


Art. 3 -SCOPUL ASOCIATIEI: 

(1) Asociatia are ca principal scop stimularea si incurajarea atitudinii civice la copii si adulti, cresterea 
gradului de cunoastere reciproca intre membrii comunitatii din Corbeanca, indiferent daca acestia sunt 
localnici, oameni veniti din afara localitatii, proprietari de bunuri mobile si imobile, chiriasi sau 
prestatori de servicii care activeaza pe raza comunei. 

(2) Asociatia are si scopul de a realiza acţiuni si de a face propuneri prin care să contribuie direct la 
dezvoltarea si buna administrare a comunitatii locale si a celei zonale, precum şi la reprezentarea 
membrilor comunitatii locale in relatiile cu structurile administrative pentru probleme legate de 
administrarea proprietatilor. De asemenea, asociatia isi propune sa contribuie la dezvoltarea, 
transparenta si administrarea corespunzatoare a serviciile de interes local 1 zonal, cu caracter 
comunitar, in conformitate cu legislatia in vigoare. 

Art. 4 - DENUMIREA ASOCIA TlEl este ASOCIATIA CJVlCA ACTIV CORBEANCA, potrivit 
dovezii de rezervare a denumirii emise de Ministerul Justitiei sub nr. 157450/05.12.2016. 

Art. 5- (1) SEDIUL ASOCIATIEI este situat in com.Corbeanca,sat Corbeanca, str. Dorului nr.l8, 
jud. Ilfov. 
(2) Sediul asociatiei poate fi schimbat pe baza hotararii Consiliului director. 

Art. 6 -Asociatia se constituie pe o durata nedeterminata. 

Art. 7- (l) PATRIMONIUL initial al Asociatiei este de 200 lei, fi ind alcatuit din aportul in bani a l 
membrilor fondatori. 
(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 obiectivelor ei. 

Art. 8 - ( 1) In vederea realizarii scopului asociatiei, potrivit art. 3 din prezentul statut, asociatia are 
urmatoarele obiective si activitati, fara a se limita doar la aces~ea: 

-actiuni de reprezentare a locuitorilor comunitatii in fata administratiei locale 1 judetene; 
-incurajarea si sustinerea ca tot mai multi dintre locuitorii comunei sa isi stabileasca domiciliul sau 
resedinta pe raza comunei Corbeanca (cu solicitarea vizei de flotant); 
-incurajarea actiunilor de cooperare intre autoritatile administrative locale/judetene si Locuitorii 
comunei in conditiile in care autoritatile locale asigura transparenta si justificarea prealabila/obiectiva 
a actiunilor pe care le intreprind; 
-sustinerea realizarii unor obiective importante ce tin de infrastructura locala cum ar fi: asigurarea 
posibilitatilor de transport local spre Buftea, Ploiesti, Otopeni si Bucuresti (cu un program regulat, 
stabil si la un cost corect), un serviciu/sistem de ecarisaj zonal si functional, un spatiu de socializare 
civilizat si adecvat (pentru adulti si copii), amenajarea de piste pentru biciclisti pe drumurile 
secundare, posibilitatea de a se face agrement nemotorizat pe lacul din Corbeanca, dezvoltarea 1 
extinderea actualei sali de sport si a programelor derulate; 
-posibilitatea de implicare în acele proiecte ale comunitatii locale, ca parteneriat cu autoritatile publice 
si organizatii nonguvernamentale din tara si strainatate, prin care sa fie sustinuta realizarea unor 
proiecte de dezvoltare locala; 
-derularea propriilor proiecte ce privesc atat comunitatea locala cat si elemente de mediu; 

-organizarea de cursuri de pregatire, festivaluri, dezbateri publice, expozitii, lansari de carte, 
reprezentari de teatru, concerte de muzica si workshop-uri care sa sprijine realizarea scopului 
asociatiei; 
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-facilitarea unor schimburi de experienţă între persoane fizice sau juridice care au interese comune din 
cadrul comunitatii si din afara ei sau intre membri ai comunitatii din Corbeanca (de regula copii) si 
membrii altor comunitati din tara sau din alte tari (localitati cu care se pot stabiU legaturi durabile); 
- organizarea de evenimente diverse dedicate copi ilor si adultilor; 
-stimularea colaborarii intre membrii asociatiei prin oferirea de servicii si/sau produse in conditii mai 
speciale, celor care au calitatea de membru; 
-realizarea de programe ş i campanii de promovare a unui mod de viaţă echilibrat si sanatos, a 
combaterii violentei de orice fel si de protectie a mediului; 
-stimularea actiunilor de voluntariat si de sustinere a specializarii unor membri ai asociatiei interesati 
de dezvoltarea personala, in spete ce tin de administratia locala, conservarea mediului sau comunicare. 

Asociaţia poate presta orice activitate permisă de lege din care se pot obţine beneficii în vederea 
asigurarii autofiDantarii, precum ş i atragerea si utilizarea oricaror surse de finanţare pentru realizarea 
obiectivelor, in conditiile legii. 

(2) Schimbarea scopului s i obiectivelor Asociatiei se face doar cu votul majoritatii membri lor 
fondatori sau cu votul majoritatii simple a membri lor Consiliului Director. 
(3) ln toate cazurile, schimbarea scopului Asociatiei se poate face numai daca acesta a fost realizat in 
totalitate sau in parte ori daca acesta nu mai poate fi indeplinit. 

Art. 9 - (1) Asociatia se poate afilia cu alte persoane juridice profit sau non-profit, d in tara si/sau din 
strainatate, in vederea realizarii scopului si obiectivelor sale. 

CapitolullJ 

MEMBRII ASOCIA TIEI 

Art. 1 O- (1) Membrii Asociatiei sunt: 

a) membrii fondatori- membrii care au constin1it asociatia si au contribuit moral si material la 
fondarea ei si la constituirea patrimoniului soc ial; 

b) membrii asociati- membrii care se asociaza ulterior fondarii ASOCIATIEI CIVICE ACTIV 
CORBEANCA , contribuie moral si material la completarea patrimoniului asociatiei si care, prin 
activitatea si implicarea lor, sprijina asociatia in realizarea obiectivelor acesteia si beneficiaza de 
drepturile prevazute de art. Il din prezentul statut. Orice persoana care este primita in asociatie poate 
deveni membru asociat, in conditiile in care este dispusa sa-si asume un rol participativ. 

Pana la o alta decizie a Adunarii generale, cotizatia nu este obligatorie, dar membrii asociatiei pot 
contribui cu sume de bani prin care sa sustina initiativele asociatiei. 

Statutul de membru asociat mai poate fi dobandit si dupa intrarea in asociatie ca membru sustinator, in 
conditii le in care persoana in cauza participa la actiunile initiate de asociatie, chiar daca initial nu a 
optat pentru ceva anume. Ca litatea de membru asociat se poate pi.erde daca, la doua/trei solicitari de 
participare (pe tipul de activitate pentru care a optat in formularul de inscriere), respectivu l membru nu 
raspunde si nu participa. 

Secretariatul Consiliului director va avea o evidenta atat a membrilor asociatiei cat si a solicitarilor 
care se vor transmite catre membrii activi inscrisi, respectiv care au fost raspunsurile acestora. 

3 



c) membrii de onoare: 
-persoane fizice sau/si persoane juridice care, prin activitatea lor, sprijina in mod substantial asociatia 
in realizarea obiectivelor acesteia, contribuind din punct de vedere fmanciar, moral sau functional la 
realizarea scopului asociatiei, sau 
-personalitati marcante ale vietii stiintifice, sportive sau culturale, media, business etc., care s-au 
remarcat in domeniile de interes ale asociatiei si care, prin· activitatea lor, sprijina asociatia in 
realizarea obiectivelor acesteia; 

- persoane fizice sau/si persoane juridice care sunt invitate si accepta sa devina membri de onoare ai 
asociatiei.Aceste persoane pot sa nu aiba o legatura directa cu localitatea Corbeanca sau locuitorii ei, 
dar sa existe justificare pentru a fi invitate in asociatie (notorietate, expertiza relevanta, disponibilitate 
de colaborare pe diverse proiecte etc.); 

d) membrii sustinatori -persoanele care adera la scopul asociatiei si doresc sa faca parte din 
organizatie, dar care, din diverse motive, nu isi pot asuma un rol concret si participativ (ca membru 
intr-una din echipele de lucru, prin plata lunara a unei cotizatii, in diverse actiuni de voluntariat, 
sustinerea atingerii obiectivelor asociatiei prin aport de cunostinte si informatii). 
(1) Calitatea de membru activ/asociat sau de membru sustinator al asociatiei se acorda de catre Biroul 
executiv aJ asociatiei in unanimitate sau daca acesta considera necesar, poate inainta analiza la nivelul 
Consiliului director. Tn acest caz, pentru aprobare este nevoie de votul a cel putin 2/3 din numarul 
membrilor consiliului. 

Pentru a deveni membru asociat sau membru sustinator, solicitantul trebuie sa fie locuitor al comunei 
sau ruda cu un locuitor, indiferent ca acesta este chirias sau proprietar de imobil, precum si prestator de 
servicii care isi desfasoara activitatea in comuna Corbeanca sau pe zona judetul Ilfov. 

Criteriile principale de analiza a unei cereri si datele principale din formularul/cerea tip de aderare 
sunt: 

- solicitantul sa nu mai fie membru inscris in alta asociatie care are scopuri comparabile cu cele ale 
Asociatiei Civice Activ Corbeanca si vizeaza aceeasi localitate; 
- comportamentul, exprimarile si iesirile publice ale solicitantului Uigniri, amenintari, agresiuni la 

adresa altor persoane, etc.); 
- disponibilitatea de a participa sub diferite forme la activitatile asociatiei si asumarea apartenentei (in 
cererea de adeziune vor fi enumerate domeniile principale de actiune si voluntariat asumate la acel 
moment, pentru ca fiecare solicitant sa poata opta); 
-oferirea unei modalitati facile de contact intre solicitant si asociatie, de tip e-mail 1 FB. 

(2) Biroul executiv are competenta de a aproba sau amana luarea unei decizii privind cererile de 
inscriere in asociatie. Raspunsul la cerere va fi dat solicitantului in scris sau in format electronic. 

(3) Biroul executiv 1 Consiliul director poate decide ca un membru sustinator sa fie acceptat ca 
membru asociat dupa cum poate decide si ca un membru asociat devine membru sustinator, cu o 
minima fundamentare pentru ambele situatii; 

(4) Secretariatul Consiliului director pastreaza evidenta la zi a tuturor tipurilor de membri inscrisi in 
asociatie si a modalitatii de contact al acestora, precum si a documentelor transmise de asociatie catre 
terti sau redactate intern; 

(5) Calitatea de membru de onoare al asociatiei se acorda de catre Consiliul director prin votul a cel 
putin 2/3 din numarul membrilor prezenti, la propunerea presedintelw asociatitei 1 Biroului executiv. 
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(6) Contributiile membrilor asociatiei la realizarea scopului si obiectivelor acesteia constau in sprijin 
financiar, material, intelectual si activitati voluntare in cadrul programelor/proiectelor initiate/derulate 
de asociatie. 

Arl. li- (1) Membrii fondatori si membrii asociati au urmatoarele drepturi: 
a) sa-si exprime prin vot optiunea fata de proiectele de hotarari ale Adunarii generale; 
b) sa aleaga si sa fie alesi in Consiliul director, daca au aptitudini, disponibilitate si capacitate pentru 
functiile pentru care candideaza; 
c) sa beneficieze de programele initiate de asociatie; 
d) sa participe la programele derulate de asociatie; 
e) sa beneficieze de serviciile asociatiei; 
t) sa beneficieze de rezultatele programelor initiate de asociatie; 
g) sa aiba acces la spatiile si dotarile asociatiei pentru organizarea unor manifestari si activitati 
stiintificc, culturale si sportive in domeniile de interes ale asociatiei; 
h) alte drepturi prevazute in regulamentele asociatiei. 

(2) Membrii sustinatori ai asociatiei si membrii de onoare nu beneficiaza de dreptul de a vota si de a fi 
votati in organele de conducere ale asociatiei. 

(3) Obligatiile membrilor asociatiei sunt urmatoarele: 
a) sa respecte statutul, regulamentele si hotararile AdunarH generale si ale Consiliului director; 
b) sa contribuie la realizarea scopului si obiectivelor asociatiei prin sprijin financiar, material, moral si 
activitati voluntare in cadrul programelor/proiectelor initiate/derulate de asociatie; 
c) sa indeplineasca obligatiile materiale si financiare potrivit angajamentelor pe care si le-au luat; 
d) sa indeplineasca celelalte obligatii prevazute in regulamentele adoptate de asociatie. 

(4) In cazul savarsirii de catre membrii asociatiei a urmatoarelor abateri: 
a) denigrarea activitatii asociatiei; 
b) intreprinderea unor actiuni ce aduc prejudicii de orice natura asociatiei; 
c) angajarea asociatiei in actiuni pentru care nu a fost autorizata de organele de conducere; 
d) implicarea asociatiei in activitati politice; 
e) abaterile de la etica profesionala si morala incluse in Regulamentul de organizare si functionare al 
asociatiei; 
i) comHerea unor fapte cu caracter penal, pentru care a fost condamnat prin hotarare judecatoreasca 
ramasa detinitiva; 
g) in cazul persoanelor care fac parte din conducerea asociatiei, neparticiparea sistematica la activitatea 
structurii de conducere in care a fost ales sau impiedicarea prin diferite mijloace ca aceasta sa-si 
desfasoare in mod eficient activitatea. 

Sanctiunile care se pot aplica sunt urmatoarele: 
a) avertisment; 
b) avertisment sever si ultimativ; 
c) suspendarea pe termen determinat din asociatie sau din functia de conducere 1 excluderea din 
asociatie; 

Art. 12 (1) Calitatea de membru inceteaza in urmatoarele situatii: 
a) prin retragere, in baza unei cereri de retragere ce nu trebuie motivata 

b) prin excludere in urmatoarele situatii: 
- incalcarea grava a prevederilor statutare si a hotararilor organelor de conducere ale asociatiei; 
- ca urmare a unei condamnari, prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva, pentru savarsirea unor 
fapte cu caracter penal incornpatibile cu misiunea si principiile asociatiei; 
- in caz de neplata a cotizatiei timp de sase luni (cantl cotizatia va deveni obligatorie); 
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C?) Excluderea se face de catre Consiliul director al asociatiei prin decizie. 
(3) Impotriva deciziei se poate depune contestatie in termen de 1 5 zile de la comunicare. Contestatia se 
solutioneaza de catre Adunarea generala, la data cand aceasta va fi convocata. 
(4) De la data inregistrarii deciziei si pana la solutionarea acesteia in Adunarea generala, calitatea de 
membru al asociatiei este suspendata. 

Capitolul III 
RESURSELE PATRIMONIALE SI CHELTUIELILE ASOCIA TIEI 

Art. 13 ( 1) Patrimoniul initial al asociatiei, in valoare de 200 lei, este alcatuit din aportul in bani al 
membrilor fondatori . 
(2)Patrimoniul social initial al asociatiei se completeaza cu veniturile din contributiile membrilor 
asociati, cotizatiile si taxele de inscriere a membrilor sustinatori, dobanzile si dividendele rezultate din 
plasarea sumelor disponibile, in conditiile legii, sponsorizari sau legate, venituri realizate din activitati 
economice directe, resurse obtinute de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale, precum si alte 
venituri, in conformitate cu prevederile legii. 
(3)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 si obiectivelor ei. 

CAPITOLUL IV 
CONDUCEREA SI CONTROLUL ASOCIA TIEI 

Adunarea generala 

Art. 14- (1) Adunarea generala este organul de conducere alcatuit din totalitatea membrilor fondatori 
si asociati. 
(2) Adunarea generala are urmatoarele competente: 
a) stabilirea strategiei si a obiectivelor generale ale asociatiei; 
b) aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a bilanrului contabil; 
c) alegerea si revocarea membrilor Consiliului director; 
d) alegerea si revocarea cenzorului; 
e) infiintarea de filiale; 
f) modificarea actului constitutiv si a statutului asociatiei; 
g) dizolvarea si lichidarea asociatiei, precum si stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa lichidare; 
h) orice alte atributii prevazute de lege sau in statut. 

Art. 15 - ( 1) Adunarea generala se intruneste cel putin o data pe an si are drept de control permanent 
asupra Consiliului director si a cenzorului. 
(2) Adunarea generala se convoaca cu cel putin l 5 zile inainte de data fixata pentru desfasurarea ei 
sau, in cazuri de urgenta, cu cel putin 3 zile de la data desfasurarii ei, in acest din urma caz daca: 
a) se impune in mod necesar modificarea statutului; 
b) apar situatii care afecteaza existenta asociatiei; 
c) la cererea scrisa a cel putin l/2 din numarul membrilor fondatori si membrilor asociati. 
(3) Adunarea generala se convoacă cel puţin o dată pe an, de către Preşedintele Asociatiei, în luna 
noiembrie/ decembrie. 

a)Convocarea Adtmării generale se face prin intermediul Biroului executiv, în scris si /sau electronic 
(cu cel puţin 15 zile înainte de data desîaşurării adunării, indicand ora si Jocul), cu conditia ca cel putin 
213 din numarul membrilor sa isi confirme participarea in scris/electronic cu cel putin trei zile inainte 
de data propusa. 

b)ln cazul in care nu va exista confmnarea scrisa din partea a 2/3 din numarul membrilor inscrisi in 
asociatie, competenta decizionala a Adunarii generale se transfera Consiliului director. Adunarea 
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generala se convoaca de Consiliul director printr-un convocator scris (poate fi si in format electronic), 
punandu-sc la dispozitia participantilor si materialele supuse dezbaterii. 
(4) Participantii pot solicita introducerea pe ordinea de zi a unor cereri formulate in scris si depuse cu 
cel putin 1 O zile inainte de data la care are loc Adunarea generala. 
Art. 16- (1) La Adunarea generala participa: 
a) membrii fondatori; 
b) membrii asociati; 
c) membrii de onoare, in calitate de invitati, fara drept de vot; 
d) membrii sustinatori, in calitate de invitati, fara drept de vot; 
e) alti invitati, fara drept de vot. 
(2) In cadrul Adunarii generale, fiecare membru fondator si membru asociat are dreptul la un vot cu 
caracter deliberativ. 
Art. 17- Asociatii care, intr-o anumita problema supusa hotararii Adunarii generale, sunt interesati 
personal sau prin sotii lor, ascendentii sau descendentii, rudele in linie colaterala sau afinii lor pana la 
gradul al patrulea inclusiv, nu vor putea lua parte la deliberare si nici la vot. ln caz contrar vor 
raspunde in conditiile legii pentru daunele cauzate asociatiei daca fara votul lor nu s-ar fi putut obtine 
majoritatea ceruta. 
Art. 18 -Alegerile pentru Consiliul director si cenzor au loc o data la patru ani, cu exceptia cazurilor de 
revocare sau de retragere, cand alegerile se pot organiza la Adunarea generala imediat urmatoare. 
Consiliul director este format din cel mult 15 membri activi ai asociatiei, incluzand cel putin 5 din 
membrii fondatori. Alegerea membrilor care fac parte din Consiliul director si nu sunt membri 
fondatori, se face in cadrul alegerilor organizate de Adunarea generala. Mandatul Consi liului director 
este valabil 4 ani de la data stabilirii sau alegerii componentei nominale a acestuia. Pentru analizarea 
unei probleme si luarea unei decizii nu este obligatorie prezenta tuturor membrilor Consiliului director 
in cadrul unei intalniri comune, ci doar consemnarea pozitiilor 1 votului fiecaruia dintre ei. 

Presedintele si vicepresedintele asociatiei sunt membri in Consiliul director. 

Consiliul director poate delega competenta catre Biroul executiv intr-o modalitate operativa ce va fi 
convenita procedural si consemnata in scris in Regulamentul intern al asociatiei. 

lncepand cu mandatul corespunzator perioadei 01.01.2019 - O 1.01.2023, atat componenta membrilor 
Consiliului director (cei care nu sunt membri fondatori) cat si persoanele care reprezinta asociatia in 
calitate de presedinte si vicepresedinte, se vor alege prin votul membrilor cu drept de vot prezenti in 
cadrul Adunarii generale. 

Art. 19 - ( 1) Adunarea generala poate avea loc daca sunt prezenti cel putin 2/3 plus unul dintre 
membrii fondatori, membrii de onoare si membrii asociati. 
(2) Daca nu se indeplineste cvorumul prevazut la alineatul (1), Adunarea generala se reconvoaca dupa 
o perioada de 15 zile si poate avea loc oricare ar fi numarul asociati lor prezenti. 
(3) Modul de desfasurare, dezbaterile care au avut loc si hotararile adoptate de Adunarea generala la 
fiecare convocare a acesteia, se consemneaza intr-un proces-verbal. 
( 4) Asociatii absenti iau cunostinta de dezbateri din procesul-verbal aflat la secretariatul asociatiei sau 
sunt informati prin mesaje in format electronic. 

Art. 20- (1) Adunarea generala este condusa de presedintele asociatiei sau, in lipsa, de vicepresedinte. 
(2)Hotararilc Adunarii generale se iau cu majoritatea simpla a membrilor fondatori si a membrilor 
asociati prezenti, cu exceptia hotararilor care au ca obiect dizolvarea asociatiei sau modificarea 
scopului ei. 

Art. 21 - Hotararile Adunarii generale contrare legii, actului constitutiv sau statutului asociatiei pot fi 
atacate potrivit dispozitiilor legale in vigoare, de catre oricare dintre asociatii care au lipsit sau au votat 
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impotriva si au cerut sa se insereze aceasta in procesul-verbal de sedinta, in termen de 15 zile de la 
data la care au luat cunostinta despre hotarare sau de la data cand a avut loc sedinta, dupa caz. 

Consiliul director si Biroul executiv 

Art. 22 - (1) Consiliul director al asociatiei asigura punerea in executare a hotararilor Adunarii 
generale sau a propriilor decizii. 
(2) Consiliul director al asociatiei este constituit din maximum 15 persoane (dintre care cel putin 5 
persoane sunt membri fondatori) fiind compus din presedinte, vicepresedinte, membri, si secretar. 
(3) Secretariatul Consiliului director pastreaza si actualizeaza evidenta la zi a tuturor tipurilor de 
membri inscrisi in asociatie si a modalitatii de contact al acestora, precum si a documentelor primite, 
transmise de asociatie catre terti sau redactate intern, pe e-mail sau in alt format. 

Art. 23 - (1) Membrii Consiliului director se aleg prin vot secret de Adunarea generala, cu intrunirea 
unei jumatati plus unu din votul membrilor fondatori, membrilor de onoare si membrilor asociati 
prezenti la Adunarea generala, pentru un mandat de 4 ani. 
(2) Membrii initiati ai Consiliului director vor putea fi inlocuiti. 
(3) In cazul in care un membru desemnat paraseste Consiliul director, el va fi inlocuit cu unul din 
membrii fondatori sau o terta persoana, potrivit deciziei membrilor Consiliului director, cu intrunirea 
votului unei jumatati plus unul din numarul membrilor cu drept de vot prezenti. 
( 4) In cazul in care un membru desemnat in Consiliul director se retrage, el are obligatia sa notifice in 
scris intentia sa, cu un preaviz de 90 de zile calendaristice, demisia operand la data implinirii 
preavizuJui. 

(5) Functiile ramase libere se completeaza prin hotarareaAdunarii generale, cu intrunirea votului unei 
jumatati plus unu din numarul membrilor cu drept de vot prezenti. 
(6) Completarea functiilor ramase libere se face, de regula, in cel mult 60 de zile de la descompletare. 

(7) Consiliul director/Biroul executiv asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării generale. 
Consiliul director/Biroul executiv se întruneşte trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, fiind 
convocat de preşedinte. Pozitiile finale ale membrilor Consiliului director se consemnează în form!lt 
electronic sau, dupa caz, sunt intregate succint intr-un proces-verbal. 

(8) Biroul Executiv este format din presedintele 1 vicepresedintele asociatiei si cel putin oricare alti 2 
(doi) membri ai Consiliului director, acest organ de conducere neavand o structura nominala fixa. 
Presedintele asociatiei este cel care, pentru operativitate, convoaca alti 2 (doi) membri fondatori in 
analizarea si luarea unei decizii care angajeaza asociatia. Presedintele isi poate delega rolul sau din 
Biroul executiv catre vicepresedinte, cand el nu este disponibil sau considera ca se impune acest 
demers. 

ArL 24- In exercitarea competentei sale, Consiliul director are urmatoarele atributii: 
a) prezinta Adunarii generale raportul de activitate pe per~oada ~ter~o~a, exe~ut_ar~a bu~etului de 
venituri si cheltuieli, bilantul contabil, proiectul bugetulm de vemtun s1 cheltuteh s1 prOiectul 
programelor asociatiei; 

b) stabileste domeniile de interes in care asociatia se va implica temporar sau permanent; 

c) stabileste componenta nominala a echipelor de lucru ce vor urmari atingerea obiectivelor 
propuse/asumate de asociatie. Din echipa de lucru va face parte ~i ~el putin un m~m_b~u fon~at?r care 
va impulsiona activitatea si va extinde echipa de lucru cu oamem dm cadrul asoc1atie1 sauls1 dm afara 
e1; 
d) incheie acte juridice in numele si pe seama asociatiei; 
e) aproba organigrama si strategia de personal ale asociatiei; 
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f) elaooreaza Regulamentul intern de functionare si organizare; 
g) indeplineste orice alte atributii prevazute in lege sau in statut 

Consiliul director poate delega competenta catre Biroul excecutiv intr-o modalitate operativa ce va fi 
convenita procedural si consemnata in scris. 

Art. 25 - Membrii Consiliului director care, intr-o anumita problema, supusa hotararii sate, sunt 
interesati personal sau prin sotii lor, ascendentii sau descendentii, rudele in linie colaterala sau afinii 
lor pana la gradul al patrulea inclusiv, nu vor putea lua parte la deljberare si nici la vot. 

Art. 26 - Consiliul director poate imputernici una sau mai multe persoane cu functii executive, inclusiv 
persoane care nu au calitatea de fondator/asociat ori sunt straine de asociatie pentru a incheia acte 
juridice in numele si pe seama asociatiei sau orice alte atributii prevazute in lege sau in statut. 

Art. 27- (!)Convocarea Consiliului director se face de presedinte sau, in lipsa acestuia, de 
vicepresedinte, cu cel putin 3 zile inainte de data fixata. 
(2) Consiliul director delîbereaza in mod valabil cu participarea a minim 2/3 din numarul membrilor 
sai si adopta hotarari cu o jumatate plus unu din voturi. 
Art. 28- Pentru analizarea unei probleme si luarea unei deciziilhotarari de catre Consiliul director, nu 
este obligatorie prezenta concomitenta a tuturor membrilor Consiliului director in cadrul unei intalniri 
comune, ci doar consemnarea pozitiilor 1 votului fiecaruia dintre ei. Consemnarea se poate face prin 
evidenta mesajelor in format electronic sau, dupa caz, prin redactarea unui proces verbal care 
sintetizeaza subiectul si hotararea. 

In realizarea scopului si obiectivelor sale, asociatia poate avea servicii specializate, a caror modalitate 
de functionare si organigrama se stabileste de Consiliul director care va angaja personal contractual. 

Controlul financiar 

Art. 29- (1) Controlul financiar al asociatiei este asigurat de ~n cenzor. 
(2) In realizarea competentei sale, cenzorul: 
a) verifica modul in care este administrat patrimoniul asociatiei; 
b) intocmeste rapoarte si le prezinta Adunarii generale si Consiliului director; 
c) poate participa Ia sedintele Consiliului director, fara drept de vot; 
d) indeplineste orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de Consiliul director. 
(3) Membrii Consiliului director pot fi cenzori. 
Art. 30- (1) Adunarea generala aproba regulile generale de functionare si organizare a controlului 
financiar intern al asociatiei. 
(2) Cenzorul este ales sau revocat prin vot deschis in cadrul Adunarii generale. 

· (3) Din etapa in care asociatia va avea mai mult de 100 de membri asociati inscrisi, cenzorul nu va mai 
fi si membru in Consiliul director, respectiv se va infiinta o comisie de cenzori. 

(4) Comisia de cenzori se alege cu intrunirea a 2/3 din votul membrilor fondatori si membrilor asociati 
prezentrla intalnirea Adunarii generale, pentru un mandat de 4 ani. 

Capitolul V 
VENITURILE SI CHELTUIELILE ASOCIA TIEI 

Art. 31- Veniturile Asociatiei provin din: 
a) cotizatiile si contributiile in bani ale membrilor fondatori si ale celorlalte categorii de membri; 
b) dobanzile si dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, in conditiile legale; 
c) dividendele societatilor comerciale infiintate de asociatie; 
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d) venihLri realizate din activitati economice directe, inclusiv din activitati de organizare a unor targuri, 
expozitii si/sau alte manifestari~ 
e) donatii, sponsorizari sau legate; 
t) resurse obtinute de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale; 

g) sume sau bunuri provenite din orice alte surse legale, din tara sau din strainatate si destinate 
realizarii scopului asociatiei. 
h) alte venituri prevazute de lege. 

Art. 32- (1) Asociatia poate infiinta societati comerciale ale caror dividende, daca nu se reinvestesc in 
aceste societati, se vor folosi pentru realizarea scopului asociatiei. 
(2) Asociatia poate desfasura orice alte activitati economice directe, daca acestea au caracter accesoriu 
si au legatura stransa cu scopul ei principal. 

Art. 33- ( 1) Principalele cheltuieli ale asociatiei sunt: 
a) cheltuieli pentru realizarea programelor si obiectivelor asociatiei; 
b) salarii si adaosuri la salarii; 
c) indemnizatii, prime si premii; 
d) procurari de rechizite, imprimate de birou, diverse consumabile, aparatura si alte bunuri si servicii 
necesare realizarii scopului asociatiei.; 
e) chirii, dobanzi, taxe, comisioane bancare; 
f) burse, cazare, masa, transpmi; 
g) utilitati: energie electrica, termica, gaze naturale, apa, telefonie, internet, combustibil (dupa caz) etc; 
h) alte cheltuieli. 
(2) Cheltuielile se efectueaza potrivit prevederilor bugetului de venituri si chelhlieU si se aproba de 
persoane insarcinare de Consiliul director. 
(3) Salariile, indemnizatiile si alte drepturi banesti ale personalului se stabilesc in limitele statului de 
functiuni si ale bugentlui de venituri si chelruieli. 
( 4) Consiliul director poate dispune plata de premii, gratificatii si altele asemenea, din disponibilitatile 
existente, catre membrii asociatiei sau locuitori ai comunei Corbeanca. 

Art. 34- Exercitiul economico-fmanciar incepe la data de 1 ianuarie si se incheie la data de 31 
decembrie ale fiecarui an. 

Capitolul VI 
DlZOL V AREA Sl LICHIDAREA 

Art. 35- Asociatia se va dizolva: 
I. Prin hotaL·are judecatoreasca, la cererea oricarei persoane interesate atunci cand: 
a) scopul sau activitatea asoc.iatiei a devenit ilicita sau contrara ordinii publice; 
b) realizarea scopului este urmarita prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice; 
c) urmareste alt scop decat cel pentru care a fost constituit; 
d) a devenit insolvabiJa; 
e) nu mai obtine autorizatiile prealabile necesare, potrivit legii. 
U. Prin hotararea Adunarii generale. 
TII. In alte situatii prevazute de lege. 
Art. 36 - ( 1) In cazul dizolvarii asociatiei, lichi datorii se numesc de instanta judecatoreasca sau de 
Adunarea generala, dupa caz. 
(2) Odata cu numirea lichidatorilor, mandatul Consiliului director inceteaza. . 
(3) La intrarea in functie, lichidatorii efectueaza inventarul si incheie un bilant care sa constate situatia 
exacta a activului si pasivului. 
( 4) Ei sunt obligati sa primeasca si sa pastreze registrele si orice alte acte ale asociatiei sj sa tina un 
registru cu toate operatiunile lichidarii, in ordinea datei acestora. 
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(5) Lichidatorii isi indeplinesc mandatul sub controlul cenzorului. 

Art. 37- (1) Lichidatorii au obligatia de a.QQllfinua operatiunile juridice in curs, de a incasa creantele, 
de a plati credltorH, iar daca numerarul nu este suficient, de a transforma si restul activului in bani, 
procedand la vanzarea prin licitatie publica a bunurilor mobile si imobile. 
(2) Lichidatorii pot realiza numai acele operatiuni noi care sunt necesare finalizarii celor aflate in curs 
de derulare. 

Art. 38- (1) In cazul dizolvarii asociatiei, bunurile ramase in urma lichidarii nu se pot transmite catre 
persoane ftzice. 
(2) Aceste bunuri pot fi transmise catre persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop 
identic sau asemanator. 
(3) Daca in termen de 6 luni de la tenninarea lichidarii, lichldatorii nu au reusit sa transmita bunurile, 
ele se atribuie de instanta competenta unei persoane juridice cu scop identic sau asemanator. 
(4) Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului-verbal de predare-preluare, daca prin 
aceasta nu s-a stabilit o data ulterioara. 

Art. 39 Lichidatorii incheie operatiunile si remit celor in drept contul gestiunii numai dupa expirarea 
unui termen de 6 luni de la publicarea dizolvarii asociatiei. 

Art. 40 Dupa incheierea lichidarii, lichidatorii sunt obligati ca in termen de doua luni sa depuna 
bilantul, registrul jurnal si un rnemorandum, sa declare operatiunile de lichidare la Registrul 
asociatiilor si fundatiilor al judecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul asociatia si sa 
indeplineasca toate procedurile de publicare si radiere din acest registru. 

Art. 41 -Daca in termen de 30 de zile libere de la depunerea bilantului nu se inregistreaza nici o 
contestatie, bilantul se considera defmitiv aprobat, iar lichidatorii, cu autorizarea judecatoriei, vor 
remite celor in drept bunurile si sumele ramase de la lichidare, impreuna cu toate registrele si actele 
asociatiei si ale lichidarii, dupa aceasta fiind considerati descarcati. 

Art. 42- (1) Asociatia inceteaza a avea fllnta la data radicrii din Registrul asociatii lor si fundatiilor. 
(2) Radierea se face in baza actului constatator eliberat lichldatorilor, prin care se atesta descarcarea 
acestora de obligatiile asumate. 

Capitolul VII 

DISPOZlŢII FINALE 
Art. 43 Prevederile prezentului statut se completează cu dispoziţii le legii. 
Art. 44 Prezentul act s-a redactat în 5( cinci) exemplare a eate 12 pagini fiecare. 

SEMNA TURlLE FOND A TORILOR: 

Jula Any-Mary---~--------
Ch iriţă Luana-Audre~ 
Ghiţă Adrian ______ G..l1/J~------
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