Asociația Absolvenților Colegiului Național C. D. Loga din Timișoara

STATUT

Capitolul I. Dispoziţii generale
Art. 1.
(1) Prezentul Statut al Asociației Absolvenților Colegiului Național C. D. Loga din Timișoara, denumit
în continuare Statut, reglementează aspectele generale ale organizării şi funcţionării Asociației
Absolvenților Colegiului Național C. D. Loga din Timișoara, numită în continuare Asociația.
(2) În cadrul acestui statut, Colegiul Național C. D. Loga din Timișoara este numit în continuare
Colegiul, iar absolvenții săi, Absolvenți.
(3) Statutul este elaborat, se interpretează şi se aplică în concordanţă cu legislația în vigoare.
(4) Statutul se detaliază prin reglementări interne de organizare şi funcţionare ale Asociației.

Capitolul II. Activitatea Asociației
Art. 2.
(1) Asociația este organizaţie neguvernamentală ce funcţionează ca persoană juridică română de drept
privat, fără scop patrimonial, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
(2) Asociația funcţionează pe termen nelimitat.
(3) Asociația este independentă în raport cu orice altă instituţie publică sau privată.
(4) Activitatea Asociației se poate desfăşura la nivel local, naţional și internațional.
Art. 3.
(1) Scopul Asociației este întărirea legăturilor dintre absolvenții Colegiului, precum și dintre aceștia și
Colegiu.
(2) Obiective Asociaţiei sunt:
a) întărirea coeziunii intergeneraționale,
b) implicarea absolvenților în activitățile curente și proiectele Colegiului
c) creșterea prestigiului Colegiului,
d) întărirea solidarității dintre absolvenți.
(3) Asociația poate desfășura, cu respectarea prevederilor legale, orice activități subordonate scopului
și obiectivelor sale.

Capitolul III. Membrii Asociației
Art. 4. Asociația are următoarele categorii de membri:
 membri activi, numiți în continuare membri;
 membri susţinători;
 membri de onoare.
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Art. 5.
(1) Absolvenții Colegiului care se obligă să respecte prezentul statut devin membri activi pe baza unei
solicitări scrise adresate Asociației.
(2) Poate fi membru susținător al Asociaţiei, pe baza unei solicitări scrise, dacă este acceptată de către
Consiliul de Conducere, orice persoană care, fără să fi absolvit Colegiul, a avut calitatea de elev în
cadrul Colegiului cel puțin doi ani școlari și se obligă să respecte prezentul statut.
(3) Calitatea de membru se obţine, în condițiile în care se constată faptul că sunt îndeplinite criteriile
menționate, pentru fiecare categorie în parte, prin procedura stabilită de către Consiliul de Conducere.
Art. 6.
(1) Calitatea de membru al Asociației, indiferent de categoria din care face parte, este suspendată în
caz de:
a) trimitere în judecată;
b) încălcări grave ale statutului, regulamentelor sau hotărârilor Consiliului de Conducere;
c) comitere a unei grave nereguli financiare;
d) prejudiciere gravă a imaginii Asociaţiei.
(2) Suspendarea este hotărâtă de către Forumul Generațiilor cu majoritatea a 2/3 din totalul membrilor
Forumului, la propunerea Consiliului de Conducere.
(3) Calitatea de membru al Asociației, indiferent de categoria din care face parte, încetează:
e) prin renunţare în urma unei comunicări scrise către Asociație;
f) de drept;
g) excludere, în caz de încălcări grave ale statutului, regulamentelor sau hotărârilor Consiliului
de Conducere, comitere a unei grave nereguli financiare sau a prejudicierii grave a imaginii
Asociaţiei;
h) prin deces.
(4) Excluderea este hotărâtă de către Adunarea Generală cu majoritate de cel puțin 2/3 din totalul
membrilor prezenţi personal sau prin reprezentare.
(5) Calitatea de membru al Asociației şi de membru în structuri ale acestuia este strict personală.
(6) Încetarea calităţii de membru atrage automat încetarea oricăror împuterniciri, funcţii sau alte calităţi
conferite în calitate de membru al Asociației.
(7) Foștii membri nu au nici un drept asupra patrimoniului social, ei rămânând obligaţi să-şi plătească
obligaţiile asumate faţă de Asociația anterior excluderii lor.
(8) Litigiile se soluţionează amiabil sau în fața instanțelor de judecată.
Art. 7.
Membrii Asociaţiei au următoarele drepturi specifice:
a) să fie informaţi constant cu privire la deciziile majore referitoare la desfăşurarea activităţii
Asociaţiei;
b) să îşi exprime opinia cu privire la subiectele în dezbatere în cadrul Asociației;
c) să îşi exprime prin vot opţiunea faţă de proiectele de hotărâri ale Adunării Generale Membrii
susţinători şi membrii de onoare nu au acest drept;
d) să aleagă şi să fie aleşi în cadrul structurilor alese ale Asociaţiei, respectiv să fie numiți ca
cenzori, dacă îndeplinesc condiţiile impuse de prezentul statut. Membrii susţinători şi membrii
de onoare nu au acest drept;
e) să participe la diferite evenimente şi activităţi în numele Asociaţiei, dacă au mandat scris simplu
de reprezentare din partea Consiliului de Conducere;
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f) să beneficieze de toate celelalte drepturi specifice acordate de Asociație membrilor săi în
temeiul şi conform reglementărilor emise de Asociație;
g) să semnaleze Asociației problemele care privesc scopul şi obiectivele Asociației, în vederea
promovării şi apărării acestora;
h) să se retragă din Asociație.
Art. 8.
Membrii Asociației au ca principale obligaţii:
a) să respecte statutul, regulamentele şi hotărârile Adunării generale si ale Consiliului de
Conducere;
b) să îşi îndeplinească obligaţiile materiale şi financiare potrivit angajamentelor pe care şi le-au
asumat față de Asociație;
c) să respecte obligaţiile ce le revin în urma exercitării unei funcţii în cadrul Asociaţiei.
d) să nu producă prejudicii materiale, morale sau de imagine Asociației, structurilor de conducere
şi membrilor acestora şi, dacă totuşi s-au produs, să le repare;
e) să păstreze confidenţialitatea asupra informaţiilor personale pe care le află în calitate de
membru al Asociației sau care sunt expres declarate ca având caracter confidențial.
f) să sprijine material şi moral Asociația.

Capitolul IV. Dispoziții comune privind funcționarea Asociației
Art. 9.
Funcţionarea Asociației este fundamentată pe următoarele principii:
a) solidaritate;
b) colaborare;
c) interculturalitate;
d) voluntariat;
e) egalitate de șanse indiferent de rasă, naționalitate, vârstă, gen, apartenență politică sau
religioasă.
Art. 10.
(1) Asociația se poate afilia la structuri de reprezentare de tip federativ din ţară sau străinătate prin
decizia Forumului Generațiilor.
(2) Asociația poate înființa structuri de reprezentare, sub formă de sucursale, filiale sau alte forme de
organizare conform cadrului legal în vigoare și reglementărilor interne ale asociației.
Art. 11.
(1) Membrii aleși în structuri ale Asociației desfășoară activitatea pentru care au fost aleși în regim de
voluntariat. Excepție fac cenzorul sau membrii comisiei de cenzori, după caz.
(2) Membrii aleși în structuri ale Asociației au dreptul la decontarea cheltuielilor de deplasare conform
reglementărilor interne ale asociației și legislației în vigoare.
Art. 12.
(1) Structurile colective de conducere şi de control ale Asociației îşi desfăşoară activitatea, în principal,
în şedinţe în plen.
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(2) Şedinţele de orice fel se pot desfăşura şi prin mijloace de comunicare la distanţă, inclusiv online,
conform reglementărilor interne ale asociației, dacă în convocator este stabilită această modalitate de
desfăşurare.
(3) Convocarea şedinţelor structurilor colective ale Asociației se face în scris, cu obligația de a asigura
accesul tuturor membrilor respectivei structuri la informațiile privind convocarea.
(4) O structură colectivă a Asociației este statutar întrunită dacă sunt prezenţi peste jumătate dintre
membri, în măsura în care prin statut sau reglementările interne ale asociației nu se prevede altfel.
(5) Dacă la prima convocare nu este întrunit cvorumul necesar, ședința se desfășoară ulterior, în termen
de șapte zile calendaristice, fără o nouă convocare, cu acelaşi proiect de ordine de zi, în aceleași
condiții; se consideră că există cvorum de şedinţă indiferent de numărul membrilor prezenţi, cu
excepţia cazurilor în care prin statut sau reglementările interne ale asociației se prevede altfel.
(6) Prezenţa prin reprezentare este admisă numai în şedinţele Adunării Generale și cele ale Forumului
Generațiilor, împuternicit putând fi în acest caz numai alt membru şi putând reprezenta maxim 2 alţi
membri.
(7) Mandatul trebuie să fie sub semnătură privată și să conțină date de identificare: nume, prenume,
CNP, domiciliu, atât ale celui ce acordă împuternicirea, cât și ale împuternicitului. Mandatele vor fi
depuse în copie înainte de începutul ședinței.
(8) Membrii Asociației au drept de vot egal în toate structurile colective din care fac parte.
(9) Adoptarea hotărârilor structurilor colective ale Asociației se face cu majoritate de cel puțin 2/3 din
totalul membrilor prezenţi personal sau prin reprezentare, cu excepţia cazului în care este vorba despre
denumirea Asociației, statutul sau reglementările interne ale asociației, caz în care adoptarea
hotărârilor se face cu majoritate de cel puțin 2/3 din totalul membrilor Asociației.
(10) În caz de părăsire a şedinţei structurii colective înainte de declararea ei ca închisă sau de refuz al
participării la vot se contabilizează în continuare respectivul membru ca prezent din punct de vedere
al cvorumului de şedinţă şi de decizie, cu vot implicit neexprimat, respectiv "abţinere".
Art. 13.
(1) Hotărârile structurilor colective se consemnează în scris şi se comunică membrilor structurii
respective. Hotărârile cu caracter normativ se publică, iar cele cu caracter individual se comunică celor
interesaţi, producând efecte de la data publicării, respectiv comunicării lor.
(2) Hotărârile structurilor colective ale Asociației sunt obligatorii pentru toţi membrii Asociației,
inclusiv pentru cei care, făcând parte din organul care a adoptat hotărârea, au lipsit la respectiva şedinţă
sau au votat "împotrivă".
(3) Hotărârile adunării generale, contrare legii, actului constitutiv sau dispozițiilor cuprinse în statut,
pot fi atacate în justiție de către oricare dintre membrii asociați care nu au luat parte la adunarea
generală sau care au votat împotrivă și au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de ședință, în
termen de 15 zile de la data când au luat cunoștință despre hotărâre sau de la data când a avut loc
ședința, după caz.
(4) Hotărârile trebuie respectate de la data publicării sau, după caz, de la data comunicării sau la care
se consideră comunicate.
(5) Asociatul care, într-o anumită problema supusă hotărârii adunării generale, este interesat personal
sau prin soțul sau, ascendenții sau descendenții săi, rudele în linie colaterală sau afinii săi până la gradul
al patrulea inclusiv nu va putea lua parte la deliberare și nici la vot.
(6) Asociatul care încalcă dispozițiile aliniatului precedent este răspunzător de daunele cauzate
asociației dacă fără votul sau nu s-ar fi putut obține majoritatea cerută.
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Art.14.
Structurile colective ale Asociației pot institui, cu caracter permanent sau temporar, comisii constituite
pe criterii diverse, în funcţie de necesităţi, cu roluri diverse, fără atribuţii de decizie, prin care un organ
îşi exercită anumite atribuţii şi desfășoară aumite activităţi, în modalităţile prevăzute de reglementările
interne ale Asociației.

Capitolul V. Conducerea Asociației
Art. 15.
În ordine ierarhică descendentă, structurile de conducere ale Asociației sunt: Adunarea Generală,
Forumul Generațiilor și Consiliul de Conducere.
Art. 16.
Hotărârile structurilor colective ale Asociației privitoare la alegeri şi la aplicare de sancţiuni se iau
numai prin vot secret.
Art. 17.
O persoană nu poate avea două sau mai multe funcții alese în cadrul Asociației.
Secţiunea 1. Adunarea Generală a Asociației
Art. 18.
(1) Adunarea Generală este organul suprem de conducere al Asociației.
(2) Adunarea Generală are următoarele atribuții:
a) stabileşte şi modifică strategia, bugetul anual şi programul anual de activitate al Asociației;
b) aprobă bugetul anual de venituri şi cheltuieli şi bilanţul contabil;
c) adoptă propuneri de modificare a statutului Asociației;
d) decide înfiinţarea, desfiinţarea şi reorganizarea structurilor din cadrul Asociației;
e) alege și demite, după caz, membrii structurilor alese ale Asociației;
f) analizează rapoartele anuale de activitate ale cenzorului Asociației şi alte informări şi propuneri
ce-i sunt înaintate şi decide asupra acestora;
g) stabilește valoarea cotizației și condițiile plății ei;
h) verifică activitatea cenzorului;
i) decide cu privire la descărcarea cenzorului şi/sau la luarea unor măsuri specifice de verificare
şi, dacă este cazul, de tragere la răspundere, conform legii;
j) decide cu privire la ridicarea calității de membru al Asociației;
k) soluţionează contestaţiile contra deciziilor structurilor ierarhic inferioare;
l) stabileşte şi modifică însemnele Asociației;
m) înfiinţează şi desfiinţează sucursale, filiale sau alte forme de organizare conform legii;
n) deleagă, în limita propriei voințe, diverse atribuții către Forumul Generațiilor și Consiliul de
Conducere;
o) decide asupra tuturor celorlalte probleme date în competenţa ei prin alte norme legale sau a
căror rezolvare nu intră expres în atribuţiile altor structuri ale Asociației.
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Art. 19.
Adunarea Generală, menționată în continuare ca AG, este formată de drept din toţi membrii Asociației.
Art. 20.
(1) Adunarea Generală se întrunește în şedinţe ordinare o dată pe an, şedinţele extraordinare
convocându-se ori de cate ori este nevoie.
(2) Şedinţele AG se convoacă de către Consiliul de Conducere, menționat în continuare ca CC, cu cel
puțin 30 de zile înainte de data întrunirii, sau de către o treime dintre membrii CC sau de către o treime
dintre membrii AG, cu cel puțin 15 de zile înainte de data întrunirii, convocarea trebuind să cuprindă
locul şi data, precum şi ordinea de zi.
(3) Ședințele AG se consideră legal constituite în cazul în care participă peste jumătate din numărul
membrilor.
(4) În situația adoptării de modificări ale statutului, ședinţele se consideră legal constituite în cazul în
care participă cel puțin doua treimi din numărul membrilor.
(5) Dacă la prima convocare nu este întrunit cvorumul necesar, o adunare generală va fi convocată din
nou, în termen de șapte zile calendaristice, cu acelaşi proiect de ordine de zi. La a doua convocare,
adunarea generală se consideră valabil întrunită, indiferent de numărul membrilor prezenţi.
(6) Şedinţele adunării generale se pot desfăşura şi prin intermediul unor mijloace de comunicare care
nu implică prezenţa membrilor în acelaşi spaţiu fizic.
Art. 21.
Hotărârile adunării generale:
a) sunt obligatorii, inclusiv pentru cei care au lipsit la şedinţă sau au votat contra. Aceştia le pot
ataca în instanţă, în condiţiile legii, dacă le consideră nestatutare sau ilegale, în termen de 15
zile de la adoptare sau, după caz, de la data luării lor la cunoştinţă;
b) se consemnează în procesul-verbal de şedinţă.
Secţiunea 2. Forumul Generațiilor
Art. 22.
(1) Forumul Generațiilor guvernează activitatea Asociației între două reuniuni ale AG.
(2) În exercitarea competenţei sale, Forumul Generațiilor are următoarele atribuții:
a) elaborează propunerile de modificare a statutului și le prezintă spre aprobare AG;
b) adoptă reglementările interne ale asociației;
c) decide și urmărește implicarea în proiecte și acțiuni a Asociației;
d) soluţionează contestaţiile contra deciziilor structurilor ierarhic inferioare;
e) stabileşte modul de realizare a comunicării interne în cadrul Asociației, între structurile
acestuia, precum şi între structuri şi membrii Asociației;
f) decide asocierea Asociației la organizații de reprezentare de tip federativ, respectiv retragerea
Asociației din cadrul acestora;
g) decide schimbarea sediului social principal al Asociației;
h) decide cu privire la suspendarea calității de membru al Asociației;
i) decide cu privire la suspendarea calității de membru al Consiliului de Conducere;
j) acordă sau ridică calitatea de membru de onoare al Asociației;
k) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de AG.
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(3) Membrii Forumului Generațiilor nu sunt retribuiți pentru activitatea desfăşurată conform funcţiei
pentru care au fost aleși, dar, în caz de deplasare în interesul Asociației, au dreptul la decontarea
cheltuielilor de deplasare și a unei diurne, conform reglementărilor interne ale asociației și a cadrului
legal în vigoare.
Art. 23.
(1) Forumul Generațiilor, numit în continuare Forumul, este format din cel mult doi reprezentanți ai
fiecărei generații de Absolvenți;
(2) Reprezentanții unei generații sunt stabiliți de către Absolvenții din generația lor înainte de ședința
Forumului.
(3) Durata mandatului Forumului Generațiilor este de un an.
Art. 24.
(1) Forumul Generațiilor se întrunește semestrial în şedinţe ordinare şi, ori de câte ori este nevoie, în
şedinţe extraordinare.
(2) Şedinţele Forumului Generațiilor se convoacă de către Președintele Asociației, cu cel puțin 10 de
zile înainte de data întrunirii, sau de către membri ai Forumului Generațiilor din cadrul a cel puțin 10
generații cu cel puțin 5 zile înainte de data întrunirii, convocarea trebuind să cuprindă locul şi data,
precum şi ordinea de zi.
Secţiunea 3. Consiliul de Conducere
Art. 25.
(1) Consiliul de Conducere guvernează activitatea Asociației între reuniunile Forumului Generațiilor.
(2) În exercitarea competenţei sale, Consiliul de Conducere are următoarele atribuții:
a) coordonează elaborarea raportului financiar anual şi a raportului anual de activitate a Asociației
în vederea prezentării lor în AG;
b) coordonează elaborarea proiectului de strategie sau de modificare a acesteia, proiectul de buget
anual şi de program anual de activitate al Asociației şi le supune spre aprobare AG;
c) prezintă AG raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi
cheltuieli, bilanţul contabil, propunerea de buget şi propunerile de programe ale Asociației;
d) urmăreşte punerea în aplicare a hotărârilor adoptate de către AG;
e) decide cu privire la acte juridice ce urmează să fie încheiate în numele și pe seama Asociației;
f) stabileşte şi modifică plafonul până la care reprezentanți ai Asociației pot decide operaţiuni
patrimoniale, altele decât cele legate de imobile şi mijloace fixe;
g) decide organigrama, forma de organizare și atribuţiile compartimentelor funcţionale ale
Asociației;
h) aprobă acceptarea donaţiilor, stabilind de asemenea limitele în care se poate face această
acceptare;
i) este responsabil de buna administrare a întregului patrimoniu al Asociației;
j) aprobă, în limita bugetului Asociației aprobat de AG, achiziţia şi alte operaţiuni patrimoniale
legate de imobile şi mijloace fixe;
k) controlează, prin reprezentanți ai săi delegați în acest sens gestiunea financiară și patrimonială
a Asociației;
l) verifică activitatea structurilor Asociației subordonate Forumului Generațiilor, precum şi, dacă
este cazul, a personalului executiv al Asociației;
m) stabilește orice alte obligaţii materiale şi financiare ale membrilor;
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n) soluţionează contestaţiile contra deciziilor structurilor ierarhic inferioare;
o) convoacă AG;
p) alege și demite președintele, vicepreședintele și secretarul Asociației;
q) propune suspendarea calității de membru al Asociației;
r) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de AG.
(3) Membrii Consiliului de Conducere nu sunt retribuiți pentru activitatea desfăşurată conform funcţiei
pentru care au fost aleși, dar, în caz de deplasare în interesul Asociației, au dreptul la decontarea
cheltuielilor de deplasare și a unei diurne, conform reglementărilor interne ale asociației și a cadrului
legal în vigoare.
Art. 26.
(1) Consiliul de Conducere este format din 9 membri aleși pe baza bunei reputații de către AG dintre
membri Forumului Generațiilor;
(2) Nu poate fi membru al CC, iar dacă era, pierde această calitate orice persoană care ocupă o funcție
de conducere în cadrul Colegiului.
(3) Cu excepția primei alegeri, durata mandatului Consiliului de Conducere este de trei ani.
(4) Cu excepția primei alegeri, cu ocazia fiecărei AG, se organizează alegeri pentru o treime din
numărul de locuri din CC.
(5) Numărul de mandate consecutive de membru al Consiliului de Conducere este limitat la două.
Art. 27.
(1) Consiliul de Conducere se întrunește trimestrial în şedinţe ordinare şi, ori de câte ori este nevoie,
în şedinţe extraordinare.
(2) Şedinţele CC se convoacă de către Președintele Asociației, cu cel puțin 10 de zile înainte de data
întrunirii sau de către o treime dintre membrii CC cu cel puțin 5 zile înainte de data întrunirii,
convocarea trebuind să cuprindă locul şi data, precum şi ordinea de zi.
Art. 28.
(1) Preşedintele Asociației este ales dintre membrii Consiliului de Conducere, prin vot direct şi secret
de către membrii acestuia, cu ocazia primei ședințe de plen.
(2) Atribuţiile Preşedintelui Asociației sunt cele ce decurg din calitatea de membru al Consiliului de
Conducere, la care se adaugă:
a) reprezintă Asociația în raporturile cu terţii, fiind reprezentantul legal al Asociației;
b) poate decide delegarea uneia sau mai multor atribuţii (prin mandat special) în favoarea unui alt
membru al Consiliului de Conducere.
(3) Președintele nu este retribuit pentru activitatea desfășurată în calitate de membru al Consiliului de
Conducere.
Art. 29.
(1) Vicepreşedintele Asociației este ales dintre membrii Consiliului de Conducere, prin vot direct şi
secret de către membrii acestuia, cu ocazia primei ședințe de plen.
(2) Atribuţiile Vicepreşedintelui Asociației sunt cele ce decurg din calitatea de membru al Consiliului
de Conducere, la care se adaugă faptul că îl înlocuiește de drept pe Președinte în cazul unei absențe a
acestuia fără delegarea atribuțiilor către un alt membru.
(3) Vicepreşedintele nu este retribuit pentru activitatea desfășurată în calitate de membru al Consiliului
de Conducere.
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Art. 30.
(1) Secretarul Asociației este ales dintre membrii Consiliului de Conducere, prin vot direct şi secret de
către membrii acestuia, cu ocazia primei ședințe de plen.
(2) Atribuţiile Secretarului Asociației sunt cele ce decurg din calitatea de membru al Consiliului de
Conducere, la care se adaugă:
a) este responsabil de întocmirea, organizarea și ținerea evidenței actelor Asociației;
b) contrasemnează, alături de Președinte, toate actele Asociației.
(3) Vicepreşedintele nu este retribuit pentru activitatea desfășurată în calitate de membru al Consiliului
de Conducere.

Capitolul VI. Controlul în cadrul Asociației
Art. 31.
(1) Cenzorul sau, după caz, Comisia de cenzori, precum şi membri ai Consiliului de Conducere,
delegaţi de CC, realizează controlul financiar intern în cadrul Asociației.
(2) Atribuţiile cenzorului sau, după caz, Comisiei de cenzori:
a) verifică lunar activitatea financiar-contabilă şi gestionarea patrimoniului Asociaţiei, precum şi a
structurilor teritoriale ale acesteia;
b) verifică concordanţa cheltuielilor efectuate cu bugetul de venituri şi cheltuieli şi programele
aprobate;
c) prezintă semestrial rapoarte Forumului Generațiilor sau, la solicitarea Forumului Generațiilor, de
câte ori este nevoie.
d) anual prezintă, in fața Adunarii Generale, un raport referitor la bilanţul şi bugetul de venituri şi
cheltuieli ale Asociaţiei.
e) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în statut sau stabilite de adunarea generală
(3) Pentru activitatea depusă, cenzorii pot primi o indemnizaţie.
(4) Au dreptul să participe la şedinţele structurilor alese ale Asociației, fără drept de vot.
(5) Comisiei de cenzori este formată din 3 membri în cazul în care Asociația are mai mult de 100 de
membri înscriși până la data întrunirii ultimei AG, conform legislației în vigoare, respectiv un membru
pentru alt caz.
(6) Cel puțin unul dintre cenzori trebuie să fie contabil autorizat sau expert contabil, în condițiile legii.
Art. 32.
(1) Mandatul cenzorilor este de trei ani şi decurge de la data alegerii.
(2) Cenzorii pot renunţa la funcţie cu un preaviz de 30 de zile, fiind răspunzători pentru retragerea
intempestivă şi pentru eventualele neglijenţe în îndeplinirea atribuţiilor proprii.

Capitolul VII. Alte structuri ale Asociației
Art. 33.
(1) Consiliul de Onoare este un organism intern de sprijin al Asociației, alcătuit din personalități cu o
imagine publică pozitivă.
(2) Calitatea de membru de onoare se acordă de către Forumul Generațiilor.
(3) Membrii de onoare fac parte de drept din Consiliul de Onoare.
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(4) Calitatea de membru de onoare nu dă drept de vot în adoptarea hotărârilor Asociației.
(5) Membrii Consiliului de Onoare pot participa, fără drept de vot, la şedinţele Asociației.

Capitolul VIII. Administrarea Asociației
Art. 34.
(1) Programele şi activităţile desfăşurate pentru îndeplinirea scopului şi atingerea obiectivelor
Asociației sunt administrate de către personalul Asociației.
(2) Personalul Asociației poate fi format atât din voluntari, cât și din persoane plătite pentru activitatea
desfășurată.
(3) Conducerea executivă a personalului este asigurată de către o persoană numită pe criterii de
competență de către CC al Asociației.
(4) Pentru poziția de șef al executivului, denumirea funcției și atribuțiile de serviciu sunt stabilite prin
fișa postului.
Art. 35.
(1) Operaţiile cu fonduri băneşti se aprobă de către structurile competente ale Asociației conform
atribuţiilor acestora prevăzute în reglementările interne ale asociației.
(2) Asociația poate avea conturi în ţară şi străinătate, în condiţiile legii.

Capitolul IX. Patrimoniul Asociației
Art. 36.
(1) Patrimoniul Asociației se compune din bunuri mobile şi imobile, mijloace băneşti, titluri de valoare,
ce servesc atingerii scopului Asociației, fiind provenite de la persoane fizice sau juridice din ţară sau
străinătate, în conformitate cu legile în vigoare.
(2) Patrimoniul Asociației este alcătuit din aportul în bani al fondatorilor.
(3) Pe lângă patrimoniul propriu, Asociația poate avea în administrare sau folosinţă bunuri puse la
dispoziţie de către alte persoane juridice sau fizice.
(4) Evidenţa, gestiunea şi reglementarea utilizării patrimoniului se face conform dispoziţiilor legale în
vigoare, statutului şi altor reglementări interne ale Asociației.
(5) Patrimoniul nu poate fi utilizat decât pentru atingerea scopului Asociației.
(6) Intrarea sau ieşirea din patrimoniu şi orice alte operaţii privind bunurile sunt aprobate de structurile
competente ale Asociației conform atribuţiilor acestora prevăzute în reglementările interne ale
asociației.
(7) Nimeni nu este îndreptăţit a revendica fonduri sau bunuri din patrimoniul Asociației în baza
contribuţiilor anterioare.
(8) Condiţiile în care membrii Asociației şi terţii pot utiliza bunuri din patrimoniul Asociației cu
destinaţie socială şi care pot beneficia de serviciile prestate de Asociație se stabilesc prin reglementările
interne ale asociației.
(9) Modul de gestionare a patrimoniului Asociației este controlat pe plan intern de Comisia de cenzori
a Asociației. Controlul poate fi realizat şi prin audituri interne şi externe, precum şi de către structurile
de control abilitate ale autorităţilor publice, conform legii.
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Art. 37.
(1) Veniturile Asociației provin din:
a) patrimoniul iniţial;
b) cotizaţii şi alte contribuţii ale membrilor, donaţii, sponsorizări, granturi, daruri manuale, legate
din ţară sau străinătate;
c) resurse obţinute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, precum şi din fonduri ale Uniunii
Europene sau alte resurse publice străine sau internaţionale, în condițiile legii;
d) dobânzi şi dividende rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţiile legii;
e) venituri rezultate din activităţi economice directe proprii, dacă este cazul, în condiţiile legii;
f) alte surse legale.
(2) Donaţiile pot fi necondiţionate sau condiţionate de realizarea unui scop. Asociația, prin Consiliul
de Conducere, refuză orice donaţie sau legat oferite în termeni inacceptabili sau care contravin
prevederilor prezentului statut.

Capitolul X. Dispoziţii finale
Art. 38.
Asociaţia are sediul social în Timișoara, bvd. Constantin Diaconovici Loga nr. 37.
Art. 39.
Denumirea Asociaţiei va fi înscrisă în toate documentele şi actele emise de aceasta, la care se adaugă
adresa sediului social şi, dacă este cazul, contul bancar şi codul fiscal.
Art. 40.
Asociaţia poate avea siglă şi sigiliu propriu.
Art. 41.
Dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei se fac în conformitate cu prevederile legale in vigoare.
Art. 42.
(1) Anual sau ori de câte ori intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului
real, asociația are obligația de a comunica Ministerului Justiției datele de identificare ale beneficiarului
real, în vederea înregistrării actualizării evidenței privind beneficiarii reali ai asociațiilor.
(2) În acest scop, Consiliul de Conducere al asociației împuternicește o persoană fizică pentru a
comunica, printr-o declarație pe propria răspundere, încheiată în formă autentică, datele de identificare
ale beneficiarului real.
(3) Declarația anuală prevăzută la alin. (1) se comunică Ministerului Justiției în conformitate cu
prevederile legii.
(4) Dacă intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, declarația
prevăzută la alin. (1) se depune în termen de 30 zile de la data la care aceasta a intervenit.
(5) Nerespectarea de către asociație a prevederilor legale prezentate în aliniatele precedente, constituie
contravenție.
Art. 43.
Prevederile statutului se completează cu normele legale cuprinse în legislaţia în vigoare, şi se detaliază
prin dispoziţiile reglementărilor interne ale asociației.
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Întruniți în ședință astăzi, _______________.2020.
Redactat în 7 exemplare, la Timișoara, astăzi, ________.2020.
Elemente de identificare ale membrilor se regăsesc în tabelul următor, fiind completate de semnăturile
olografe ale acestora.

Nr.
crt.
1.

Numele si
prenumele

Domiciliul

CNP

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

12

CI/BI serie și nr.

