
                                                                                 S t a t u t u l  

  Asociației  Sportive  a  Crescătorilor  de Păsări  și  Animale  Mici 

                                                               “Fauna”  Lugoj 
                                                    actualizat la data de 03.09.2018 

                                                                 CAPITOLUL  I 
                                    DENUMIREA,NATURA JURIDICĂ,SEDIUL,DURATA 
Art.1.Prezenta asociație va purta denumirea de ASOCIAȚIA  SPORTIVĂ  A  CRESCĂTORILOR  DE  PĂSĂRI  

ȘI ANIMALE  MICI  “FAUNA”  LUGOJ. În toate documentele emanând  de la  ASOCIAȚIA  SPORTIVĂ  A  

CRESCĂTORILOR  DE PĂSĂRI  ȘI  ANIMALE MICI  “FAUNA” LUGOJ această denumire va fi urmată de 

formula  “persoană juridică de drept privat” ,numărul și data sentinței prin care a obținut personalitatea 

juridică și numărul de înregistrare la registrul Asociațiilor și Fundațiilor,aflat la Grefa Judecătoriei Lugoj. 

Art.2.ASOCIAȚIA  SPORTIVĂ  A  CRESCĂTORILOR  DE  PĂSĂRI  ȘI  ANIMALE  MICI  “FAUNA”  LUGOJ, 

numită în continuare asociație,este persoană juridică română,cu scop nepatrimonial,apolitică,inființată 

conform OG 26/2000 cu modificările ulterioare. 

Art.3. (1)Asociația iși are sediul în Lugoj,strada Plopilor, numărul 1,imobil identificat în CF 3475 Lugojul 

German,nr. top. 408 /a/2/a 

             (2)Asociația se poate afilia la federații,confederații sau uniuni din țară sau străinătate și poate 

înființa sau participa la înființarea altor organizații neguvernamentale,potrivit scopurilor sale. 

             (3)Sediul asociației poate fi schimbat pe baza hotărârii Consiliului Director. 

             (4)Asociația poate înființa filiale și în alte localități din țară și străinătate. 

Art.4.Asociația se înființează pe durată nelimitată. 

 

                                                                            CAPITOLUL  II  
                                  SCOPUL ȘI OBIECTUL DE ACTIVITATE 
Art.5.Asociația va avea un caracter educativ,social,neguvernamental,democratic,independent,non-profit 

și apolitc. 

Art.6.Scopul Asociației este: 

            a.organizarea și controlul practicării sportului columbofil în România; 

            b.formarea și aplicarea unui sistem organizat de selecție,pregătire și participare în competiții; 

            c.creșterea,amelioararea raselor de porumbei,păsări de curte,păsări exotice,(papagali,canari,etc) și 

animalelor mici(iepuri,cobai,etc); 

            d.antrenarea și angajarea porumbeilor,păsărilor de curte,păsărilor exotice și animalelor mici în 

concursuri sportive atăt pe teritoriul țării cât și în străinătate; 

Art.7.Asociația va avea următoarele obiective principale; 

            1.preocuparea pentru ameliorarea permanentă a fondului genetic al păsărilor si animalelor mici,ale 

membrilor săi,facilitând importul și exportul de porumbei,păsări de curte si exotice și animale mici de 

calitate cu pedigree în cadrul legislației în vigoare; 

            2.colaborarea cu organele locale abilitate pentru prevenirea și combaterea epizoțiilor și bolilor 

specifice acestor animale; 
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            3.organizarea și dezvoltarea activității competiționale sportive din domeniu; 

            4.organizarea de concursuri și stagii de pregătire privind cunoșterea legislației în vigoare din 

domeniu; 

             5.organizarea și participarea la conferințe,simpozioane,expoziții și alte manifestări  la nivel 

local,național și internațional; 

             6.organizarea,desfăsurarea și stimularea activităților de prevenire și combatere a braconajului; 

             7.imbunătățirea bazei tehnico-materiale; 

             8.desfăsurarea cu caracter accesoriu de activități economice directe,indiferent de cadrul 

acestora,în condițiile legii,care direct sau indirect contribuie la dezvoltarea creșterii 

porumbeilor,păsărilor de curte și exotice ,animalelor mici și a sportului din domeniu din România; 

             9.apărarea intereselor membrilor afiliați; 

             10.de a crea între societățile de acest fel,a sentimentelor de camaraderie;  

 

                                                       CAPITOLUL  III 

                                                                  MEMBRII ASOCIAȚIEI 

Art.8.Asociația se compune din următoarele categorii de membrii(din țară sau străinătate): 

            a.asociații-membrii fondatori; 

            b.membrii nefondatori; 

            c.membrii de onoare; 

            d.membrii activi-membrii susținători; 

            e.colaboratori voluntari; 

Art.9.Membrii fondatori ai asociației sunt persoane fizice și juridice care  care au semnat actul de 

constituire al asociației și care cunoscând statutul acesteia sunt de acord cu prevederile lui și participă cu 

fonduri sau alte contribuții la constituirea patrimoniului și la realizarea scopurilor asociației. 

Art.10.Pot deveni  membrii nefondatori ai asociației,persoanele fizice sau juridice care nu au semnat 

actul de constituire al asociație,dar își exprimă acordul  cu prevederile statutului asociației în scopul 

realizării obiectivelor propuse. 

Art.11.(1)Pot fi membrii de onoare ai asociației persoane fizice recunoscute ca personalități ale vieții 

sociale,economice,culturale și stiințifice sau de altă natură,care prin activitatea lor sprijină activitatea 

asociației sau ideile în baza cărora acționează acesta; 

               (2)Membrii de onoare nu au obligația de a contribui la patrimoniul asociației,nu au drept de vot și 

nu au dreptul de a fi aleși în organele de conducere,administrative și de control ale asociației; 

               (3)Membrii de onoare pot participa la întrunirile Adunării Generale având doar rol consultativ; 

               (4)Titlu de onoare al asociației poate fi acordat și altor membrii ai asociației; 

               (5)Membrii de onoare sunt aleși prin votul majorității simple în Consiliu Director dintre 

personalitățile care s-au distins prin diferite realizări și/sau care au o contribuție importantă la 

desfăsurarea activităților asociației; 

Art.12.Calitatea de membru de onoare va putea fi retras doar de către Consiliul Director,cu votul 

majorității simple a membriilor acesteia. Decizia de retragere a calității de membru de onoare va trebui 

motivată,urmând a fi comunicată persoanei in cauză în termen de 10 zile calendaristice de la ședința 

Consiliului Director.  
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Art.13.Decizia adoptată in aceste condiții de către Consiliul Director va fi definitivă și irevocabilă pentru 

Adunarea Generală. 

Art.14.Poate deveni membru al asociației orice persoană care depune o adeziune(aderare) scrisă în acest 

sens.Calitatea de membru se dobândește prin aprobarea adeziunii(aderării) de către Consiliul Director. 

Art.15.Calitatea de membru se pierde prin retragere,comunicată asociației prin cerere scrisă sau prin 

excludere pentru abateri grave de la statutul asociației.Excluderea se face de către Consiliul Director. 

Art.16.Membrii fondatori sau nefondatori care se retrag sau sunt excluși nu au nici un drept asupra 

patrimoniului asociației. 

Art.17.(1)Excluderea poate interveni în următoarele cazuri: 

                      a.producerea de daune și/sau prejudicii asociației morale sau material,prin activitatea 

desfășurată; 

                      b.angajarea în activități ce contravin scopurilor și obiectivelor asociației specificate in 

prezentul statut; 

                      c.nerespectarea hotărârilor luate de către organele de conducere ale asociației,nerespectarea 

Statutului și Regulamentului de funcționare și de ordine interioară al asociației; 

                      d.angajarea respectivei persoane în activități ce contravin legilor țării și ordinii de drept ; 

                      e. sabotarea actiunilor inteprinse de asociație;    

                      f.condamnarea pentru fapte penale,stare  incompatibilă cu cea de membru al asociației;  

                (2)Excluderea se dispune prin decizia motivată a Consiliului cu votul majorității simple a 

membrilor acestuia. 

                (3)Pierderea calității de membru al asociației nu dă dreptul la nici un fel de pretenții asupra 

contribuției aduse la patrimoniul asociației. 

Art.18.La asociație pot adera personae fizice și  juridice  și/sau  asociații  și/sau  organizații profesionale 

cu preocupări în domeniul educației și culturii,respectând condițiile prevăzute în prezentul statut. 

Art.19.Membrii asociației au urmatoarele obligații: 

                a.să respecte prevederile prezentului statut; 

                b.să respecte hotărârile luate de organele de conducere ale asociației; 

                c.să desfăsoare acțiuni în sprijinul creșterii prestigiului asociației; 

                d.să nu desfăsoare activități care prin natura lor ar cauza daune și ar leza scopurile și 

îndeplinirea obiectivelor asociației; 

                e.să acționeze pentru îndeplinirea scopului obiectivelor asociației; 

                f.să contribuie la realizarea acțiunilor propuse de asociație; 

                g.să nu desfăsoare activități politice in cadrul sau cu ocazia manifestărior organizate de asociație; 

                h.să utilizeze în mod responsabil baza materială a asociației pentru atingerea scopurilor 

prevăzute în stat; 

               i.să participe direct sau prin reprezentare la toate întrunirile la care sunt convocați; 

               j.să nu angajeze asociația în nici o activitate fără a avea mandat din partea forurilor în drept; 

               k.să plătească cotizații stabilite de Consiliul Director,cu excepția membrilor de onoare și să 

respecte obligațiile materiale ori financiare potrivit angajamentelor pe care și le-au asumat. 

Art.20.Membrii asociației au următoarele drepturi: 

               a.să aleagă și să fie aleși în organele de conducere,administrative sau de control ale asociației, cu 

excepțiile prevăzute în prezentul statut; 
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              b.să participe la activitățile asociației; 

              c.să inițieze,să propună și să participe la acțiuni în sprijinul realizării obiectivelor prevăzute în 

prezentul statut; 

              d.să reprezinte asociația în condițile stabilite de Consiliul Director; 

              e.să facă propuneri pentru complectarea sau modificarea statutului asociației; 

               f.să beneficieze de informațiile și activitățile asociației; 

               g.membrii activi ai asociației au drept egal de vot,cu excepțiile prevăzute de statut; 

               h.să-și  exprime liber punctul de vedere cu privire la orice problemă referitoare la asociație; 

               i.să renunțe oricând la calitatea de membru al asociației; 

               j.să fie informat oricând la calitatea de membru al asociației; 

               k.să adreseze cereri,propuneri și reclamații la orice nivel al conducerii asociației;  

   

                                                             CAPITOLUL  IV 

                                                  ORGANIZAREA ASOCIAȚIEI 
Art.21.Organele de coducere ale asociației sunt: 

              a.Adunarea Generală; 

              b.Consiliul Director; 

               c.Comisia de Cenzori;      
Art.22.Adunarea Generală este organul de conducere a asociației și se compune din totalitatea 

membrilor.Dreptul de vot în Adunarea Generală au membrii fondatori și membrii asociației. 

Atribuțiile Adunării Generale a asociației sunt urmatoarele: 

              a.aprobă principalele direcții de acțiune și măsuri de realizare a scopurilor asociației; 

              b.aprobă înființarea de filiale și alte organisme,urmărind realizarea scopurilor asociației; 

              c.aprobă asocierea la alte organisme și federații; 

              d.aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și bilanțul contabil; 

              e.aprobă raportul anual privind activitatea desfășurată;   

              f.aprobă regulamentul de organizare,funcționare și regulamentul de ordine interioară; 

              g.adoptă rezoluții și ia hotărâri; 

              h.stabilește structura și numărul de membrii ai Consiliului Director și ai Comisiei de Cenzori; 

               i.alege și revocă membrii Consiliului Director și ai Comisiei de Cenzori,conform Regulamentului 

de funcționare al asociației; 

               j.aprobă sumele alocate pentru fiecare departament sau organism din subordine pentru 

realizarea scopului asociației; 

               k.sancționează abaterile constatate;   

Art.23.Deciziile în Adunarea Generală se iau prin vot secret cu majoritate simplă.Adunarea Generală se 

consideră legal constituită,dacă urmare a convocării la ea participă jumătate plus unu cu drept de vot. 

Dacă nu este întrunit cvorumul de mai sus,Consiliul Director va stabili într-un termen de cel mult 10 zile 

calendaristice data,locul și ora unei noi ședințe anunțate prin publicarea pe saitul oficial al asociației(în 

mod obligatoriu),scrisori recomandate,fax,telefonic,mesagerie sau poștă electronică. 

Art.24.Ședințele Adunării Generale sunt ordinare sau extraordinare.Ședințele ordinare au loc anual și se 

stabilesc de Consiliul Director în primul semestru al anului calendaristic,până cel târziu in 30 aprilie. 

 
                                                                                                                                                                                              pagina 4 



Ședințele extraordinare se organizează de Consiliul Director la cererea scrisă a unui număr reprezentând 

cel puțin 10% din membrii asociației cu drept de vot sau la inițiativa Consililui Director pentru situații 

deosebite la maximum 5 zile calendaristice de la cerere. 

Art.25.(1)Consiliul Director asigură punerea in execuție a hotărârilor Adunării Generale. 

               (2)Mandatul Consiliului Director este pe o perioadă  de  patru  ani. 

               (3)Componența Consiliul Director este următoarea: 

                      a.Președintele executiv; 

                      b.Vicepreședinte; 

                      c.Secretar; 

                      d.Responsabil financiar; 

                      e.Șefi secții(secția porumbei,secția păsări de curte,secția iepuri/cobai,secția păsări exotice) 

              (4)Consiliul Director propune Adunării Generale spre aprobare: 

                      a.principalele direcții de acțiune,strategii și măsuri de realizare a scopurior asociației; 

                      b.înființarea de filiale și alte organisme,urmărind realizarea scopurilor asociației; 

                      c.bugetul de venituri și cheltuieli,execuția bugetară precum și bilanțul contabil; 

                      d.regulamentul de organizare și funcționare,precum și regulamentul de ordine interioară; 

                      e.programul de investiții și cuantumul sumelor ce vor fi alocate organismelor din subordinea 

asociatiei;      

                      f.proiectele programelor asociației și ale organismelor din subordinea asociației;  

              (5)Consiliul Director hotărește sau aprobă: 

                      a.aderările noilor membrii;  

                      b.programul de lucru al asociației; 

                      c.programul de deplasări pentru delegații  asociației   care participă la diverse acțiuni în țară 

sau în străinătate; 

                      d.organigrama și politica de personal al asociației; 

                      e.acțiuni de control și sanctiuni in toate compartimentele și organismele asociației;                                                                    

                       f.angajarea de personal temporar sau permanent,atât din rândul membrilor asociației cât și 

din rândul persoanelor care nu au această calitate. 

                (6)Atribuțiile președintelui  executiv în cadrul asociației: 

                        a.asigură conducerea administrativă si organizatorică a asociației; 

                        b.organizează și conduce activitatea Consiliului  Director în scopul aplicării hotărârilor 

Adunării Generale; 

                         c.asigură aplicarea si respectarea deciziilor în întreaga activitate a asociației,hotărâte de 

Adunarea Generală;  

                         d.încheie pe seama și în numele asociației,contracte civile,comerciale și juridice destinate 

realizării scopurilor asociației; 

                         e.vizează,deciziile si documentele elaborate de Consiliul Director;                          

                         f.exercită orice alte atribuții necesare realizării scopurilor asociației în acord cu prevederile 

statutului în vigoare și a hotărârilor Adunării Generale;  

                         g.stabilește și deleaga atribuții pe trepte ierarhice și funcții în conformitate cu regulamentul  

de organizare și funcționare; 
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                 h.prezintă  Adunării  Generale  raportul de activitate din perioada anterioară ,privind bugetul de 

venituri și cheltuieli,execuția bugetară,bilanțul contabil,prezintă un raport cu situația bazei materiale din 

patrimoniu asociației; 

                  i.prezintă spre aprobarea Adunării  Generale,proiectele de buget(venituri, cheltuieli și  

execuția bugetară) elaborate de Consiliul Director,precum și proiectele programelor organismelor din 

subordinea asociației; 

                   j.prezintă spre aprobarea Adunării Generale propunerile Consiliului Director cu privire la 

programul de investiții și cuantumul sumelor ce vor fi alocate organismelor din subordinea asociației; 

                  k.reprezintă asociația în raportul cu autoritățile administrative publice,persoanele fizice și 

juridice române și străine; 

                   l.reprezintă asociația față de membrii asociației precum și față de celelalte 

uniuni,federații,confederații, asociații și colaboratori;  

             (7)Atribuțiile vicepreședintelui  în cadrul asociației: 

                 a.indeplinește intocmai directivele primite de la președintele executiv; 

                    b.preia toate atribuțiile președintelui executiv cât acesta este indisponibil sau în cazul în care 

funcția este vacantă,până la desemnarea viitorului președinte; 

                    c.să informeze președintele executiv intocmai despre activitatea sa în cadrul asociației în 

timpul cât președintele executiv a fost indisponibil; 

                    d.asigură buna organizare a Adunărilor Generale,pentru desfasurarea în bune conditii a 

ședintelor largite pe secțiuni și a ședinței Adunării Generale;  

                     e.propune în Consiliul Director și pune în aplicare strategii de dezvoltare tehnic-sportive în 

baza proiectului de buget aprobat de Adunarea Generală și de creștere a prestigiului asociației;  

                     f.se ocupă de achiziționarea medaliilor,cupelor și a altor materiale de premiere la expozițiile și 

evenimentelor cultural-sportive organizate de asociație; 

                     g.identifică soluții pentru rezolvarea problemelor interne; 

                     h.oferă suport  tehnic-sportiv și identifică masuri  pentru a asigura condiții corespunzatoare 

desfășurării  și participării  în expozițiile și alte manifestări organizate de asociație; 

                      i.propune, organizează și coordonează acțiuni de relații cu publicul și mass media în scopul 

promovării activității asociației; 

                      j.poate primi însărcinări speciale de la președinte  pentru rezolvarea unor probleme 

importante în relațiile asociației cu persoanele fizice sau juridice;  

               (8)Atribuțiile Secretarului  în cadrul asociației: 
                       a.asigură activitatea de primire,trimitere,înregistrare,repartizare și predare/primire a 

corespondentei către și de la președintelele executiv,adminstrează poșta electronică a asociației; 

                       b.deține,înregistrează,arhivează documentele(notificări,înștiințări,tabele 

nominale,cereri,plângeri,candidaturi scrise,procese verbale,adrese,etc) și dosarele din baza de date și 

registre ale asociației; 

                        c.deține evidența tuturor membrilor înscriși în asociație; 

                        d.redactează în scris  procesele verbale a ședințelor din cadrul asociației; 

                        e.asigură intocmirea și/sau multiplicarea documentelor elaborate de către Consiliul Director; 

                        f.se ocupă de aprovizionarea cu materiale necesare activității secretariatului; 

                        g.preia și îregistrează candidaturile scrise pentru alegeri pe funcții în cadrul asociației; 
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                    h.preia adeziunile de înscriere în asociație a noilor membrii și le prezintă președintelui,  

executiv pentru analiză și aprobare sau respingere de către Consiliu Director; 

                    i.transmite notificări și instiintări; 

                    j.întocmește cataloagele expozițiilor organizate de asociație pe baza listelor de participare, 

primite de la șefii de secții și de la celelalte asociații sau cluburi invitate să participe la aceste evenimente; 

                    k.în caz de lipsă sau indisponibilitate concomitentă a președintelui și 

vicepreședintelui,secretarul  preia toate atribuțiile acestora; 

             (9)Atribuțiile  Responsabilului  financiar în cadrul asociației: 

                    a. ține evidența sistematică și analitică a cheltuielilor după natura lor;  

                    b.ține evidența gestionară internă  (incasări bilete,cotizații,bonuri fiscale,sponsorizări donații 

etc),relaționează cu banca și asigură monitorizarea internă a tuturor operațiunilor financiare;   

                    c.încasează și efectuează plăți; 

                    d.ține evidența inventarierii și după caz, a casării anuale a patrimoniului asociației;  

                    e.să prezinte raportul financiar al activității sale în cadrul asociației, Consiliului Director și 

organului de control al Adunării Generale; 

             (10)Atribuțiile  Șefilor de secții în cadrul asociației: 

                        a.ține evidența membriilor secției pe care o conduce,verifică situația cotizațiilor membrilor 

din secția pe care o coordonează;  

                        b.organizează și coordonează activitățile specifice secției pe care o conduce la 

expozițiile/acțiunile  organizate de asociație; 

                        c.formează și coordonează echipe din cadrul secției sale în activitățile specifice secției; 

                        d.întocmește listele de participare pentru expoziții a membriilor secției sale și le depune la 

secretariat pentru intocmirea cataloagelor; 

                        e.poate să solicite Consiliului Director organizarea ședințelor extraordinare conform 

statutului:cererea scrisă a unui număr reprezentând cel putin 10% din membrii asociației cu drept de 

vot,depusă la secretariat;  

                         f.să solicite secretariatului toate documentele necesare în activitățile desfăsurate de secția 

pe care o coordonează;  

Art.26.Consiliul Director se întrunește cel puțin o dată pe semestru sau ori de câte ori nevoile asociației o 

impun.Convocarea ședințelor Consiliului Director se face de regulă,de către președintele 

executiv.Ședințele Consiliului Director se desfășoară de regulă la sediul asociației.Convocarea se face pe 

saitul oficial al asociației(în mod obligatoriu),verbal,telefonic,prin mesagerie sau poștă electronică,cu cel 

puțin 3 zile calendaristice de data propusă. 

Art.27.Consiliul Director al asociației este statutar întrunit în prezența a minim 5 membrii săi plini. 

Hotărârile luate de Consiliul Director se iau prin vot și sunt valabile în cazul în care întrunesc jumătate 

plus unu din numărul voturilor exprimate .În caz  de egalitate,votul președintelui executiv se consideră 

determinant. 

Art.28.Consiliul Director poate desemna punctual,printr-o hotărâre internă,una sau mai multe persoane 

care să exercite următoarele: 

                a.să încheie acte juridice în numele și pe seama asociației; 

                b.să îndeplinească anumite îndatoriri prestabilite de Adunarea Generală; 

Art.29.Controlul activității asociației este asigurat de Comisia de Cenzori formată,din un membru, 
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ales de Adunarea Generală pe o perioadă de patru ani și are următoarele atribuții: 

                       a.asigură controlul financiar intern al asociației; 

                       b.verifică modul în care este administrat patrimoniul asociației; 

                       c.întocmește rapoarte și le prezintă Adunării Generale; 

                       d.poate participa la ședințele Consiliului Director dar fără drept de vot; 

                       e.îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea Generală. 

Art.30.Asociația poate recurge la colaboratori plătiți cu respectarea și numai cu aprobarea Consiliului 

Director. 

 

                                                           CAPITOLUL V  

                                                                              RESURSELE FINANCIARE     

Art.31.Veniturile asociației constă sau provin din; 

                a.ajutoare financiare, bunuri mobile sau imobile sau ale terților persoane fizice sau juridice din 

țară sau străinătate;      

                    b.cotizațiile membrilor; 

                 c.finanțări pe proiecte aplicate pe programe de finanțare internă sau din fonduri externe; 

                 d. resurse obținute de la bugetul de stat și/sau de la bugetele locale;  

                 e. alte surse permise de lege;   

Art.32. Cotizația pentru anul următor este stabilită în funcție de nevoile asociației,care se poate plăti 

până la data de 31 martie.    

Art.33.Asociația întocmește bugetul de venituri și cheltuieli și bilanțul contabil conform dispozițiilor 

legale în vigoare. 

Art.34.Anul financiar se încheie la data de 31 decembrie. 

Art.35.(1)Gestiunea asociației este ținută permanent de personal calificat și este supusă controlului 

periodic al organului de control al asociației. 

                (2)Asociația poate deschide conturi,în lei sau valută la bănci din țară sau străinătate,conform 

legii. 

                 (3)Operațiunile financiare ale asociației se vor face cu doua semnături:ale presedintelui executiv 

și a unui membru al Consiliului Director,desemnat de Adunarea Generală. 

Art.36.Cheltuielile asociației pot cuprinde: 

                a.susținerea unor activități curriculare și extracurriculare;  

                b.cheltuieli tehnico-administrative; 

                 c.editarea publicațiilor asociației,inclusiv cele digitale; 

                 d.achiziționarea de materiale documentare și didactice; 

                 e.facilități oferite membrilor legate de desfăsurarea diferitelor activități; 

                 f.achiziționarea de echipamente și materiale necesare asociației;  

                 g.organizări de seminarii,cursuri,întâlniri de lucru,reuniuni,etc; 

                 h.alte cheltuieli/plăți aprobate de Consiliul Director,etc.  
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                                                                             CAPITOLUL VI  

                               DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA ASOCIAȚIEI 
Art.37.Asociația se poate dizolva: 

             1.de drept; 

             2.prin hotărâre judecătorească; 

             3.prin hotărârea Adunării Generale; 

Art.38.(1)Asociația se dizolvă  de drept prin: 

                      a.nerealizarea sau imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită,dacă în 

termen de trei luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop; 

                      b.imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau a constituirii Consiliului Director în 

conformitate cu statutul asociației,dacă această situație durează mai mult de un an de la data la care 

potrivit statutului,Adunarea Generală sau după caz Consiliul Director trebuia constituit; 

                      c.reducerea numărului de asociați sub limita stabilită de lege,dacă aceasta nu a împlinit timp 

de trei luni. 

                (2)Constatarea dizolvării se realizează prin hotărârea judecătoriei în a cărei circumscripție se 

află sediul asociației. 

Art.39.Asociația se dizolvă prin hotărâre judecătorească: 

               a.când scopul sau activitatea asociației au devenit ilegale sau contrare ordinii publice; 

               b.când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilegale sau contrare ordinii publice; 

               c.când asociația urmărește alt scop, decât pentru care s-a constituit; 

               d.când asociația a devenit insolvabilă(instanța competentă să hotărească dizolvarea,este 

judecătoria în circumscripția căreia asociația își are sediul). 

Art.40.Asociația se poate dizolva și prin hotărârea Adunării Generale.Asociația se desfințează prin votul a 

jumătate plus unu,din membrii cu drept de vot prezenți la ședință cu acordul Consiliului Director.  

Art.41.În cazul dizolvării sau a lichidării asociației,bunurile din patrimoniul asociației rămase în urma 

lichidării,nu se pot transmite către persoane fizice .În caz de dizolvare bunurile și fondurile asociației 

intră în patrimoniul altei asociații sau fundații cu scop identic sau asemănător care va fi desemnată de 

Adunarea Generală. 

 

                                                                             CAPITOLUL  VII  

                                     DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII  
Art.42.Prevederile prezentului statut se complectează in conformitate cu dispozițiile legale în vigoare. 

Art.43.Domnul  Hoban Ioan,cetățean român,legitimat cu C.I. seria TZ  numărul  099919 eliberată  de 

SPCLEP Lugoj  la data  22.11.2013 ,  CNP 1671023352634 ,  domiciliat în Lugoj , strada Rosada Valentin  

numărul 27,apartamentul 1, este împuternicit să reprezinte asociația în scopul obținerii personalității 

juridice. Domnul Hoban Ioan  va putea să împuternicească și alte persoane în îndeplinirea acestui scop. 

 

                                                 Semnătura Președintelui  Consiliului Director  
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