJOCAR, cetatean roman,

4.

Dl. Daniel MANASCURTA, cetatean roman,

5.

Dl. Razvan POPESCU, cetatean roman,

CAPITOLUL I.
DENUMIREA, NATURA JURIDICA, SEDIUL, DURATA
Art. 1
1.1. Denumirea Asociatiei este: «ASOCIATIA CLUB DUSTER», conform dovezii
privind disponibilitatea denumirii nr. 99504 eliberata la data de 09.06.2011 de catre
Ministerul Justitiei – Serviciul Comunicare si Relatii Publice.
1.2. «ASOCIATIA CLUB DUSTER» va fi denumita in cele ce urmeaza „Asociatia”.
Art. 2
Asociatia se constituie si functioneaza ca persoana juridica romana de drept privat,
autonoma, apolitica, neguvernamentala, fara scop lucrativ si non-profit, care
urmareste desfasurarea unor activitati de interes general. In acest context, Asociatia va
promova activitati in vederea realizarii scopului si obiectivelor prevazute prin Statut,
cu respectarea dispozitiilor legale.
Art. 3
« ASOCIATIA CLUB DUSTER » se organizeaza si functioneaza ca asociatie in
conformitate cu prevederile Ordonantei nr. 26/2000 modificata si completata, in
conformitate cu prevederile Decretului nr. 31/1954 si ale altor norme si normative
impuse de legislatia romana in vigoare.
Art. 4
4.1. Asociatia este infiintata prin vointa unanima a membrilor fondatori si isi constituie un
patrimoniu social distinct si autonom de patrimoniul membrilor sai.
4.2. Asociatia isi stabileste sediul, organele de conducere, administrare si control conform
prevederilor prezentului Statut si ale Actului Constitutiv.
Art. 5
Asociatia are sediul in Chiajna, Judet Ilfov.
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Art. 6
Sediul Asociatiei poate fi mutat in oricare alta localitate din Romania. Schimbarea
sediului Asociatiei se va putea face in conditiile adoptarii unei hotarari de catre
Adunarea Generala, cu respectarea legislatiei romane in vigoare.
Art. 7
In functie de necesitati, interese si oportunitati, Asociatia isi va putea infiinta
(deschide) filiale, sucursale, birouri, reprezentante si in alte localitati din tara, in
conditiile impuse de legea in vigoare.
Art. 8
Durata Asociatiei este nelimitata in timp, cu incepere de la data dobandirii
personalitatii juridice prin inscrierea sa in Registrul asociatiilor si fundatiilor,
dizolvarea si lichidarea sa efectuandu-se in conditiile legislatiei romane in vigoare.
CAPITOLUL II
SCOPUL SI OBIECTIVELE ASOCIATIEI
Art. 9
Scopul Asociatiei este de a realiza promovarea, sustinerea si apararea drepturilor si
intereselor legitime ale posesorilor de autovehicule de teren DUSTER, in fata
autoritatilor, a altor persoane fizice si juridice de drept public sau privat, sprijinirea
activitatilor organizate de „tot teren” („off-road”) romanesti, a miscarii sportive in
domeniul sporturilor cu motor „tot-teren”, protejarea mediului inconjurator.
Art. 10
Obiectivele activitatii Asociatiei sunt:
- Atragerea de colaboratori din domeniul auto, al turismului, al echipamentelor
sportive si de camping, vanatoare si pescuit, in vederea obtinerii de facilitati
pentru membrii sai, reduceri la piese de schimb, consumabile, manopera, service,
intretinere;
- Editarea de publicatii sub forma tiparita sau electronica;
- Organizarea si participarea la intreceri si manifestari sportive, excursii, tabere,
conferinte, simpozioane, precum si sustinerea (sprijinirea) participarii membrilor
sai la astfel de activitati;
- Activitati promotionale prin intermediul mijloacelor de comunicare in masa
(posturi de radio, televiziune, ziare si reviste, internet, alte modalitati) care nu
contravin legislatiei in vigoare;
- Acordarea de consultanta tehnica si sprijinirea membrilor in achizitionarea de
autovehicule, intretinerea si repararea acestora.
Art. 11
11.1. In vederea realizarii scopului si obiectivelor sale, Asociatia va putea realiza si
coordona proiecte, campanii publice de informare si activitati de colaborare cu alte
organizatii non-guvernamentale similare sau cu institutii guvernamentale si alte
persoane fizice si/sau juridice din tara sau din strainatate.
11.2. Asociatia va promova, stimula, facilita urmatoarele activitati:
- derulare de proiecte pentru incurajarea tuturor initiativelor care pot duce la
educarea in domeniul de activitate;
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-

dezvoltare de proiecte pentru crearea unui cadru de dialog si cooperare intre
Asociatie si alte organizatii non-guvernamentale de profil, sau cu diferite
segmente ale societatii civile;
- actiuni de cooperare cu organismele administratiei centrale si locale;
- activitati de promovare a valorilor promovate si stabilirea unor relatii de cooperare
cu institutiile publice si/sau private care desfasoara activitati in acest domeniu.
11.3. Asociatia va putea desfasura orice activitate economica directa, potrivit prevederilor
OG 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, daca aceasta are caracter accesoriu si
este in stransa legatura cu scopul principal al Asociatiei.
CAPITOLUL III
PATRIMONIUL SI GESTIUNEA ASOCIATIEI
Art. 12
La data constituirii sale, patrimoniul initial al «ASOCIATIEI CLUB DUSTER » este de
670 RON (aport in numerar) constituit prin contributia membrilor fondatori. Fiecare membru
aduce un aport de 134 RON (aport in numerar).
Art. 13
13.1. Patrimoniul Asociatiei va putea fi dezvoltat cu bunuri mobile, imobile, mijloace
banesti si titluri de valoare obtinute prin:
- Contributiile ulterioare ale membrilor Asociatiei;
- Donatii si legate de la persoane fizice si juridice din tara si strainatate;
- Cotizatiile membrilor;
- Sponsorizari si titluri de valoare de la persoane fizice si juridice din tara si
strainatate ;
- Ajutoare din partea unor institutii din tara si strainatate;
- Veniturile realizate din orice alte actiuni organizate de Asociatie in vederea maririi
patrimoniului acesteia;
13.2.
Contributiile, donatiile si legatele pot fi in numerar sau pot consta in bunuri
mobile sau imobile. Acestea vor fi inscrise intr-un registru special.
13.3.
De asemenea, Asociatia va putea beneficia, in conditiile legii, de sumele
acordate de organele administratiei publice centrale si locale pentru finantarea pe baza
de programe a activitatilor Asociatiei.
Art. 14
Toate veniturile realizate de Asociatie vor putea fi utilizate numai in scopul
autofinantarii programelor si asigurarii fondurilor pentru cheltuielile operationale ale
acestuia.
Art. 15
Evidenta financiar contabila a Asociatiei poate fi asigurata prin incheierea unor
contracte cu persoane fizice sau juridice autorizate potrivit legii.
Art. 16
Documentele financiar-bancare vor fi semnate de catre Presedintele Asociatiei (prima
semnatura) si/sau de catre Administratorul Asociatiei (a doua semnatura).
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CAPITOLUL IV
MEMBRII ASOCIATIEI. DREPTURILE SI INDATORIRILE ACESTORA
Art. 17

17.1. Asociatia este formata din membrii fondatori si membrii care sunt admisi ulterior
potrivit procedurii prevazute in prezentul statut. Membri fondatori si membri admisi
ulterior, denumiti „membri fondatori” si respectiv „membri” au drepturi si obligatii
egale. Poate fi membru al asociatiei orice persoana fizica (indiferent de rasa, sex,
religie, apartenenta politica sau nationalitate) care adera la Statutul si Actul
Constitutiv al Asociatiei si care nu a efectuat vreo activitate contrara scopului,
principiilor si obiectivelor Asociatiei.
Art. 18

18.1. Solicitarea calitatii de membru se face la cerere, in scris, de catre persoana fizica.
18.2.

Consiliul Director se va pronunta prin decizie cu privire la cererea formulata si va
decide, dupa caz, daca solicitantul va fi inclus sau nu in randul membrilor Asociatiei.
Aceasta decizie va fi discutata in proxima Adunare Generala, urmand ca aceasta sa
hotarasca cu privire la aceasta, dispunand validarea sau invalidarea ei. Decizia de
admitere va fi afisata la sediul la sediul Asociatiei si va putea fi atacata de catre orice
membru pentru motivele de respingere prevazute in prezentul Statut la art. 19.3.
18.3. Obtinerea calitatii de membru presupune completarea unei cereri de aderare si plata
unei contributii financiare in momentul admiterii ca membru al Asociatiei. Cuantumul
contributiei se stabileste de catre Adunarea Generala.
Art. 19
19.1. Toti membrii asociatiei sunt egali in drepturi si obligatii.
19.2. Drepturile membrilor sunt urmatoarele:
- sa aleaga si sa fie alesi in organele de conducere si de lucru ale Asociatiei;
- sa fie informati asupra programelor si activitatilor Asociatiei,
- sa foloseasca baza materiala de care dispune Asociatia;
- sa ia parte la manifestarile si actiunile organizate de Asociatie;
- sa foloseasca sigla si mentiunea „membru fondator „ASOCIATIA CLUB
DUSTER” sau dupa caz „membru ASOCIATIA CLUB DUSTER”, in prezentarea
activitatii proprii, cu conditia ca aceasta activitate sau nu contravina legii, sa nu
dauneze imaginii Asociatiei si sa nu duca la imposibilitatea indeplinirii scopurilor
Asociatiei;
- sa sesizeze Asociatii referitor la problemele care privesc interesele generale ale
membrilor, in vederea apararii si promovarii acestor interese;
- sa beneficieze, in conditiile stabilite de prezentul Statut si Regulamentul de
Organizare si Functionare, de facilitatile si serviciile ce sunt oferite de catre
Asociatie tuturor membrilor sai.
19.2. Indatoririle membrilor sunt urmatoarele:
- sa respecte Actul Constitutiv si Statutul Asociatiei in litera si spiritul sau;
- sa respecte Regulamentul de Organizare si Functionare;
- sa participe la Adunarea Generala sau la sedintele Consiliului Director, dupa caz;
- sa respecte hotararile emise de organele de conducere a Asociatiei;
- sa achite cotizatia anuala, in cuantumul si la datele stabilite de catre Adunarea
Generala;
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- sa participe la actiunile organizate in vederea realizarii scopului si obiectului
-

Asociatiei, contribuind activ la desfasurarea actiunilor propuse si organizate de
Asociatie, in vederea realizarii scopului si obiectivelor acesteia;
sa nu aduca atingeri morale sau materiale Asociatiei.

19.3.

Nu pot fi membrii ai Asociatiei persoanele care, inainte de admiterea in Asociatie sau
pe durata apartenentei la aceasta:
a) au realizat orice activitate care, prin natura sa, poate dauna imaginii Asociatiei;
b) au realizat orice activitate sau actiune contrara cu deciziile Asociatiei sau care ar
putea duce la neindeplinirea scopurilor si intereselor acesteia;
c) au realizat orice activitate sau actiune defaimatoare la adresa Asociatiei sau a unui
membru al acesteia

19.4. Calitatea de membru fondator sau de membru inceteaza in urmatoarele cazuri:
a) membrul renunta expres la calitatea sa printr-o notificare adresata Consiliului
Director. Renuntarea devine efectiva dupa trecerea unui termen de 30 de zile, calculat
de la data depunerii notificarii;
b) membrul este exclus prin votul, in Adunarea Generala, a 2/3 din numarul total al
asociatilor, incazul incare se constata neplata cotizatiei anuale, incalcarea obligatiilor
prevazute de prezentul Statut sau membrul devine incompatibil ca urmare a savarsirii
uneia sau mai multor fapte din cele prevazute la art. 19.3.
Membrii fondatori pot fi exclusi doar cu votul a 75% din numarul total de asociati.
Membrul fondator exclus nu are dreptul la patrimoniul Asociatiei.
19.5.

Membrii care incalca prevederile prezentului Statut si pe cele ale Regulamentului de
Organizare si Functionare pot fi sanctionati de catre Consiliul Director. Modul de
sanctionare, sanctiunile si posibilitatea atacarii acestor masuri vor fi reglementate prin
Regulamentul de Organizare si Functionare.

CAPITOLUL V
STRUCTURA ORGANIZATORICA A ASOCIATIEI
Art. 20
Asociatia are urmatoarea structura organizatorica:
- Consiliul Director,
- Adunarea Generala.
Art. 21
21.1. Organul de conducere si decizie al Asociatiei este Consiliul Director.
21.2. Consiliul Director este compus din 3 (trei) membri care vor detine urmatoarele functii:
- Presedinte al Consiliului Director, care este in acelasi timp si Presedintele
Asociatiei;
- Vicepresedinte al Consiliului Director, care este in acelasi timp si Administratorul
Asociatiei;
- Secretar general al Consiliului Director;
21.3. Mandatul membrilor Consiliului Director are o durata de 4 (patru) ani, acestia fiind
reeligibili pentru noi mandate.
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21.4.

In cadrul Consiliului Director, fiecare din membrii Asociatiei, alesi in acest organ de
conducere a Asociatiei de catre Adunarea Generala, are un singur vot.

Art. 22
Atributiile Consiliului Director al Asociatiei sunt urmatoarele:
a) Aproba, modifica si/sau completeaza programele de activitate ale Asociatiei,
precum si desfasurarea programelor nationale si/sau internationale in care este
implicata Asociatia;
b) Prezinta Adunarii Generale ordinare bugetul de venituri si cheltuieli si bilantul
contabil pentru fiecare exercitiu financiar;
c) Intocmeste si prezinta Adunarii Generale raportul anual de activitati desfasurate de
Asociatie, precum si rapoartele periodice si cele de evaluare a programelor
incheiate sau aflate in curs de derulare;
d) Aproba afilierea Asociatiei la alte organizatii similare din tara sau din strainatate;
e) Face propuneri pentru modificarea si/sau completarea Statutului Asociatiei;
f) Face propuneri pentru modificarea si/sau completarea Regulamentului de
Organizare si Functionare;
g) Aproba primirea si administrarea de donatii, sponsorizari si altele de aceasta
natura de la persoane fizice si/sau juridice, organizatii guvernamentale si
neguvernamentale din tara si/sau strainatate;
h) Propune sanctionarea celor care se fac vinovati de incalcarea prevederilor statutare
si/sau ale Regulamentului de Organizare si Functionare.
i) Decide privind dobandirea, suspendarea sau pierderea calitatii de membru al
Asociatiei;
j) Coordoneaza si controleaza toate activitatile Asociatiei;
k) Aproba organigrama si politica de personal a Asociatiei;
l) Hotaraste, in limitele competentelor sale, in orice alt domeniu de interes pentru
Asociatie.
Art. 23
Consiliul Director al Asociatiei se intruneste in sedinte ordinare si extraordinare
convocate de Presedintele Asociatiei si/sau, in cazul indisponibilitatii temporare a
acestuia, de catre Vicepresedintele Asociatiei. Presedintele Consiliului Director isi
poate delega, in tot sau in parte, pe durate determinate, atributiile legate de aceasta
functie oricarui tert (persoana fizica) pe baza de procura speciala autentica.
Art. 24
24.1. Sedintele ordinare se pot convoca cel putin o data pe trimestru, organizarea si
desfasurarea lor revenind in sarcina Administratorului Asociatiei.
24.2. Convocarea sedintelor ordinare ale Consiliului Director se face in scris, cu minimum
10 zile inainte de data de desfasurare a acestora.
24.3. Cvorumul necesar desfasurarii sedintelor ordinare ale Consiliului Director al
Asociatiei este de 2/3 din numarul membrilor acestuia.
24.4. Hotararile se aproba cu majoritatea simpla a voturilor exprimate de catre membri
participanti.
24.5. In situatia in care hotararile Consiliului Director se refera la propuneri care vizeaza
modificari ale Statutului (exclusiv modificarea sediului), este necesara prezenta
tuturor membrilor Consiliului Director, deciziile adoptandu-se cu o majoritate
calificata (2/3 din numarul voturilor exprimate).
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Art. 25
25.1. Sedintele extraordinare ale Consiliului Director se convoaca prin decizia
Presedintelui, sau, in functie de caz, prin cea a Vicepresedintelui Asociatiei.
25.2. Prezenta tuturor membrilor Consiliului Director este necesara pentru indeplinirea
cvorumului necesar desfasurarii sedintelor extraordinare ale Consiliului Director.
25.3. Hotararile urmeaza a fi adoptate cu o majoritate calificata (2/3 din numarul voturilor
exprimate).
Art. 26
26.1. Sedintele ordinare si/sau cele extraordinare ale Consiliului Director al Asociatiei se
convoaca la sediul Asociatiei sau, in functie de caz, in orice alta locatie, mentionanduse data, ora, locul de desfasurare si ordinea de zi.
26.2. Convocarea membrilor Consiliului Director se va face in scris, cu cel putin 3 (zile)
inainte, fiecarui membru asigurandu-i-se in functie de caz, primirea materialelor care
vor fi analizate in respectiva sedinta.
26.3.
Lucrarile fiecarei sedinte vor fi prezidate de Presedintele Asociatiei sau, in absenta
acestuia, de catre Vicepresedintele Asociatiei.
26.4. Continutul dezbaterilor va fi consemnat in registrul de procese verbale ale sedintelor
si certificat prin semnaturile participantilor.
26.5. La sedintele Consiliului Director pot participa, in calitate de invitati, si alte persoane
implicate in derularea unor activitati prevazute in prezentul Statut (si/sau
similare/complementare acestora) si desfasurate de catre alte organizatii.
Art. 27
Pentru activitatea depusa in cadrul Asociatiei, membrii Consiliului Director pot primi
o indemnizatie al carei cuantum va fi stabilit de Adunarea Generala, in functie de
realizarile financiare ale Asociatiei.
Art. 28
28.1. Presedintele Asociatiei asigura conducerea operativa a activitatilor Asociatiei si duce
la indeplinire hotararile Consiliului Director. El reprezinta Asociatia de jure si de
facto in relatiile cu alte persoane fizice sau juridice din tara si strainatate, precum si in
fata autoritatilor publice.
28.2. Calitatea de Presedinte este dobandita de acel membru al Asociatiei care este ales in
aceasta functie in cadrul Consiliului Director de catre Adunarea Generala.
Art. 29
29.1. Calitatea de Vicepresedinte este dobandita de acel membru al Asociatiei care este ales
in aceasta functie in cadrul Consiliului Director de catre Adunarea Generala.
Atributiile acestuia sunt executive, Vicepresedintele Consiliului Director fiind in
acelasi timp si Administratorul Asociatiei. El poate prelua temporar, la solicitarea
Presedintelui, si atributiile acestuia.
29.2. In cazul in care Adunarea Generala va incredinta administrarea Asociatiei unei
persoane juridice, administratorul acesteia va face parte din Consiliul Director si va
detine functia de Vicepresedinte al Asociatiei.
Art.30
Atributiile Administratorului sunt urmatoarele:
- angajeaza personalul administrativ (persoane fizice sau juridice), in scopul
indeplinirii activitatilor curente din cadrul Ansamblului;
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-

urmareste realizarea contractelor cu persoane fizice sau juridice angajate pentru
prestarea serviciilor necesare unei bune functionari a Ansamblului (paza,
curatenie, intretinere, reparatii, etc.);
gestioneaza bunurile comune si fondurile banesti destinate intretinerii si repararii
acestor bunuri;
administreaza veniturile Asociatiei si fondurile banesti ale acesteia;
calculeaza si incaseaza cotizatiile/alte contributii ale membrilor sai;
atributii in ceea ce priveste asigurarea ordinii si linistii in cadrul Ansamblului;
asigurarea cunoasterii si respectarii prezentului Statut si a actelor cu valoare
decizionala (de exemplu: Regulament de Organizare si Functionare) adoptate de
Adunarea Generala;
aduce la indeplinire deciziile Adunarii Generale privind aplicarea de sanctiuni
celor care incalca dispozitiile Statutului Asociatiei si ale celorlalte acte cu valoare
decizionala adoptate de Adunarea Generala;
dispune repetarea sanctiunilor stabilite de Adunarea Generala, in situatia in care
cel sanctionat nu intelege sa se conformeze in sensul incetarii tulburarii produse,
iar incalcarea Regulamentului de Organizare si Functionare continua;
supravegherea executiei lucrarilor de reparatii si intretinere si participarea la
receptia lor;
inspectarea proprietatii (sectiunii individuale si comune) in vederea inlaturarii
defectelor aparute la instalatiile proprii, defecte care pot afecta buna functionare a
instalatiilor de folosinta comuna sau a Ansamblului;
orice alte sarcini necesare indeplinirii obiectivelor Asociatiei.

Art. 31

31.1. Adunarea Generala este alcatuita din membrii fondatori si membrii care vor adera
31.2.

ulterior la aceastã Asociatie (sau delegati ai acestora).
Adunarea Generala se intruneste o data pe an sau ori de cate ori este nevoie la locul si
la data stabilita de conducerea Asociatiei.

Art. 32
Atributiile Adunarii Generale sunt urmatoarele:
- adopta Statutul Asociatiei si modificarile ce i se aduc;
- adopta schimbarea sediului Asociatiei;
- adopta Regulamentul de Organizare si Functionare si modificarile ce i se aduc;
- alege Consiliul Director;
- alege si revoca Presedintele si Vicepresedintele Asociatiei;
- aproba, la propunerea conducerii Asociatiei, modificarea formei juridice a
Asociatiei;
- delibereaza asupra punctelor inscrise pe ordinea de zi a sedintelor si adopta
hotarari in legatura cu activitatea generala a Asociatiei;
- hotaraste cu privire la orice decizie a Consiliului Director, dispunand, dupa caz,
validarea sau invalidarea acestor decizii;
- analizeaza si dupa caz, valideaza sau invalideaza deciziile Consiliului Director
privind primirea de noi membri in Asociatie;
- adopta decizii privind sanctionarea membrilor care se fac vinovati de incalcarea
dispozitiilor statutare sau ale Regulamentului de Organizare si Functionare;
- aproba raportul anual de activitate, bilantul, bugetul si planul de perspectiva;
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- stabileste strategia si obiectivele generale ale Asociatiei;
- alege si revoca cenzorul (atunci cand Asociatia isi va alege si un cenzor);
- aproba dizolvarea si lichidarea Asociatiei, precum si stabilirea destinatiei
bunurilor ramase dupa lichidare.
Art. 33
33.1. Adunarea Generala se considera statutar constituita daca la prima convocare sunt
prezenti cel putin 2/3 din totalul membrilor sai sau reprezentantilor acestora, iar la a
doua convocare, oricare ar fi participarea. A doua convocare a Adunarii Generale va
fi efectuata la cel putin cincisprezece (15) zile de la data indicata pentru prima
convocare.
33.2. Adunarea Generala este prezidata de Presedintele Asociatiei, iar in lipsa acestuia, de
catre Vicepresedinte.
33.3. Hotararile Adunarii Generale se adopta prin vot deschis, cu:
- majoritatea simpla a membrilor Asociatiei, in cazul primei convocari;
- majoritatea simpla a celor prezenti, in cazul celei de-a doua convocare.
33.4. Fiecare membru are dreptul la un singur vot in cadrul Adunarii Generale.
CAPITOLUL VI
SOLUTIONAREA LITIGIILOR.
Art. 34
Orice neintelegere/litigiu de orice fel aparut intre Asociatie, membri sai si/sau terti ce
se va rezolva pe cale amiabila, in conditiile legii. In cazul in care partile nu au rezolvat
neintelegerea respectiva in termenul prevazut de lege, respectivul litigiu va fi inaintat,
spre solutionare, instantei competente potrivit legii romane.
CAPITOLUL VII
DIZOLVAREA SI LICHIDAREA
Art. 35
Asociatia se dizolva in urmatoarele cazuri:
1. de drept
a.) imposibilitatea realizarii obiectivelor sau scopului propus, daca in termen de 3
(trei) luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui
scop;
b.) imposibilitatea constituirii Adunarii Generale sau a Consiliului Director in
conformitate cu Statutul Asociatiei, daca aceasta situatie dureaza mai mult de un
an de la data la care, potrivit Statutului, Adunarea Generala sau, dupa caz,
Consiliul Director, trebuia sa se constituie;
c.) reducerea numarului de asociati sub limita fixata de lege, daca acesta nu a fost
complinit timp de 3 (trei) luni;
Constatarea dizolvarii se realizeaza prin hotararea instantei in a carei circumscriptie se
afla sediul Asociatiei, la cererea oricarei persoane interesate.
2. prin hotarare judecatoreasca, pronuntata de instanta in a carei circumscriptie isi are
sediul Asociatia, la cererea oricarei persoane interesate:
a.) cand scopul sau activitatea Asociatiei a devenit ilicita sau contrara ordinii publice;
b.) cand realizarea scopului este urmarita prin mijloace ilicite sau contrare ordinii
publice;
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c.) cand Asociatia urmareste alt scop decat cel pentru care s-a constituit;
d.) cand Asociatia a devenit insolvabila;
3. prin hotararea Adunarii Generale, depusa in termen de 15 (cincisprezece) zile la
instanta competenta, in a carei circumscriptie isi are sediul Asociatia, pentru a fi
inscrisa in Registrul Asociatiilor si fundatiilor.
4. prin efectul altor dispozitii legale
Art. 36
In cazul dizolvarii, bunurile ramase vor fi transmise catre persoanele prevazute de
lege.
Art. 37
Lichidarea Asociatiei se face cu respectarea conditiilor si procedurii prevazute de
legislatia romana in vigoare.
CAPITOLUL VIII
DISPOZITII FINALE
Art. 38
Asociatia va avea stampila, sigla si alte insemne proprii.
Art. 39
Prevederile Statutului se completeaza cu dispozitiile legale in vigoare.
Prezentul Statut a fost redactat astazi, _____________, in 7 (sapte) exemplare.
1. Dl. Narcis-Daniel COSTACHE

_____________

2. Dl. Sorin-Ionel NEDELCU

______________

3. Dl. Daniel-Stefan COJOCAR

______________

4. Dl. Daniel MANASCURTA

______________

5. Dl. Razvan POPESCU

______________

1

