ANEXA
la Hotărârea CJT nr. 120/28.10.2010

STATUTUL
ASOCIAŢIEI CONSORTIUL REGIONAL– REGIUNEA VEST
(PROIECT)

MEMBRI ASOCIAŢI (FONDATORI)

Capitolul I

ART. 1.
Membri fondatori ai Asociatiei CR-RV sunt:
1.
(Institutia/Organizatia) ...................................................................., cu sediul in
...................
......................................................................................................,
reprezentata prin dl./d-na ......................................................................................,
avand functia de ............................. ................................................., delegă, în calitate
de reprezentant in Adunarea Generala a Asociatiei CR-RV, pe dl./d-na
.............................................................................................
angajat
al
(Institutia/Organizatia)
..........................................................................................,
avand
domiciliul
in
...............................................,
str.
.........................................................., nr. .........., Bl. .........., Ap. ........., posesor al
B.I./C.I. seria .........., nr ............................;
2.
(Institutia/Organizatia) ...................................................................., cu sediul in
...................
......................................................................................................,
reprezentata prin dl./d-na ......................................................................................,
avand functia de ............................. ................................................., delegă, în calitate
de reprezentant in Adunarea Generala a Asociatiei CR-RV, pe dl./d-na
.............................................................................................
angajat
al
(Institutia/Organizatia)
..........................................................................................,
avand
domiciliul
in
...............................................,
str.
.........................................................., nr. .........., Bl. .........., Ap. ........., posesor al
B.I./C.I. seria .........., nr ............................;
3.
(Institutia/Organizatia) ...................................................................., cu sediul in
...................
......................................................................................................,
reprezentata prin dl./d-na ......................................................................................,
avand functia de ............................. ................................................., delegă, în calitate
de reprezentant in Adunarea Generala a Asociatiei CR-RV, pe dl./d-na
.............................................................................................
angajat
al
(Institutia/Organizatia)
..........................................................................................,
avand
domiciliul
in
...............................................,
str.
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.........................................................., nr. ..........,
B.I./C.I. seria .........., nr ............................;

Bl. .........., Ap. ........., posesor al

membri fondatori ai Asociaţiei ......, conform dispoziţiilor O.G. nr. 26/2000 cu
modificările şi completările ulterioare în condiţiile prevăzute în prezentul act constitutiv
Capitolul II
DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL ŞI DURATA ASOCIAŢIEI
Art. 2 Asociaţia Consortiul Regional– Regiunea Vest, denumită în continuare
„Asociaţia” se constituie, pe baza liberului consimţământ al membrilor fondatori, ca
persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, în baza prevederilor
O.G. nr. 26/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 246/2005.
Art. 3. Denumirea Asociaţiei este Consortiul Regional - Regiunea Vest, conform
dovezii de disponibilitate a denumirii cu numărul ..................... din .........................,
eliberată de către Ministerul Justiţiei.
Art. 4 Asociaţia este o organizaţie independentă, neguvernamentală, cu caracter
apolitic, fără scop lucrativ, nonprofit, conform actului de voinţă expres manifestat în
actul constitutiv, de către membrii fondatori.
Art. 5 Asociaţia este continuatoarea structurii consultative care a functionat cu
aceeasi denumire din perioada 2001 in Regiunea Vest prin preluarea atributiilor
consortiului in ceea ce priveste dezvoltarea parteneriatului social pentru educatie si
formare profesionala la toate nivelele si formele (invatamant preuniversitar,
universitar, educatia adultilor) si va asigura o dezvoltare integrata a resurselor umane
la nivel regional.
ART. 6. Durata si sediul
Asociatia se constituie pe o perioada de timp nedeterminata si are sediul in
_______________
____________________________________________________________________
_______
ART. 7. Asociatia poate deschide filiale, sucursale si in alte localitati sau judete, 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.
(2) Filialele sunt entităţi cu personalitate juridică, putând încheia, în nume propriu, acte
juridice în condiţiile stabilite de asociaţie prin actul constitutiv al filialei. Ele pot încheia
acte juridice de dispoziţie, în numele şi pe seama asociaţiei, numai pe baza hotărârii
prealabile a consiliului director al asociaţiei.
(3) Filiala se constituie prin hotărârea adunării generale a asociaţiei.
(4) Asociaţia îşi poate constitui sucursale, ca structuri teritoriale fără personalitate
juridică.
(5) Sucursalele se constituie prin hotărâre a adunării generale.
(6) Sucursalele desfăşoară activităţile date în competenţa lor de către asociaţie.
Art.8 Asociaţia are sigiliu şi siglă proprii, ştampilă şi conturi în RON/EUR/USD
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Capitolul III
SCOPUL, OBIECTIVELE ŞI ATRIBUŢIILE ASOCIAŢIEI
ART. 9. Scopul
Modernizarea, dezvoltarea si eficientizarea proceselor de invatamant si a capacitatii
de absortie a fortei de munca pentru cresterea gradului de ocupare in Regiunea Vest.
Asigurarea corelarii politicilor de educatie, formare profesionala, ocupare si integrarea
lor in dezvoltarea globala a Regiunii Vest.
ART. 10. Obiectivele
a) Analizarea nevoilor pietei muncii si prognoza cerintelor pentru invatamantul
profesional si tehnic preuniversitar si universitar si educatia adultilor,
b) Asigurarea unei abordari integrate in dezvoltarea si implementarea politicilor de
ocupare, educatie si formare profesionala la nivel regional, local si national,
c) Corelarea politicilor de educatie, formare profesionala si ocupare si integrarea lor
in dezvoltarea globala a Regiunii Vest,
d) Asigurarea elaborarii si implementarii politicilor bazate pe evidente in domeniul
dezvoltarii resurselor umane.
ART. 11. Atribuţii
Pentru realizarea scopului si obiectivelor propuse,asociatia îndeplineşte urmatoarelor
atribuţii:
a) Reactualizarea şi monitorizarea implementării Planului Regional de Acţiune
pentru Învâţământ (PRAI);
b) Asistarea Inspectoratelor Şcolare Judeţene şi a Comitetelor Locale Pentru
Dezvoltarea Parteneriatului Social în elaborarea şi implementarea Planului Local de
Acţiune pentru Învâţământ (PLAI);
c) Aprobarea, reactualizarea şi monitorizarea implementării Planului Regional de
Acţiune pentru Ocupare (PRAO);
d) Asistarea AJOFM în implementarea la nivel local a PRAO;
e) Acordarea de asistenţă AJOFM pentru dezvoltarea şi promovarea Pactelor de
Ocupare;
f) Identificarea, în cadrul PRAI, a domeniilor prioritare de calificare profesională prin
învăţământ profesional şi tehnic, domenii relevante pentru dezvoltarea regională pe
baza prognozelor realizate;
g) Acordarea de asistenţă managerială în fundamentarea, pregătirea şi
implementarea investiţiilor în infrastructura şcolilor şi dotarea cu echipamente care să
faciliteze relevanţa calificărilor profesionale în raport cu dezvoltarea regională.
h)
Realizarea de studii, cercetări şi analize pentru îmbunătăţirea FPC, inclusiv
analize de nevoi, analiza evoluţiei cererii de formare, studii de impact;
i)
Activităţi inovatoare, interregionale şi transnaţionale pentru asigurarea calităţii
în FPC;
j)
Cercetări, studii şi sondaje, planificare strategică prin implicarea actorilor locali
pentru dezvoltarea economică locală, din domeniul ocupării şi incluziunii sociale, a
partenerilor sociali şi a organizaţiilor societăţii civile şi dezvoltarea parteneriatelor
interinstituţionale la nivel regional si sectorial;
k)
Promovarea şi susţinerea iniţiativelor comune de soluţionare a problemelor la
nivel teritorial şi sectorial în domeniul dezvoltării economice durabile, al ocupării şi al
incluziunii sociale (cum ar fi: dezbateri publice, sondaje de opinie, campanii de
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conştientizare, publicaţii, studii de impact şi de fezabilitate, organizarea de evenimente
etc.);
l)
Organizarea seminariilor şi conferinţelor privind piaţa muncii şi ocuparea,
campanii de conştientizare, dezbateri publice pentru stimularea rolului dialogului
social şi a parteneriatelor la nivel local si regional pentru susţinerea iniţiativelor
pentru dezvoltarea responsabilităţii civice şi facilitarea accesului la informaţiile
de interes public;
m)
Organizarea si dezvoltarea contactelor directe intre organizaţii similare ca scop
si orientare din tara si străinătate in scopul încheierii unor parteneriate durabile;
n)
Realizarea de studii si analize privind dinamica pieţei muncii, necesarul de forta
de munca (pe nivele de studii si nivele de calificare), necesarul de formare
profesionala continua;
o)
Organizarea bazelor de date in vederea sprijinirii activităţilor proprii si a
partenerilor interesaţi;
p)
Promovarea şi implementarea unor proiecte cu finanţare europeană pentru
realizarea obiectivelor şi atribuţiilor asociaţiei.
MEMBRII ASOCIAŢIEI:

Capitolul IV

ART. 12. Membrii Asociatiei
(1) Pot deveni membrii ai asociatiei persoane juridice - institutii sau organizatii
relevante pe piata muncii .
(2) Membrii pot fi:
a. Membri fondatori – care dobândesc calitatea de membru în momentul constituirii
Asociatiei.
b. Membri asociati – care vor dobândi această calitate în urma înaintării unei cereri de
primire motivate către Adunarea Generală, abilitată să se pronunte asupra admiterii
de noi membri. În caz de refuz, Adunarea nu este obligată să îsi motiveze decizia.
ART. 13. Drepturile si obligatiile membrilor.
Membrii Asociatiei au urmatoarele drepturi si obligatii:
- Sa participe la activitatile organizate de Asociatie,
- Sa faca propuneri in Adunarea generala;
- Sa aleaga si sa fie alesi in organele de conducere;
- Sa respecte prevederile Statutului si hotararile organelor de conducere.
- Sa actioneze pentru cresterea prestigiului Asociatiei.
- Sa nu intreprinda actiuni care, prin natura lor, pot leza interesele Asociatiei.
- Sa contribuie la veniturile Asociatiei prin plata lunara a cotizatiei.
Art. 14 – Modul de dobandire si încetare a calitatii de membrii în asociaţie.
a)
Pentru membrii fondatori din momentul constituirii Asociaţiei în baza:
Hotărârii/Deciziei organismului de conducere privind participarea la
constituirea asociaţiei;
Hotărârii/Deciziei organismului de conducere privind desemnarea
reprezentanţilor în Adunarea Generală şi Consiliul Director.
b)

Pentru membrii asociaţiei în baza:
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Hotărârii/Deciziei organismului de conducere privind solicitarea primirii în
asociaţie;
Hotărârii/Deciziei
organismului
de
conducere
privind
desemnarea
reprezentanţilor în Adunarea Generală şi Consiliul Director;
Aprobarea Adunării Generale a Asociaţiei.

c) Încetarea calităţii de membru al asociaţiei
c.1) prin retragerea instituţiei/organizatiei
c.2)
prin excludere pentru nerespectarea prevederilor statutului si a regulamentului
intern, cu votul a 2/3 din membrii Adunarii generale
d)
Încetarea calitatii de reprezentant
d.1) prin revocarea reprezentantului desemnat de instituţia in cauza
d.2) prin pierderea calitatii de asociat a instituţiei/organizatiei membre in Asociatie
d.3) la propunerea Adunării Generale/Consiliului Director pentru absenţe consecutive
nejustificate sau neândeplinirea obligaţiilor stabilite de Adunarea Generală/Consiliul
Director. În aceste situaţii se solicită instituţiei/organizaţiei membre să-şi desemneze
un alt reprezentant.

PATRIMONIUL ASOCIAŢIEI:

Capitolul V

Art. 15. Patrimoniul Asociatiei
La data constituirii patrimoniul se compune din suma de ............. lei depusa in contul
asociaţiei si este subscrisa de către membrii fondatori.
Art.16
(1) Patrimoniul Asociaţiei se va putea majora, prin hotărârea Consiliului Director al
acesteia, în limita valorilor atrase dedicate acestui scop.
(2) Intregul patrimoniu va fi evidentiat si pastrat in conformitate cu legislatia romana in
materie, pe numele asociatiei si va fi folosit exclusiv pentru realizarea scopului şi
obiectivelor asociaţiei.
Art. 17. Intregirea patrimoniului Asociatiei
Patrimoniul asociaţiei se poate întregii prin:
a) sume provenite din cotizatiile membrilor, stabilite prin hotararea Adunarii Generale
b) donatii, sponsorizări sau legate de la persoane fizice, fundatii, asociatii si societăti
comerciale
c) resurse obtinute de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale
d) implementarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă
Art. 18. Contabilitatea este organizată conform dispozitiilor legale.
Asociatia, prin Presedinte si Consiliul Director, răspunde de întreaga activitate de
primire, gestionare si utilizare in mod raţional si judicios a întregului patrimoniu cu
respectarea prevederilor legale in vigoare.
Art. 19. Veniturile Asociatiei
Veniturile Asociaţiei provin din:
a) Cotizaţiile membrilor.
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b) Donaţii, sponsorizări sau legate.
c) Resurse obţinute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale.
d) Finanţări nerambursabile pentru implementarea proiectelor asociaţiei.
e) Alte venituri prevăzute de lege.
b) Dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii
legale;
d) Venituri realizate din activităţi economice directe;
Capitolul VI
ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA ASOCIAŢIEI:
ART. 20. Structura.
Organele de conducere, administrare si control ale Asociatiei sunt :
a) – Adunarea Generala
b) – Consiliul Director.
c) – Cenzorul asociaţiei.
ART.21. Adunarea Generala.
Adunarea Generala reprezinta organul de conducere al Asociatiei.
Adunarea Generala este compusa din totalitatea membrilor Asociatiei.
ART. 22. Sedintele Adunarii Generale.
(1) Adunarea generala se intruneste:
in sedinta ordinara – trimestrial
in sedinta extraordinara – ori de cate ori este necesar.
(2) Adunarea Generala este legal constituita in prezenta a jumatate plus unu dintre
reprezentanţii membrilor asociatiei.
(3) Hotărârile Adunării Generale se iau cu votul a cel putin jumătate plus unu din
numărul membrilor prezenti. In cazul modificării Statutului se cere o majoritate de cel
putin 2/3 din numărul membrilor asociaţiei.
(4) Fiecare membru are dreptul la un singur vot. În caz de egalitate, votul
Presedintelui decide.
(5) Hotărârile luate de Adunarea Generală sunt obligatorii si pentru membrii care nu
au luat parte la Adunarea Generală sau au votat împotrivă.
(6) Presedintia Adunării Generale apartine presedintelui Asociatiei sau, în lipsa
acestuia, unui vicepresedinte, desemnat de Consiliul Director, din randul membrilor
Consiliului Director.
(7) Dezbaterile si hotărârile adoptate in Adunarea generala se consemnează într-un
registru special de către un Secretar.
(8) Numirea in functie si revocarea din functie a Secretarului se face la propunerea
Presedintelui in exercitiu si validat prin vot al majoritatii simple in Adunarea generala.
In cazul absentei Secretarului, secretariatul va fi asigurat de un loctiitor, propus de
Presedinte si validat in Adunarea generala.
Art. 23 – Convocarea Adunarii Generale
(1) Convocarea Adunării Generale în sedinta ordinară se face de către Presedintele
Asociatiei, în scris, cu cel putin 15 zile înainte de data desfăurării.
(2) In convocare se vor preciza ziua, ora si locul unde se desfasoara sedinta Adunarii
Generale, precum si ordinea de zi.
(3) Convocarea Adunării Generale in sedinta extraordinara se face la initiativa
Consiliului Director, a Presedintelui sau la propunerea unei treimi din membrii
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Asociatiei, ori de câte ori este necesar si va fi anuntata cu minim 5 zile înainte de data
desfăsurării.
Art. 24 – Atributiile Adunarii Generale
a) Stabilirea strategiei si a obiectivelor generale ale asociaţiei;
b) Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a bilanţului contabil;
c) Revocarea membrilor Consiliului Director;
d) Alegerea si revocarea cenzorului;
e) Înfiinţarea de filiale şi sucursale;
f) Modificarea actului constitutiv si a statutului.
g) Dizolvarea si lichidarea asociaţiei, precum si stabilirea destinaţiei bunurilor ramase
după lichidare;
h) Orice alte atribuţii prevăzute in lege sau in statut;
i) Alegerea presedintelui;
j) Dezbaterea şi aprobarea raportului de activitate al Consiliului Director;
k) Stabilirea programului de activitate;
l) Aprobarea primirii de noi membrii;
m) Stabilirea cuantumului cotizatiei si frecvenţei cotizării;
n) Adoptarea Regulamentului Intern de Organizare si Functionare;
o) Aprobarea promovarii şi implementarii proiectelor din domeniul de interes.
ART. 25. Consiliul director.
(1)
Consiliul director este organul executiv de conducere şi administrare al
asociaţiei
(2)
Consiliul director este format din reprezentanţii desemnaţi de membrii
fondatori ai asociaţiei
(3)
Reprezentanti desemnaţi ai judetelor din regiunea Vest (o persoana din fiecare
judet – Arad, Caras-Severin, Hunedoara, Timis) au statutul de vicepreşedinţi.
(4)
Consiliul director este ales pe o perioada de 4 ani.
(5)
Consiliul Director exercită conducerea Asociatiei în perioada dintre sedintele
Adunării Generale si hotărăste în toate problemele ce intră în competenta sa.
(6)
Consiliul Director este răspunzător pentru întreaga activitate în fata Adunării
Generale.
(7)
Fiecare membru al Consiliului Director este individual responsabil pentru actele
si faptele sale în cazul încălcarii legislatiei sau dispozitiilor primite.
(8) Persoana desemnata sa asigure Secretariatul sedintelor Adunarii Generale va
asigura si secretariatul sedintelor Consiliului Director.
ART. 26. Sedintele Consiliului Director
(1)
Consiliul Director se întruneste:
in sedinta ordinara – trimestrial
in sedinta extraordinara – ori de cate ori este necesar
(2)
Consiliul Director se întruneste la convocarea presedintelui, sau la cererea
scrisă adresată presedintelui de către cel putin 2 membrii ai Consiliului Director
(3)
Sedintele ordinare ale Consiliului Director sunt organizate cu minim 15 zile
inaintea sedintelor Adunarii Generale
(4)
Hotărârile consiliului director se iau cu votul majoritatii simple a membrilor săi.
(5)
Toate hotărârile Consiliului Director sunt consemnate într-un registru si sunt
semnate de membrii Consiliului Director, de Presedinte si de Secretarul Asociatiei
ART. 27. Atributiile Consiliului Director
(1)
Consiliul Director asigura punerea in executare a hotararilor Adunarii generale.
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(2)
In exercitarea competentei sale, Consiliul Director:
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) Împuterniceşte Presedintele Asociatiei pentru incheierea actelor juridice, in numele
si pe seama asociatiei.
c) Aprobă la propunerea Presedintelui Asociatiei organigrama Asociatiei, politica de
personal şi salarizarea.
d) Hotaraste schimbarea sediului Asociatiei;
e) Elaboreaza regulamentul intern de functionare;
f) Îndeplineste orice alte atributii stabilite de Adunarea Generala.
ART. 28. Activitatea de control
(1)
Activitatea de control al gestiunii patrimoniului si al activitatii economicofinanciare a asociatiei este asigurata de un cenzor, ales de Adunarea Generala
(2)
Cenzorul poate fi unul din membrii asociaţiei sau o persoana din afara
asociaţiei care îndeplineşte calitatea de contabil autorizat sau expert contabil
(3)
Cenzorul poate participa la sedintele Consiliului Director, fără drept de vot.
(4)
In realizarea competentei sale cenzorul:
- Verifica modul in care este administrat patrimoniul asociaţiei;
- Întocmeşte rapoarte si le prezintă Adunării Generale;
- Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute in statut sau stabilite de adunarea
generala.
(5)
Membrii Consiliului Director sau Presedintele Asociatiei nu pot fi cenzori.
ART. 29. Presedintele.
(1)
Presedintele este ales de catre Adunarea Generala din randul membrilor
fondatori, cu votul majorităţii membrilor asociaţiei.
(2)
Mandatul Presedintelui Asociatiei este de 4 ani.
(3)
In absenta presedintelui, atributiile acestuia sunt exercitate de către un
vicepresedinte.
(4)
Primul presedinte este numit prin actul constitutiv al Asociatiei
(5)
Presedintele Asociatiei are urmatoarele atributii:
a) reprezinta Asociatia in relatiile cu tertii;
b) coordoneaza activitatea Asociatiei;
c) prezideaza sedintele Consiliul Director si cele ale Adunarii Generale;
d) este imputernicit de Consiliul Director pentru incheierea actelor juridice, in numele
si pe seama asociatiei;
e) propune Consiliului Director, aprobarea organigramei Asociatiei, politica de
personal şi salarizare;
f) propune Adunarii Generale numirea si revocarea din functie a Secretarului
Asociatiei;
e) indeplineste orice alte atributii stabilite de Adunarea Generala;
g) propune spre aprobarea Adunării Generale proiectele cu finanţare nerambursabilă
din domeniul de activitate specific al asociaţiei.
DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA

Capitolul VII

ART. 30. Dizolvarea Asociatiei.
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Asociaţia se dizolva:
a) de drept ;
b) prin hotărârea judecătoriei sau a tribunalului, după caz;
c) prin hotărârea adunării generale
Art. 31 Dizolvarea de drept
Asociaţia se dizolva de drept prin:
1) imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituita, daca in termen de 3
luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop ;
2) imposibilitatea constituirii adunării generale sau a consiliului director in
conformitate cu statutul asociaţiei, daca aceasta situaţie durează mai mult de un an de
la data la care, potrivit statutului, adunarea generala sau, după caz, consiliul director
trebuia sa se constituie ;
3) reducerea numărului de membrii sub limita fixata de lege, daca acesta nu a fost
complinit timp de trei luni.
Art. 32 Dizolvarea prin hotărâre judecătorească
Asociaţia se dizolva, prin hotărâre judecătoreasca, la cererea oricărei persoane
interesate :
1) când scopul sau activitatea asociaţiei a devenit ilicita sau contrara ordinii publice ;
2) când realizarea scopului este urmărita prin mijloace ilicite sau contrare ordinii
publice ;
3) când asociaţia urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit ;
4) când asociaţia a devenit insolvabila ;
5) dacă asociatia, prin natura scopului sau obiectivelor propuse, urmează să
desfăsoare activităti pentru care, potrivit legii, sunt necesare autorizatii administrative
prealabile, aceste activităti nu vor putea fi initiate, sub sanctiunea dizolvării pe cale
judecătorească, decât după obtinerea autorizatiilor respective.
Art. 33 Dizolvarea prin hotărârea adunării generale
c) Asociaţia se poate dizolva prin hotărârea Adunării Generale. In termen de 15 zile de
la data şedinţei de dizolvare, procesul-verbal, în formă autentică, se depune la
judecătoria in circumscripţia căreia asociaţia isi are sediul, pentru a fi înscris in
Registrul Asociaţiilor si Fundaţiilor.
Art. 34. Dizolvarea Asociatiei are ca efect lichidarea acesteia în condiiile legii.
Art. 35. Lichidarea Asociatiei
Lichidarea Asociatiei se realizeaza in conformitate cu prevederile O.G. nr. 26/2000,
cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 246/2005
Art. 36
În cazul în care Asociaţia ajunge la dizolvare sau lichidare, indiferent de cauză,
bunurile sale mobile şi immobile se folosesc pentru achitarea obligaţiilor aflate în
sarcina sa.
Art.37
(1) In cazul dizolvării asociaţiei, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot
transmite către persoane fizice.
(2) Aceste bunuri pot fi transmise către persoane juridice de drept privat sau
de drept public cu scop identic sau asemănător
(3) Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului-verbal de
predare-preluare, dacă prin acesta nu s-a stabilit o data ulterioara.
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ART. 38. Modificarea statutului.
Modificarile aduse prezentului statut necesita o majoritate de 2/3 din voturile Adunarii
generale.
Art. 39. Litigiile Asociatiei
Litigiile asociaţiei cu alte persoane fizice sau juridice sunt de competenta
instanţelor judecătoreşti.
Art. 40. Prezentul statut este valabil pe toata durata de functionare a Asociatiei,
modificarea acestuia urmând a se face numai în formă scrisă si cu respectarea
prezentului statut si a reglementărilor legale.
Art. 41 Asociaţia se va putea asocia cu alte asociaţii, în vederea constituirii de
structuri federative, pentru realizarea unui scop unitar compatibil cu scopul asociaţiei,
în condiţiile legii.
Art. 42 Dl. cetătean român, domiciliat în ............................ , str. nr. ............, bloc
............, scară ..........., etaj ........., apart. .........., sector/judet ……………….. posesorul
actului de identitate .......................... seria .......... nr. ................. eliberat de
....................... la data de ........................., cod numeric personal .............. este
persoana împuternicită de Adunarea Generală a membrilor fondatori ca pe cheltuiala
lor solidară să întocmească toate actele şi să întreprindă toate demersurile necesare
în vederea obţinerii personalităţii juridice a acestei Asociaţii şi să o reprezinte în faţa
tuturor organelor şi organismelor abilitate, până la obţinerea personalităţii juridice,
moment în care îşi va intra în prerogative Colegiul Director.
Art. 45. Prevederile prezentului statut se completează cu celelalte dispozitii legale în
vigoare.
Redactat în ........ exemplare, cu câte .......... pagini fiecare, din care s-au eliberat
părtilor .......... exemplare originale, astăzi, ................................, data atestării.
SEMNĂTURILE MEMBRILOR FONDATORI
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