
           STATUTUL ASOCIATIEI 
„   ASOCIATIA BICICLIM ALBA  „ 

 
 

CAPITOLUL I 
DISPOZITII GENERALE 

 
  Art. 1 ASOCIATIA BICICLIM ALBA  se înfiinţează pe baza înţelegerii de punere în 
comun a unei contribuţii materiale, a cunoştinţelor şi aportului în muncă pentru realizarea 
scopului acesteia, înţelegere încheiată între următorii : 
 
 MEMBRII FONDATORI : 

  

a) PUSCAU DAN - GHEORGHE , cetatean roman, domiciliat in Mun. Alba-Iulia, str. 
Ariesului, nr.25, bl.402, ap.5, judetul Alba, posesor al cartii de identitate seria AX, 
nr.737592, eliberata de SPCLEP Alba-Iulia la data de 08.03.2019, CNP 1750308011093 

b) TREISTARU GABRIEL - MIHAI, cetatean roman, domiciliat in Mun. Alba Iulia, str. 
Ariesului nr. 22,bl.112, et.4, ap.11, judeţul Alba, posesor al cartii de identitate seria AX 
nr. 483995 eliberata de SPCLEP Alba Iulia la data de 26.07.2012, CNP 1780321011102, 

c) MICLAUS CONSTANTIN - NICOLAE, cetatean roman, domiciliat in Mun. Alba Iulia,str. 
Calea Motilor, nr.260 B, judeţul Alba, posesor al cartii de identitate seria AX nr.751717, 
eliberata de SPCLEP Alba Iulia la data de 22.07.2019 , CNP 1730225011117, 

d) CIOARA CATALIN-IULIAN, cetatean roman, domiciliat in Mun. Alba-Iulia, str. Calea 
Motilor, nr.136 A, judetul Alba, posesor  al Cartii de identitate seria AX, nr.647639, 
eliberata de SPCJEP Alba-Iulia la data de 19.08.2016, CNP 1730831011105 

e) DIRLOSAN DORIN - IOAN, cetatean roman, domiciliat in Mun.  Alba-Iulia, str. Marasti, 
nr.26 A, judetul Alba, posesor al Cartii de identitate seria AX, nr. 768862, eliberata de 
SPCLEP Alba-Iulia la data de 10.01.2020, CNP 1760130011099 

f) FERLAI MIHAI - DANIEL, cetatean roman, domiciliat in Mun. Alba-Iulia, str. Ampoiului, 
nr. 5, bl.D3, et.4, ap.15,  judetul Alba, posesor al Cartii de identitate seria AX, nr. 515 
720, eliberata de SPCLEP Alba-Iulia, la data de 19.04.2013, CNP 1830214125798 

g) MICU ADRIAN-DUMITRU, cetatean roman, domiciliat in Mun.  Alba-Iulia, Bld. 
Incoronarii, nr.49, judetul Alba, posesor al Cartii de identitate seria AX, nr. 736962, 
eliberata de SPCLEP Alba-Iulia la data de 05.03.2009, CNP 1750223011126 

h) STANCU OLIVIU - LAURENTIU, cetatean roman, domiciliat in Mun.  Aiud, str. Tudor 
Vladimirescu, nr.51, judetul Alba, posesor al Cartii de identitate seria AX, nr. 543080, 
eliberata de SPCLEP Alba-Iulia la data de 29.11.2013, CNP 1821121010371 

i) VASINC SORIN - NICOLAE, cetatean roman, domiciliat in Mun. Alba-Iulia, str. Soarelui, 
nr.20,  judetul Alba, posesor al Cartii de identitate seria AX,nr.758556, eliberata de 
SPCLEP Alba-Iulia, la data de 17.09.2019, CNP 1750516011090 

 



Art. 2 ASOCIATIA BICICLIM ALBA  persoană juridică de drept privat, fara scop 
patrimonial, de sine stătătoare,  neguvernamentală, non profit , apolitică si independenta. 

 
CAPITOLUL II 
FORMA JURIDICA, DENUMIRE, DURATA SI SEDIUL ASOCIATIEI 

 
Art.3 ASOCIATIA BICICLIM ALBA  este constituită şi funcţionează potrivit prevederilor 

legii referitoare la asociaţii şi fundaţii, OG nr.26/2000, emisă de Guvernul României, precum si 
potrivit Legii nr. 246/2005 si prezentului Statut, precum si prevederile legii educaţiei fizice şi 
sportului ( Legea 69/2000 ) 

Art. 4 Asociaţia dobândeşte personalitate juridică din momentul inregistrarii in Registrul 
Asociatiilor si fundatiilor. 

Art. 5 Asociaţia va purta numele de ASOCIATIA BICICLIM ALBA  , conform 
disponibilităţii denumirii  eliberată de Ministerul Justiţiei. 

Aceasta denumire va fi folosită pe toate înscrisurile emise de asociaţie din momentul 
recunoaşterii sale prin hotărârea judecătorească definitivă. 

In toate actele, facturile, anunturile si oricare alte documente emanand de la asociatie, 
denumirea acesteia va fi urmata de numarul de ordine din Registrul Asociatiilor Fundatiilor si 
de sediu. 

Art. 6 Sediul asociaţiei va fi Alba-Iulia, str. Calarasilor nr. 27, judeţul ALBA, spaţiu ce 
nu se va constitui în patrimoniul asociaţiei. 
  Sediul poate fi ulterior mutat  la o altă adresă, prin hotărârea adunarii generale. 
 Art. 7 Asociaţia se constituie pe o perioadă nelimitată, personalitatea juridică a acesteia 
poate înceta doar în condiţiile legii şi ale prezentului Statut. 
 Art. 8 Asociatia poate deschide filiale si in alte localitati sau judete din tara sau 
strainatate; poate stabili legaturi de colaborare cu organizatii similare sau poate intra in uniuni 
sau federatii, cu alte institutii si persoane juridice sau fizice din tara si strainatate, pentru 
indeplinirea scopului propus. 
 

CAPITOLUL III 
SCOPUL, OBIECTIVELE SI ACTIVITATILE ASOCIATIEI 
 
Art. 9.1 ASOCIATIA BICICLIM ALBA  este constituită prin voinţa de asociere liber 

exprimată a membrilor fondatori mai sus mentionati şi are drept SCOP: promovarea mersului 
pe bicicletă în general, privit ca mijloc de recreere, mijloc ecologic de transport şi mijloc 
de afirmare pe plan sportiv (competiţional), organizarea şi practicarea ciclismului, cu 
precădere a ciclismului montan şi de şosea, aplicarea unui sistem organizat de selecţie, 
pregătire şi participare la competiţii în vederea dezvoltării activităţii de performanţă şi 
obţinerii unor rezultate notabile pe plan naţional şi internaţional, precum şi promovarea 
sporturilor montane, dezvoltarea durabilă şi protecţia mediului, implicarea socială, 
promovarea tineretului şi dezvoltarea societăţii civile. 

 
Art.9.2. ASOCIATIA BICICLIM ALBA    are caracter de club sportiv si se ocupa in 

principal de  organizarea si participarea la competitii sportive, iar in mod secundar  de 
sportul necompetitional si de masa  . 

 
Art. 10 In vederea indeplinirii scopului stabilit  asociatia isi propune urmatoarele 

obiective grupate în patru domenii de interes principale: 



 
1. În domeniul promovării bicicletei 

 
1.1.ca mijloc de recreere, mijloc ecologic de transport: 
a. îmbunătăţirea cadrului general necesar promovării bicicletei; 
b. creşterea numărului de utilizatori ai bicicletei şi lărgirea spectrului ei de folosire; 
c. îmbunătăţirea organizării şi apărarea intereselor utilizatorilor bicicletei; 
d. sprijinirea creării şi realizarea de infrastructuri necesare promovării bicicletei; 
e. sprijinirea altor structuri şi activităţi care concură la promovarea bicicletei; 
f. realizarea altor măsuri necesare promovării bicicletei; 
  
1.2. ca mijloc de afirmare pe plan sportiv: 
a. Organizarea şi administrarea activităţilor sportive referitoare la ciclism, cu precădere 

ciclismul de şosea, ciclocros, mountain bike, BMX si cicloturism; 
b. Aplicarea unui sistem riguros de selecţie, iniţiere şi pregătire a sportivilor în aceste 

domenii; 
c.Asigurarea cadrului legal, regulamentar, tehnic, material, organizatoric şi a măsurilor 

de protecţie pentru promovarea acestei ramuri sportive; 
d.Infiintarea in cadrul clubului a unei secţii de ciclism cu antrenor, personal auxiliar si 

sportivi legitimati la federatia de profil. 
 
2. În domeniul sporturilor montane: 
 
a. îmbunătăţirea cadrului general necesar dezvoltării sporturilor montane; 
b. creşterea numărului şi diversificarea categoriilor de practicanţi ai sporturilor montane 

şi diversificarea paletei acestor activităţi; 
c. îmbunătăţirea organizării şi apărarea intereselor practicanţilor sporturilor montane; 
d. realizarea / menţinerea de infrastructuri necesare, specifice sporturilor montane; 
e. sprijinirea altor structuri / activităţi ce concură la promovarea sporturilor montane; 
f. realizarea altor măsuri necesare promovării sporturilor montane; 
 
 3. În domeniul dezvoltării durabile (acea dezvoltare care satisface nevoile generaţiilor 

umane din prezent fără a compromite posibilitatea celor viitoare de a le satisface pe ale lor) şi 
protecţiei mediului: 

a. promovarea ideilor ecologice, a protecţiei mediului şi a dezvoltării durabile în general; 
b. creşterea participării publice în gestionarea problemelor de mediu; 
c. promovarea specifică a protecţiei mediului în zonele montane; 
d. promovarea specifică a protecţiei mediului şi a dezvoltării durabile în judeţul Iaşi; 
e. promovarea turismului rural şi a dezvoltării comunitare rurale; 
f. promovarea transportului durabil; 
g. alte obiective ce concură la promovarea protecţiei mediului şi a dezvoltării durabile; 
 
 4. În domeniul implicării sociale, al promovării tineretului şi al dezvoltării societăţii 

civile: 
a. dezvoltarea armonioasă a tinerilor; 
b. îmbunatăţirea organizării tineretului; 
c. accentuarea rolului tineretului în societate; 
d. îmbunătăţirea organizării şi funcţionării societăţii civile; 
e. creşterea rolului societăţii civile în toate domeniile; 



f. alte obiective ce contribuie la promovarea tineretului, la implicarea socială şi la 
dezvoltarea societăţii civile; 

  
Art. 11 Pentru realizarea obiectivelor sale Asociatia desfasoara urmatoarele activitati 

concrete: 
 
1. cooperarea cu alte asociaţii, organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale din ţară şi de 
peste hotare, pentru realizarea de activităţi comune scopului asociaţiei; 
2. colaborarea cu organizaţii şi instituţii specializate de cercetare ştiinţifică, oameni de ştiinţă, 
cercetători şi specialişti din ţară şi din lumea întreagă, în vederea obţinerii unei asistenţe de 
specialitate în acţiunile întreprinse de asociaţie; 
3. încurajarea şi susţinerea formării de noi organizaţii nonguvernamentale cu obiective comune; 
4. acordarea de consultanţă şi consiliere persoanelor interesate de domeniile de activitate ale 
asociaţiei; 
5. acţiuni de informare publică, lobby şi advocacy (influenţarea politicilor publice) în sensul 
scopului şi obiectivelor asociaţiei; 
6. obţinerea resurselor financiare pentru punerea în practică a proiectelor şi programelor iniţiate, 
potrivit legii; 
7. iniţierea de programe, proiecte şi activităţi de voluntariat în domeniul de activitate al asociaţiei, 
potrivit legii; 
8. organizarea şi participarea la cursuri de pregătire, seminarii, conferinţe, dezbateri publice, 
întruniri, simpozioane, forumuri, potrivit legii; 
9. organizarea de manifestaţii publice (festivaluri, marşuri ş.a.) precum şi alte activităţi de 
sensibilizare a opiniei publice, potrivit legii; 
10. editarea şi publicarea de hărţi, manuale, ghiduri, broşuri, afişe, pliante, articole informative 
potrivit scopului asociaţiei; 
11. formarea unor baze de date specifice obiectului de activitate (teze şi lucrări ştiinţifice, 
articole şi publicaţii, documentare, colecţii, albume etc.); 
12. editarea şi publicarea de buletine informative cu privire la activităţile asociaţiei, la rezultatele 
acestor activităţi precum şi la activităţile altor organizaţii de profil din ţară şi de peste hotare; 
13. realizarea/mentinerea/distribuirea de materiale informative şi de identitate ale asociaţiei; 
• colaborarea cu mass-media pentru promovarea imaginii şi opiniilor asociaţiei; 
• menţinerea şi extinderea legaturilor asociaţiei cu cât mai multe persoane fizice şi juridice; 
• dezvoltarea şi promovarea turismului ecologic, ce foloseşte mijloace nepoluante de 
deplasare, precum: turismul pedestru, turismul călare, turismul ce foloseşte bicicleta ca mijloc 
de deplasare (numit în prezentul statut şi cicloturism) şi alte forme nepoluante de turism; 
• organizarea de ture de cartare şi investigare a accesibilităţii cicloturistice a căilor de 
comunicaţie (în special a celor din zonele montane, de pădure şi turistice sau cu potenţial 
turistic din România, potrivit legii), precum şi editarea de publicaţii pentru informarea 
rezultatelor; 
• lucrări de execuţie, refacere şi întreţinere  de marcaje turistice/cicloturistice şi alte 
amenajări pe traseele turistice/cicloturistice; 
• încurajarea folosirii bicicletei în oraş în scopuri utilitare şi recreative; 
• suportul şi participarea la realizarea, refacerea sau întreţinerea infrastructurii necesare 
mersului pe bicicletă; 
• organizarea şi încurajarea de concursuri/competiţii cu caracter sportiv în domeniul 
ciclismului şi a altor sporturi montane şi domenii încadrabile în obiectivele asociaţiei; 
• recrutarea şi antrenarea de ciclişti şi participarea la competiţii ciclistice; 
• desfăşurarea şi promovarea de activităţi privind protecţia mediului înconjurător şi de 



prezervare a biodiversităţii; 
• desfăşurarea şi promovarea de activităţi cu caracter cultural, artistic, educativ, de 
învăţământ, ştiinţific (cercetare fundamentală şi aplicată), sportiv, turistic în acord cu obiectivele 
asociaţiei având ca scop favorizarea cunoaşterii, promovării şi formării unei mentalităţi 
ecologice; 
• proiecte şi programe pentru promovarea de activităţi ce au ca scop amenajarea, 
conservarea şi gestionarea zonelor protejate conform legilor în vigoare, dar şi a altor spaţii 
necesitare (virgine, poluate, etc); 
• activităţile de promovare, întreţinere şi protecţie a mediului vor viza întreaga 
biogeocenoză (faună, floră, spaţiu, resurse umane, ş.a); 
• promovarea, în special în rândul tinerilor, a ideilor ecologice şi întreprinderea de acţiuni 
în acest sens, susţinând activităţi de educaţie ecologică în societatea civilă; 
• colaborarea cu structurile locale şi unităţile şcolare şi universitare pentru susţinerea de 
acţiuni de conştientizare şi informare cu privire la ecologie, mijloacele alternative de deplasare, 
legislaţie rutieră, cicloturism şi alte activităţi conforme cu scopul asociaţiei, cât şi pentru crearea 
de infrastructură destinată utilizării bicicletei sau a altor facilităţi destinate promovării unei vieţi 
ecologice, potrivit legii; 
• promovarea, practicarea şi susţinerea sporturilor montane, cum ar fi: drumeţie şi hiking 
(turism montan pedestru), alpinism şi escaladă, ski, parapantă, speoturism, rafting (navigatul 
cu barca pe rîuri) 
• organizarea, susţinerea şi participarea la acţiuni sportiv-turistice de teren în domeniul de 
activitate al asociaţiei; 
• organizarea şi participarea la actiuni demonstrative de sporturi montane pentru public; 
• organizarea de excursii, drumeţii, ture, tabere, expediţii etc. în rezervaţii şi monumente 
ale naturii, zone montane, obiective naturale, culturale şi istorice cît şi în alte regiuni conform 
domeniului de activitate al asociaţiei, potrivit legii; 
• acţiuni de teren de investigare şi documentare turistică; 
• identificarea, cartarea şi descrierea obiectivelor turistice de orice gen; 
• monitorizarea existenţei, stării, condiţiilor şi calităţii serviciilor turistice (cazare, masă, 
ghidaj, informaţii, închirieri de echipament, programe etc.) oferite de diverse structuri; 
• manifestări simbolice şi diverse legate de zile festive de interes general / public sau 
specifice domeniilor de activitate ale asociaţiei; 
• alte activităţi care contribuie la realizarea obiectivelor  ASOCIATIEI BICICLIM ALBA  şi 
care nu contravin legii. 
 

Art. 12 Activitatiile concrete mai sus mentionate care vor fi desfasurate de catre asociatie, 
necesare pentru atingerea scopului asociatiei si indeplinirea obiectivelor stabilite, pot fi 
modificate si completate ulterior, in functie de necesitatiile asociatiei, pe baza hotararii Adunarii 
Generale a asociatilor, cu respectarea prevederilor legale in acest sens. 

Art. 13 Toate aceste activitati  se desfasoara la sediul asociatiei, in locuri publice, private, 
sau, dupa caz, in case particulare, cu acordul proprietarului. 

Art. 14 Asociatia singura sau în colaborare cu alte asociatii, persoane juridice sau fizice, 
poate înfiinta, organiza si întretine, dupa obtinerea autorizatiilor prealabile: scoli de toate 
gradele, tabere, orfelinate, camine de batrîni, case de odihna, unitati de asistenta medicala, 
tipografii, mijloace de informare în masa. 

Art. 15 Asociatia poate stabili legaturi de colaborare cu organizatii similare sau poate 
intra in uniuni sau federatii, cu alte institutii si persoane juridice sau fizice din tara si strainatate, 
pentru indeplinirea scopului propus. 

Art. 16 Asociatia poate lua in subordine alte asociatii sau organizatii avand acelasi 



caracter de pe teritoriul Romaniei, sau se poate afilia unei astfel de asociatii sau organizatii din 
tara sau din strainatate. 

Art. 17 In vederea unei conduceri si administrari eficiente se va realiza o organigrama 
cu state de functiuni bine precizate si dimensionate dupa necesitati, din persoane care lucreaza 
voluntar sau personal angajat. 
 

CAPITOLUL IV 
PATRIMONIUL ASOCIATIEI 
 
Art. 18 Patrimoniul este format din activul initial al Asociatiei, alcatuit din aportul  in bani 

al membrilor fondatori,  in valoare totala de 200 lei, iar odată cu începerea activităţii se 
completează cu alte venituri în conformitate cu prevederile legii si în funcţie de necesităţile 
impuse de activitatea practicata. 

Art. 19 Patrimoniul asociaţiei se va compune din bunuri mobile şi imobile, si se 
completeaza din  mijloace băneşti obţinute prin: 

a) contribuţia membrilor, cotizatii si taxe de inscriere, sponsorizari, donatii, legate si alte 
acte cu titlu gratuit, , subventii, dobanzi bancare, precum si alte contributii in bani sau/si in 
natura, de la persoane fizice si/sau juridice, resurse obţinute de la bugetul de stat şi de la 
bugetul local, mosteniri si finantari. 

b)venituri realizate din diverse activităţi , din alte venituri prevăzute de lege in 
conformitate cu prevederile legale in vigoare, obţinute în ţară sau străinătate, destinate să 
folosească exclusiv realizării scopurilor Asociaţiei,  daca sunt in stransa legatura  cu scopul 
principal  al persoanei juridice. 

c)alte venituri prevazute de lege. 
Art. 20 Asociatia poate infiinta societati pentru obtinerea de venituri , necesare pentru 

realizarea scopului asociatiei. 
Art. 21 Asociatia poate desfasura orice alte activitati economice directe, daca acestea 

au caracter accesoriu si sunt in stransa legatura cu scopul principal al persoanei juridice. 
Art. 22 Principalele cheltuieli ale Asociației sunt: 
a. Procurări de materiale publicitare; 
b. Chirii, dobânzi, taxe, comisioane bancare; 
c. Indemnizații, prime și premii; 
d. Diurna de deplasare, cazare și transport; 
e. Procurări rechizite, consumabile de birou; 
f. Salarii și alte drepturi bănești; 
g. procurarea de materiale si servicii necesare atingerii scopului si obiectivelor 

asociatiei 
h. alte cheltuieli   

  Cheltuielile se efectuează potrivit prevederilor bugetului de venituri și cheltuieli și se 
aprobă de persoanele insărcinate in Consiliul Director. 

 Salariile, indemnizațiile și alte drepturi bănești ale membrilor asociației se stabilesc de 
Consiliul Director în Adunarea Generală în funcție de bugetul de venituri și cheltuieli. 

Consiliul Director poate dispune plata de premii, gratificații si alte asemenea din 
disponibilitațile existente. 

Art. 23 Reducerea sau majorarea capitalului social se face pe baza hotararii Adunarii 
Generale a asociatilor cu respectarea prevederilor legale in acest sens. 

Art. 24  Patrimoniul asociaţiei nu poate fi utilizat în alte scopuri decât acelea prevăzute 
în prezentul Statut. Orice act juridic sau operaţiuni contrare nu produc efecte juridice. 



Art. 25 Intregul patrimoniu va fi evidentiat si pastrat in conformitate cu reglementarile 
contabile in vigoare, pe numele Asociatiei si va fi folosit pentru realizarea scopurilor si 
obiectivelor acesteia. Contribuţiile şi donaţiile valorice, bunuri etc. şi vor fi înscrise într-un 
registru special. 

Art. 26  Asociatia poate acorda ajutor financiar si material persoanelor aflate în nevoi.   
 Art. 27 Nici unul dintre asociaţii Asociaţiei nu răspunde cu bunurile sau veniturile proprii 
pentru angajamentele asumate de asociaţie. 

Art. 28 Asociatia este proprietara exclusiva a tuturor bunurilor mobile si imobile, valorilor 
materiale si banesti aflate în patrimoniul sau / si dobîndite sau obtinute prin orice mod sau 
mijloace licite. 
 

CAPITOLUL V 
MEMBRII ASOCIATIEI, DREPTURI ŞI OBLIGAŢII: 

 
Art. 29 Asociatia cuprinde urmatoarele categorii de membrii : 
 

a) Membrii fondatori – sunt acei membrii care au subscris la infiintarea prezentei asociatii. 
b) Membrii asociati – care s-au inscris in asociatie  ulterior inregistrarii acesteia si care vor 
completa o adeziune, vor plati o taxa de inscriere si o cotizatie, stabilita in Adunarea generala 
a  asociatiei. 
c) Membrii de onoare –  fara drept de vot – pot fi : 

- persoane fizice sau/și persoane juridice care, prin activitatea lor, sprijină în mod 
substanțial Asociația în realizarea obiectivelor acesteia, contribuind din punct de vedere 
financiar, moral sau funcțional la realizarea scopului Asociației sau 

- personalități marcante ale vieții științifice, sportive sau culturale, care s-au remarcat, cu 
deosebire, în domeniile de interes ale Asociației și care, prin activitatea lor, sprijină 
Asociatia în realizarea obiectivelor acesteia; 

d)Colaboratori voluntari – sunt persoane  care colaboreaza voluntar cu asociatia, fara drept 
de vot 
e)Membrii susținători – persoanele care aderă la scopul Asociației  care sprijină material și 
moral Asociatia în realizarea obiectivelor acesteia. 
f)Personal angajat potrivit Legislatiei muncii, pentru realizarea scopului si activităţilor asociaţiei. 
De asemenea, pentru efectuarea controlului financiar anual, asociaţia poate angaja personal 
specializat, cu contract de muncă. 
g)Membrii sportivi - cei legitimaţi (sportivi care practică sportul sub egida Clubului sportiv), 
care vor reprezenta clubul în competiţiile locale, naţionale şi internaţionale. Cu excepţia celor 
care au dobândit calitatea de membru asociat, sportivii legitimaţi nu au drept de vot în adunarea 
generală 

Calitatea de sportiv legitimat se dobândeşte prin semnarea cererii de legitimare şi 
primirea carnetului de sportiv legitimat. Consiliul director aprobă legitimarea în cadrul clubului 
a noilor sportivi. 

Pentru dobândirea calităţii de membru activ, sunt necesare următoarele cerinţe: 
• completarea unei cereri de adeziune; 
• domiciliul, loc de muncă sau studii în derulare cu precadere în judetul Alba. 
 
Calitatea de sportiv legitimat al asociatiei se pierde prin: 

a) Deces 
b) Transfer 



c) Excludere, ca urmare a deciziei Consiliului director şi validate ulterior de Adunarea 
generală pentru fapte din care rezultă prejudicii sau atingeri grave cauzate clubului, respectiv 
imaginii sale, celui în cauză solicitându-i-se în prealabil explicaţii scrise. 

Calitatea de membru asociat sau de membru susținător se atribuie de catre Consiliul 
Director, cu votul unanim al membrilor Consiliului. 

Calitatea de membru de onoare se acordă de către Adunarea Generală, cu votul 
majorităţii membrilor prezenți, la propunerea Consiliului Director persoanelor care si-au adus o 
contributie importanta la desfasurarea activitatii Asociatiei sau care au avut o activitate 
deosebita in domeniile de interes ale Asociatiei. 

Contribuțiile membrilor Asociației la realizarea scopului și obiectivelor acesteia constau 
in sprijin financiar, material, moral și activități voluntare în cadrul programelor / proiectelor 
inițiate / derulate de Asociație. 

Art. 30 Poate fi membru asociat al  asociatiei orice persoana  indiferent de vârstă, 
profesie, sex, naţionalitate, cetăţenie, origine socială, convingeri politice, orice persoana care 
din convingere si libera sa vointa, accepta prevederile prezentului statut si este înscrisa în 
registrele Asociatiei, cu respectarea prevederilor statutare. 
 Art. 31 Asociatia poate să-şi sporească numărul de asociaţi pe parcursul funcţionării 
sale prin acceptarea de noi membrii. Numarul membrilor cooptanti este nelimitat. Se vor putea 
inscrie in asociatie ca membrii orice persoana  fizica, romana sau straina care doresc si 
dovedesc ca au capacitatea de a actiona pentru realizarea scopului asociatiei si de a contribui 
la finantarea activitatii sale. 

Art. 32 Cererea pentru dobandirea  calitatii de membru se adreseaza, in scris, Consiliului 
director, care decide asupra ei, cu o majoritate simpla. Cererea de adeziune va fi insotita si de 
taxa de inscriere si cotizatia aferenta, asa cum au fost stabilite de catre Adunarea generala a 
asociatiei. 
 Art. 33 În cazul săvârșirii de către membrii Asociației a următoarelor abateri: 

a. Denigrarea activității Aociației; 
b. Întreprinderea unor acțiuni ce aduc prejudicii de orice natură Asociației; 
c.  Angajarea Asociației în acțiuni care nu a fost autorizată de organele de conducere; 
d.  Implicarea Asociației în activități politice; 
e. Abaterile de la etica profesională și morală incluse în Regulamentul de Organizare și 

Funcționare al Asociației; 
f. Comiterea unor fapte cu caracter penal, pentru care a fost condamnat prin hotărâre 

judecătorească rămasă definitivă; 
g. În cazul persoanelor care fac parte din conducerea Asociației și neparticiparea 

sistematică la activitatea structurii de conducere în care a fost ales sau împiedicarea prin diferite 
mijloace ca aceasta să-și desfășoare în mod eficient activitatea. 

Sancțiunile care se pot aplica sunt urmatoarele: 
a.  Avertisment; 
b.  Avertisment sever și ultimativ; 
c. Suspendarea pe termen determinat din Asociației sau din funcția de conducere potrivit 

Statutului Asociației; 
d.  Excluderea din Asociație. 



Art. 34 Calitatea de membru este personala si netransmisibila si poate fi dovedita dupa 
registrul special tinut la Asociatie. 

Art. 35 Calitatea de membru se pierde in urmatoarele cazuri : 
a. Prin deces ; 
b. Retragerea de catre titular la aceasta calitate, în baza unei cereri de retragere ce 

nu trebuie motivată 
c. Excluderea membrului prin producerea de prejudicii materiale sau morale asociatiei, 

sau prin angajarea acestuia in activitati ce contravin asociatiei , precum si  în 
următoarele situații: 

- încălcarea gravă a prevederilor statutare și a hotărârilor organismelor de 
conducere ale Asociației, 

- ca urmare a unei condamnări, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, 
pentru săvârșirea unor fapte cu caracter penal incompatibile cu misiunea și 
principiile Asociației; 

- în caz de neplată a cotizației timp de 6 (șase) luni 
- falimentul asociatiei ; 

 
 Pierderea calitatii de membru al asociatiei nu da dreptul celui in cauza sa-si revendice 
contributiile materiale si financiare aduse la patrimoniul asociatiei. 
 Art. 36 Retragerea se face cu înstiintarea transmisa în scris asociatiei în al carei registru 
este evidentiata persoana în cauza,  dar cu un preaviz de 15 zile.. Decizia de incetare a calitatii 
de membru va fi luata de catre Consiliul Director, in sedinta, cu majoritate simpla de voturi . 
Acesta va lua act de renuntare, putand sa adopte o decizie in acest sens ; 

Art. 37 Excluderea unui membru se face de catre Consiliul Director, la propunerea a cel 
putin doi membri ai asociatiei,  prin decizie. Împotriva deciziei se poate depune contestație în 
termen de 15 zile de la comunicare. Contestația se solutionează de către Adunarea Generală. 

De la data înregistrării deciziei și până la soluționarea acesteia în Adunarea Generală, 
calitatea de membru al Asociației este suspendată 

 
Art. 37.1  ASOCIAȚIA  BICICLIM ALBA acordă sportivilor, membrilor clubului susţinători 

ai activităţii sportive de performanţă, diplome, stimulente morale sau materiale, prime si 
indemnizatii  şi popularizează prin mass - media rezultatele înregistrate în competiţii 

 Primele şi indemnizaţiile se pot acorda din bugetul propriu aprobat în limita fondurilor 
disponibile, conform art. 26 din H.G. nr. 884/2001 pentru aprobarea regulamentului de punere 
în aplicare a dispoziţiilor Legii Educaţiei Fizice şi Sportului, nr. 69/2000, pentru merite şi 
rezultate deosebite în competiţii sportive 

 
DREPTURILE MEMBRILOR 
 
Art. 38  Drepturile membrilor sunt următoarele: 

 
a. Să-și exprime prin vot opțiunea față de proiectele de hotărâri ale Adunării generale; 
b. Să aleagă și să fie aleși în Consiliul Director, dacă au aptitudini și capacitate pentru 

funcțiile pentru care candidează; 
c. Să beneficieze de programele inițiate de Asociație; 
d. Să participe la programele derulate de Asociație; 
e. Să beneficieze de serviciile Asociației; 



f. Să beneficieze de rezultatele programelor initițate de Asociației 
g. Să aibă acces la spațiile și dotările Asociației pentru organizarea unor manifestări și 

activități științifice, culturale și sportive în domeniile de interes ale Asociației; 
h. De a se retrage din asociaţie, dar cu un preaviz de 15 zile adresat Consiliului Director. 
i. să aleagă şi să fie aleşi în structurile de conducere şi control ale  ASOCIATIEI 

BICICLIM ALBA 
j. să participe cu drept de vot la sesiunile Adunării Generale ale  ASOCIATIEI 

BICICLIM ALBA 
k. să iniţieze şi să participe la acţiunile organizate de către  ASOCIATIA BICICLIM 

ALBA 
l. să aibă acces la bazele de date ale  ASOCIATIEI BICICLIM ALBA 
m. să se retragă liber din cadrul ASOCIATIEI BICICLIM ALBA 
n. să beneficieze de toate avantajele oferite de ASOCIATIA BICICLIM ALBA  

membrilor săi. 
o. Alte drepturi prevăzute în regulamentele Asociației. 

Membrii susținători ai Asociației și membrii de onoare beneficiază de drepturile prevăzute la art. 
38  lit. c) – i) din prezentul Statut. 
 

INDATORIILE MEMBRILOR 
  

Art. 39  Fiecare membru al asociatiei are urmatoarele indatoriri: 
a. Sa participe concret la orice actiune intreprinsa de asociatie ; 
b. Sa contribuie la sporirea potentialului economic al asociatiei prin ajutor financiar, 

profesional sau sa vina cu initiative lucrative sau de ajutorare ; 
c. Sa actioneze pentru cresterea prestigiului Asociatiei. 
d. Sa nu intreprinda actiuni care, prin natura lor, pot leza interesele Asociatiei. 
e. Sa sustina la cererea membrilor sai rezolvarea litigiilor aparute in cadrul activitatiilor 

specifice in conformitate cu normativele si reglementarile existente. 
f. Să contribuie la realizarea scopului și obiectivelor Asociației prin sprijin financiar, 

material, moral și activități voluntare în cadrul programelor/proiectelor 
inițiate/derulate de Asociație; 

g. Să îndeplinească obligațiile materiale și financiare potrivit angajamentelor pe care și 
le-au luat; 

h. Să respecte Statutul Asociaţiei, să se conformeze hotărârilor luate de către Consiliul 
Director şi Adunarea Generală; 

i. să fie prezent la convocările Adunării Generale; 
j. să achite la timp cotizaţia lunară şi celelalte contribuţii stabilite de către Adunarea 

Generală; 
k. să nu aducă daune materiale sau morale ASOCIATIEI BICICLIM ALBA sau 

membrilor  ASOCIATIEI BICICLIM ALBA ,iar, dacă totuşi s-au produs, să le repare; 
l. să contribuie cu orice este necesar la baza de date a   ASOCIATIEI BICICLIM 

ALBA 
m. să notifice orice modificări privind schimbarea datelor personale. 

 
 

 
 
 
 



CAPITOLUL VI 
MODUL DE CONDUCERE, ADMINISTRARE ŞI CONTROL 

 
  Art. 40  Asociatia are urmatoarea structura organizatorica: 

a. Organul de conducere al asociatiei este Adunarea generala, alcatuita din totalitatea 
membrilor. 

b. Organul executiv al asociatiei este Consiliul Director. 
c. Organul de reprezentare al asociatiei este Presedintele si vicepresedintele 

Consiliului Director al Asociaţiei. 
d. Cenzorul – in cazul 

 
ADUNAREA GENERALA: 
 
Art. 41 Adunarea Generala este organul suprem de conducere al Asociatei, alcatuit din 

totalitatea asociatilor  si se intruneste o data pe an in sedinta ordinara, si in sedinte 
extraordinare ori de cate ori este nevoie. 

 
Art.  42  Adunarea generala este legal constituita in prezenta a jumatate plus unu din 

membrii asociatiei. 
La Adunarea Generală participă: 

-  membrii fondatori, 
-  membrii asociați, 
-  membrii de onoare, în calitate de invitați, fără drept de vot, 
-  membrii susținători, în calitate de invitați, fără drept de vot, 
-  alți invitați, fără drept de vot. 
  Adunarea generala ordinara se convoaca de catre Consiliul director, cu cel putin 15 zile 
inaintea intrunirii, printr-un convocator, care va cuprinde data, locul și ordinea de zi. Odată cu 
comunicarea datei, locului și a ordinii de zi a Adunării Generale, se pun la dispoziția 
participanților materialele supuse dezbaterii.  

Dacă nu se îndeplinește cvorumul prevăzut la alineatul (1), Adunarea Generală se 
reconvoacă după o perioadă de 7 zile și poate avea loc, oricare va fi numărul asociaților 
prezenți. 

 
Art.  43 Adunarea Generala Extraordinara se convoaca de catre Consiliul director sau 

de cel putin 1/2 din numarul asociatilor, cu cel putin 15 zile inaintea intrunirii prin instiintari scrise 
sau telefonice. sau  în cazuri de urgență, cu cel puțin 3 zile de la data desfășurării ei, în acest 
din urmă caz dacă: 
a.   se impune în mod necesar modificarea Statutului; 
b.   apar situații care pun în pericol existența Asociației; 
c. la cererea scrisă a unui număr de cel puțin 1/3 din numărul membrilor-fondatori și al 
membrilor-asociați. 
 

Art. 44 Hotărârile Adunării Generale se iau cu majoritatea simplă a celor prezenți, cu 
excepția celor care au ca obiect dizolvarea Asociației sau modificarea scopului ei , fiecare 
membru avand dreptul la un singur vot. In caz de paritate, presedintele Asociatiei decide. 

 
 
Art. 45 Hotararile luate  de catre Adunarea generala, in limitele legii, ale actului 

constitutiv  si ale  statutului, vor fi consemnate intr-un proces – verbal privind  modul ei de 



desfășurare, dezbaterile ce au avut loc si hotărârile care s-au luat, care va fi semnat  de 
presedinte  si de membrii asociatiei prezenti la dezbateri 

 
Hotararile  sunt obligatorii chiar si pentru  asociatii care  nu au luat parte  la adunarea 

generala sau care au votat impotriva, iar asociatii absenți iau cunoștință de dezbateri din 
procesul verbal aflat la secretariatul Asociației 

 
 Art. 46 Hotararile Adunarii generale  contrare legii, actului constitutiv  sau prezentului 
statut, pot fi atacate  in justitie  de catre oricare  dintre membri asociati care nu au luat parte la 
adunarea generala sau care au votat impotriva si care au  cerut sa se insereze acest lucru in 
procesul verbal de sedinta, in termen de 15 zile de la data  cand  au luat cunostiinta  despre 
hotarare sau de la data cand a avut loc sedinta , dupa caz. 
 

Art.  47  Atributiile Adunarii Generale sunt: 
a. stabilirea strategiei si a obiectivelor generale ale asociatiei; 
b. aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a situatiei financiare anuale; 
c. alegerea si revocarea membrilor Consiliului director si a Presedintelui; 
d. alegerea si revocarea cenzorului sau a Comisiei de Cenzori; 
e. infiintarea de filiale; 
f. hotaraste schimbarea sediului Asociatiei. 
g. modificarea actului constitutiv si a statutului asociatiei; 
h. dizolvarea si lichidarea asociatiei; 
i. stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa lichidare; 
j. orice alte atributii stabilite prin lege sau statut 

 
CONSILIUL DIRECTOR: 
 
Art.48 Consiliul director este organul executiv al asociatiei care asigura punerea in 

executare a Hotararilor Adunarii Generale   si este compus dintr-un numar impar de membri, 
minimum trei si maximum sapte. Poate fi alcatuit si din persoane din afara asociatiei in limita a 
cel mult o patrime din componenta sa. 

Membrii Consiliului Director se aleg prin vot secret de Adunarea generală și mandatul 
este de 4 ani cu posibilitatea retrageriisau realegerii, după caz. 

În cazul în care un membru desemnat părăsește Consiliul Director, el va fi înlocuit cu 
unul din membrii fondatori, sau o terță persoană, potrivit hotărârii Adunării generale, cu 
întrunirea votului unei jumatăți plus unul din numărul membrilor cu drept de vot prezenți. 
  În cazul în care un membru desemnat în Consiliul Director se retrage, el are obligația să 
notifice în scris intenția sa, cu un preaviz de 60 de zile calendaristice înainte. 
  Funcțiile rămase libere se completează prin hotărârea Adunării generale, cu întrunirea 
votului unei jumatăți plus unu din numărul membrilor cu dept de vot prezenți. 
Completarea funcțiilor rămase libere se face în cel mult 30 de zile de la descompletare 

Presedintele conduce Consiliul director si reprezinta asociatia in relatiile cu tertii. 
Consiliul Director va avea urmatoare componenta: 

1. -  Presedinte; 
2. – Vicepresedinte 
3. - Secretar; 
 

Art. 49 Presedintele asociatiei poate delega orice alt  membru al Consiliului director sa 
exercite atributiile care-I revin in situatia in care si acesta , cat si vicepresedintele,   sunt in 



imposibilitatea de a-si indeplini sarcinile. 
Consiliul Director poate împuternici una sau mai multe persoane cu funcții executive, 

inclusiv persoane care nu au calitatea de fondator/asociat ori sunt străine de Asociație pentru 
a încheia acte juridice în numele și pe seama Asociației sau orice alte atribuții prevăzute în lege 
sau în Statut 
 
  Art. 50 Consiliul director se intruneste in sedinta ordinara o data pe luna, si in sedinte 
extraordinare ori de cate ori este necesar. 

 Convocarea Consiliului Director se face de către Presedinte, iar in lipsa acestuia de 
înlocuitorul său, cu cel puțin 10 zile înainte de data fixată. Consiliul Director deliberează, în mod 
valabil, în prezența in unanimitate a  membrilor săi și adoptă hotărâri cu o jumatate plus unu 
din voturi. 

Deliberările și hotărârile Consiliului Director se consemnează în Procese-verbale 
încheiate cu ocazia fiecărei ședințe. 

Membrii Consiliului Director care, într-o anumită problema, supusă hotărarii sale, sunt 
interesați personal sau prin soții lor, ascendenții sau descendenții, rudele în linie colaterală sau 
afinii lor până la gradul al patrulea inclusiv, nu vor putea lua parte la deliberare și nici la vot. În 
caz contrar vor răspunde în condițiile legislației în vigoare pentru daunele cauzate Asociației, 
dacă fără votul lor nu s-ar fi putut obține majoritatea cerută. 

 
 
Art. 51 Atributiile Consiliului Director sunt: 

a. prezinta adunarii generale raportul anual de activitate, executarea bugetului de venituri 
si cheltuieli, situatia financiara anuala, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si 
proiectul programelor asociatiei 

b.  incheie acte juridice in numele si pe seama asociatiei; 
c.  aproba organigrama si politica de personal ale asociatiei. 
d.  aproba primirea de noi membri si hotaraste ridicarea calitatii de membru, la cererea 

celui in cauza sau la cererea a cel putin doi membri ai asociatie. 
e. poate imputernici orice persoana, inclusiv persoane care nu au calitatea de membru al 

asociatiei, pentru a incheia acte juridice in numele si pe seama asociatiei sau pentru a 
indeplini orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de Adunarea Generala 

f.  indeplineste orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de Adunarea generala. 
 
Art. 52  Atributiile presedintelui sunt: 
a)reprezinta Asociatia in relatiile cu tertii. 

b)coordoneaza activitatea compartimentelor Asociatiei. 
c)conduce Consiliul director si prezideaza Adunarea generala. 
d)indeplineste orice alte atributii stabilite de Adunarea generala. 

 
Art. 53 Atributiile vicepresedintelui sunt: 

a. suplineste presedintele in cazul in care aceste lipseste; 
b. preia din atributiile presedintelui; 
c. responsabilitati cu evidenta financiar contabila si gestiunea patrimoniului 
d. alte atributii. 

 
Art. 54 Atributiile secretarului sunt: 

a. tine evidenta tuturor actelor Asociatiei; 
b. pune la dispozitia cenzorului orice act solicitat de catre acesta; 



c. întocmeste procesele verbale ale adunarii generale; 
d. urmareste evidenta corecta facuta în registrele asociatiei. 
e. raspunde de corespondenta asociatiei si de actele încredintate lui; 
f. drept de semnatura in banca , trezorerie , implicit efectuarea de plati 
g. alte atributii. 

 
 

CENZORUL: 
 
Art. 55  Cenzorul asigura controlul financiar intern al asociatiei. 

În realizarea competenţei sale, cenzorul: 
a. Verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociației; 
b. Întocmește rapoarte și le prezintă Adunării generale și Consiliului Director; 
c. Poate participa la ședințele Consiliului Director, fără drept de vot; 
d. Îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în Statut sau stabilite de Consiliul Director. 

 
Art. 56 Gestiunea asociaţiei este controlată de un membru desemnat de Consiliul 

Director împreună cu un cenzor. 
 
Art. 57 Daca numarul membrilor Asociatiei  este mai mare de 15, Adunarea Generala 

este obligata sa aleaga un cenzor. Acesta poate fi si o persoana care nu este membru al 
Asociatiei. 
 In situatia in care se impune numirea unui cenzor , atributiile acestuia vor fi stabilite 
ulterior in baza prevederilor legale, in speta OG nr.26/2000. 

Art. 58 Cenzorul este ales pe o perioada nedeterminata. 
 

 Art. 59 In situatia in care asociatia numara peste 100 de membrii controlul financiar se 
va realiza de catre o Comisie de Cenzori, comisie aleasa de catre adunarea generala. 
 

Art. 60 Comisia de cenzori  este alcatuita dintr-un numar impar de membrii, din care 
majoritatea este formata din membrii ai asociatiei. Membrii Consiliului director nu pot fi cenzori. 
Cel putin unul dintre cenzori trebuie sa fie contabil autorizat sau expert contabil, in conditiile 
legii. 

 
Art. 61 Regulile generale de organizare si functionare  ale comisiei de cenzori se aproba 

de catre  Adunarea generala. Comisia de cenzori isi poate elebora  un regulament intern de 
functionare. 

 
 Art. 62 CASIERUL pastreza si manipuleaza banii si alte valori, persoana care urmeaza 
sa fie angajata ulterior in cadrul asociatiei. 
 
 

CAPITOLUL VII 
INCETAREA ACTIVITATII ASOCIATIEI 
 
Art. 63 Asociaţia  se dizolvă in urmatoarele imprejurari: 
a. de drept; 
b. prin hotărârea judecătoriei sau a tribunalului, după caz; 



c. prin hotărârea adunării generale; 
 
Art. 64  Asociaţia se dizolvă de drept prin: 
a. împlinirea duratei pentru care a fost constituită; 
b. realizarea sau, după caz, imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost 

constituită, dacă în termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se 
produce schimbarea acestui scop; 

c. imposibilitatea constituirii adunării generale sau a constituirii consiliului director în 
conformitate cu statutul asociaţiei, dacă această situaţie durează mai mult de un an 
de la data la care, potrivit statutului, adunarea generală sau, după caz, consiliul 
director trebuia constituit; 

d. reducerea numărului de asociaţi sub limita fixată de lege, dacă acesta nu a fost 
complinit in timp de 3 luni ; 

 
  Constatarea dizolvării se realizează prin hotărârea judecătoriei în a cărei circumscripţie 
se află sediul asociaţiei, la cererea oricărei persoane interesate. 
 

Art. 65 Asociaţia se dizolvă, prin hotărâre judecătorească, pronuntata de judecatoria in 
circumscriptia careia asociatia isi are sediul, la cererea oricărei persoane interesate, in 
urmatoarele situatii: 

a)când scopul sau activitatea asociaţiei a devenit ilicită sau contrară ordinii publice; 
b)când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice; 
c)când asociaţia urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit; 
d)când asociaţia a devenit insolvabilă; 
e) nu mai obține autorizațiile prealabile necesare, potrivit legii. 

 
Art. 66  Asociaţia se poate dizolva şi prin hotărârea adunării generale. În termen de 15 

zile de la data şedinţei de dizolvare iar procesul-verbal, în formă autentică, se depune la 
judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul, pentru a fi înscris în Registrul 
asociaţiilor şi fundaţiilor. 

 
Art. 67 Dizolvarea asociatiei se realizeaza potrivit prevederilor art 54 – 60 din OG 

nr.26/2000 , privind asociatiile si fundatiile iar lichidarea asociatiei se dispune potrivit 
prevederilor art 61 – 71 din ordonanta mai sus mentionata. 

In situatia in care se dispune dizolvarea societatii in oricare din cazurile mai sus 
mentionate, situatia bunurilor asociatie, raportat la art 60 din ordonanta mai sus mentionata , 
va fi urmatoarea: 
a.   In cazul dizolvarii asociatiei sau fundatiei, bunurile ramase in urma lichidarii nu se pot 
transmite catre persoane fizice. 
b.   Aceste bunuri pot fi transmise catre persoane juridice de drept privat sau de drept public 
cu scop identic sau asemanator, printr-o procedura stabilita in statutul asociatiei sau al fundatiei. 
c.  Daca in termen de 6 luni de la terminarea lichidarii lichidatorii nu au reusit sa transmita 
bunurile in conditiile pct 2, precum si in cazul in care statutul asociatiei sau al fundatiei nu 
prevede o procedura de transmitere a bunurilor ori daca prevederea este contrara legii sau 
ordinii publice, bunurile ramase dupa lichidare vor fi atribuite de instanta competenta unei 
persoane juridice cu scop identic sau asemanator. 
d.  In cazul in care asociatia sau fundatia a fost dizolvata pentru motivele prevazute la 65 
pct a, b,c  bunurile ramase dupa lichidare vor fi preluate de catre stat, prin Ministerul Finantelor, 



sau, dupa caz, de comuna sau orasul in a carui raza teritoriala asociatia sau fundatia isi avea 
sediul, daca aceasta din urma era de interes local. 
e.  Data transmiterii bunurilor este cea a intocmirii procesului-verbal de predare-preluare, 
daca prin acesta nu s-a stabilit o data ulterioara. 
  

Art. 68 Lichidarea patrimoniului asociaţiei se va face de către persoane împuternicite de 
către fondatori sau reprezentantul lor direct si permanent, cu respectarea legii. 

In cazurile dizolvarii de plin drept instanta judecatoreasca va numi lichidatorii. In cazul 
dizolvarii prin hotarare judecatoreasca lichidatorii vor fi numiti de Adunarea generala, sub 
sanctiunea lipsei de efecte juridice a hotararii de dizolvare. 

In toate cazurile mandatul Consiliului Director inceteaza odata cu numirea lichidatorilor 
Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau persoane juridice. Reprezentantii permanenti 

- persoane fizice ale persoanei juridice lichidatoare - trebuie sa fie lichidatori autorizati, in 
conditiile legii. Imediat dupa intrarea lor in functie, lichidatorii vor face inventarul si vor incheia 
un bilant care sa constate situatia exacta a activului si pasivului asociatiei sau ale fundatiei.  
            Lichidatorii sunt obligati sa primeasca si sa pastreze registrele si orice alte acte ale 
asociatiei sau fundatiei. De asemenea, ei vor tine un registru cu toate operatiunile lichidarii in 
ordinea datei acestora.  

Lichidatorii isi indeplinesc mandatul sub controlul cenzorilor.  
Lichidatorii sunt obligati sa continue operatiunile juridice in curs, sa incaseze creantele, 

sa plateasca creditorii si, daca numerarul este insuficient, sa transforme si restul activului in 
bani, procedand la vanzarea prin licitatie publica a bunurilor mobile si imobile.  

Lichidatorii pot realiza numai acele operatiuni noi care sunt necesare finalizarii celor 
aflate in curs.  

Suma cuvenita creditorului cunoscut care refuza sa primeasca plata creantei sale se va 
consemna in contul sau.  

Daca plata creantei nu se poate face imediat sau atunci cand creanta este contestata, 
lichidarea nu se va declara terminata inainte de a se garanta creditorii. 

In orice caz, lichidatorii nu pot incheia operatiunile si nu pot remite celor in drept contul 
gestiunii decat dupa expirarea unui termen de 6 luni de la publicarea dizolvarii asociatiei sau 
fundatiei.  

Lichidatorii raspund solidar pentru daunele cauzate creditorilor din culpa lor.  
Atat fata de asociatie sau fundatie, cat si fata de asociati sau, dupa caz, fondatori, 

lichidatorii sunt supusi regulilor mandatului.  
Dupa terminarea lichidarii, lichidatorii sunt obligati ca in temen de doua luni sa depuna 

bilantul, registrul jurnal si un memorandum, declarand operatiunile de lichidare la Registrul 
asociatiilor si fundatiilor al judecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul asociatia 
sau fundatia.  

Lichidatorii sunt obligati sa indeplineasca toate procedurile pentru publicarea lichidarii si 
radierea asociatiei sau fundatiei din Registrul asociatiilor si fundatiilor.  

Publicarea lichidarii se face prin afisarea la usa instantei in a carei circumscriptie 
teritoriala isi are sediul persoana juridica, in temen de doua luni de la terminarea lichidarii.  

Daca in termen de 30 de zile libere de la depunerea bilantului nu se inregistreaza nici o 
contestatie, bilantul se considera definitiv aprobat si lichidatorii, cu autorizarea judecatoriei, vor 
remite celor in drept bunurile si sumele ramase de la lichidare, impreuna cu toate registrele si 
actele asociatiei sau fundatiei si ale lichidarii. Numai dupa aceasta lichidatorii vor fi considerati 
descarcati si li se va elibera, in acest scop, un act constatator.  

Contestatiile la bilantul lichidatorilor se pot formula de orice persoana interesata la 



judecatoria in a carei circumscriptie teritoriala se afla sediul persoanei juridice lichidate.  
Toate contestatiile se solutioneaza printr-o singura hotarare. Sentinta pronuntata de 

judecatorie este executorie si este supusa numai recursului.  
Dupa terminarea lichidarii, lichidatorii trebuie sa ceara radierea asociatiei sau fundatiei 

din Registrul asociatiilor si fundatiilor. 
Asociatia inceteaza a mai avea fiinta de la data radierii din Registrul asociatiilor si 

findatiilor. 
Radierea se face in baza actului constatator eliberat lichidatorilor, prin care se atesta 

descarcarea acestora de obligatiile asumate. 
 
CAPITOLUL VIII 

DISPOZITII FINALE 
 
Art. 69  Modificarea actului de constituire se face prin votul majoritar al membrilor 

Adunării Generale. 
Art. 70  Asociaţia poate îndeplini în vederea atingerii scopurilor prevăzute de prezentul 

statut, orice alte activităţi permise de legislaţia în vigoare. 
Art. 71 Pentru realizarea scopului si dezvoltarea relaţiilor cu instituţii având profil 

asemănător sau un obiect de activitate complementar, din tara sau străinătate, asociaţia poate 
încheia prin reprezentanţii săi, convenţii, protocoale, acorduri, etc. 

Art. 72 Toate cazurile care nu sunt prevazute de Statut, precum si diferendele asupra 
modului de aplicare a prezentului Statut, sunt dezbatute de Adunarea Generala. 

 
  
Prezentul act a fost redactat şi atestat,  în 6 exemplare originale,  toate cu egala forta 

probanta, azi 06.03.2020 de catre avocat Rodica Badila la sediul Cabinetului  Individual de 
avocatura Rodica Badila situat in Alba-Iulia, str. Lucian Blaga, nr.9C, jud. Alba. 
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