
 

 

STATUTUL 

ASOCIAŢIEI “PACIENŢILOR CU SCLERODERMIE DIN 

ROMÂNIA – A.P.S.R.” 

 
 
 
 
CAPITOLUL I 
DISPOZIŢII GENERALE 
 
 
Subsemnatii: 

         SĂNDULESCU SILVIA DANIELA, cetăţean român, născut la data de 

23.01.1982 în Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, Calea Vitan, nr. 113, bl. V16b, etaj 3, 

ap. 12, sector 3, identificată cu BI seria RR nr. 858543, eliberat la data de 2.12.2011 de 

S.P.C.E.P. Sector 3, CNP 2820123420023, în calitate de membru fondator; 

 JURUBITA TATIANA, cetăţean român, născut la data de 02.07.1967 în 

Bucureşti, domiciliat în Comuna Potlogi, Sat Pitaru, Str. Nicolae Grigorescu nr. 22,  

identificată cu CI seria DD nr. 597597 eliberat la data de 08.16.2012 de S.P.C.E.P 

POTLOGI, CNP 2670702154236, în calitate de membru fondator; 

 DUMITRU ŞTEFANA, cetăţean român, născut la data de 09.03.1961 în Com. 

Herasti, Jud.Giurgiu, domiciliată în Bucureşti, Str. Anton Bacalbasa  nr. 7 Bl. 51,sc. 2, 

et. 6, ap. 94, sector 4, identificată cu CI seria RR nr. 892277, eliberat la data 20.02.2012 

de S.P.C.E.P. Sector 4, CNP 2610309400274, în calitate de membru fondator; 

 

am hotărât înfiinţarera unei Asociaţii conform prevederilor OG nr. 26/2000 modificată 

prin Legea nr.246/2005. 

 

 

 

Art.1. Denumirea Asociaţiei este “ASOCIAŢIA PACIENŢILOR CU 

SCLERODERMIE DIN ROMÂNIA”, conform dovezii disponibilităţii denumirii nr. 

115348/29.08.2012. 

     Denumirea prescurtată a Asociaţiei este A.P.S.R putând fi folosită, în relaţiile 

cu terţii, ambele denumiri. 

 

Art.2. Durata de funcţionare a Asociaţiei  “PACIENŢILOR CU SCLERODERMIE 

DIN ROMÂNIA” este nelimitata. Anul luat în calcul ca dată de începere întâi ianuarie 

şi se termină la data de treizecişiunu decembrie a aceluiaşi an. 

 

Art.3. Asociaţia “ PACIENŢILOR CU SCLERODERMIE DIN ROMÂNIA ” este 

persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, reprezentativă la nivel naţional, 



independentă, apolitică şi neguvernamentală, care îşi desfăşoară activitatea conform 

legislaţiei româneşti în vigoare. 

 

Art.4. Sediul Asociaţiei “ PACIENŢILOR CU SCLERODERMIE DIN ROMÂNIA” 

este în Bucureşti, sector 3, Calea Vitan 113,bl. V16b, et. 3, ap.12 

 

Art.5. Asociaţia “ PACIENŢILOR CU SCLERODERMIE DIN ROMÂNIA” poate să-

şi deschidă puncte de lucru, filiale, sucursale atât în ţară cât şi în străinătate, în 

conformitate cu necesităţile sale şi cu acordul Adunării Generale. 

 

CAPITOLUL II 

SCOPUL ŞI OBIECTIVELE ASOCIAŢIEI 

 

Art.6. Scopul Asociaţiei “ PACIENŢILOR CU SCLERODERMIE DIN ROMÂNIA ” 

este  de a apăra interesele şi drepturile bolnavilor de Sclerodermie – acces la tratament 

adecvat,  protecţie socială şi integrarea bolnavilor  în societate (popularizarea bolii şi 

consecinţele ei, ajutor în caz de criză, accesul la noi medicamente şi metode de 

tratament). 

Art.7. Asociaţia “PACIENŢILOR CU SCLERODERMIE DIN ROMÂNIA” va 

întreprinde activităţi economice destinate informării şi instruirii membrilor asociaţi, 

conform scopului, cum ar fi:                    

-    Oranizarea de conferinţe şi  congrese; 

-  Organizarea de seminarii, cursuri de pregătire, simpozioane, reuniuni 

ştiinţifice;   

-    Editarea de materiale cu caracter informaţional;  

-    Participarea la proiecte  de cercetare în vederea obţinerii scopului propus; 

-    Posibilitatea acordării de burse de studiu pentru membrii asociaţi; 

- Atragerea de fonduri prin sponsorizări, donaţii, proiecte de finanţare interne şi 

internaţionale în vederea realizării obiectivelor propuse; 

- Acordarea de ajutoare materiale membrilor asociaţi care solicita aceasta şi pot 

dovedi nevoia respectivă. 

Art.8. Asociaţia poate avea conturi în lei şi valută.  

 

      CAPITOLUL III 

 PATRIMONIUL ASOCIAŢIEI 
 

Art.9.  Asociaţia are un patrimoniu iniţial în numerar de 750 lei, patrimoniu rezultat din 

contribuţiile efectuate de către membrii fondatori. 

Contribuţia iniţială a fiecărui membru fondator a fost în sumă de 250 Lei.  

Taxa de înscriere pentru noii membri este de 30 Lei. 

Cotizaţia lunară a membrilor asociaţi este de 5 Lei sau virarea a 2 % din impozitul pe 

veniturile anuale. Veniturile Asociaţiei provin din: cotizaţiile membrilor; dobânzile şi 

dividentele rezultate din plasarea sumelor disponibile în condiţii legale; dividentele 

societăţilor comerciale înfiinţate de Asociaţie; venituri realizate din activităţi economice 



directe; donaţii; sponsorizări sau legate; resurse obţinute de la bugetul de stat sau de la 

bugetele locale; alte venituri prevăzute de lege. 

Art.10. Taxa pentru înscriere va fi stabilită anual  cu ocazia Adunărilor Generale.  

Mărimea cotizaţiilor, donaţiilor, vărsămintelor sau a altor forme suplimentare de 

venituri, nu creează drepturi şi obligaţii suplimentare. 

 

CAPITOLUL IV 

MEMBRII ASOCIAŢIEI 

 

Art. 11. Membru al Asociaţiei “PACIENŢILOR CU SCLERODERMIE DIN 

ROMÂNIA” poate fi orice persoană fizică sau juridică care prin vocaţia şi pregătirea sa 

poate contribui la realizarea scopurilor Asociaţiei. În funcţie de momentul aderării la 

Asociaţie membrii acesteia pot fi : 

- Membri fondatori. 

- Membri  

- Membri onorifici  

 

CAPITOLUL V 

MEMBRII FONDATORI 

 

Art.12. Sunt acele persoane care au iniţiat formarea Asociaţiei “ PACIENŢILOR CU 

SCLERODERMIE DIN ROMÂNIA” şi au contribuit la constituirea ei. Conform 

prezentului statut membrii fondatori sunt : 

 

- 1. SĂNDULESCU SILVIA DANIELA 

- 2. JURUBITA TATIANA 

- 3. DUMITRU ŞTEFANA 

 

Art.13. În cadrul  Consiliului Director membrii îndeplinesc următoarele funcţii, astfel : 

1. SĂNDULESCU SILVIA DANIELA  –  preşedinte 

2. JURUBITA TATIANA –  vicepreşedinte 

3. DUMITRU ŞTEFANA  –  secretar 

Numirea pe posturile rămase vacante în cazul înlocuirii din funcţie a membrilor 

Consiliului Director se poate face numai de către Adunarea Generală. 

 

CAPITOLUL VI  

MEMBRII ASOCIAŢIEI PACIENŢILOR CU SCLERODERMIE DIN 

ROMÂNIA – DREPTURI ŞI OBLIGAŢII 

 
Art.14. Membrii sunt acele persoane care, cunoscând statutul Asociaţiei 

“PACIENŢILOR CU SCLERODERMIE DIN ROMÂNIA”, doresc să ajute la 

realizarea scopurilor Asociaţiei şi să participe la activităţile ei. Aceştia sunt înscrişi în 

Asociaţia “ PACIENŢILOR CU SCLERODERMIE DIN ROMÂNIA” pe baza unei 

adeziune. Consiliul Director va informa Adunarea Generală despre noii membrii înscrişi 

în Asociaţie.   



Calitatea de membru este personală, neputând fi transmisă prin succesiune. 

Pierderea calităţii de membru se face automat în momentul neparticipării la mai mult de 

trei Adunări Generale consecutive.  

În cazul în care diverse Asociaţii neguvernamentale solicită aderarea la Asociaţia 

PACIENŢILOR CU SCLERODERMIE DIN ROMÂNIA, Consiliul Director poate 

aviza, iar Adunarea Generală poate aproba aderarea ca membri plini sau membri 

asociaţi.  

În documentele semnate cu organizaţiile, societăţile sau asociaţiile 

neguvernamentale, persoane juridice, se vor stabili: 

- dacă aderă numai asociaţia şi/sau fiecare membru al acesteia; 

- reprezentarea lor în organele de conducere a ASOCIAŢIEI PACIENŢILOR CU 

SCLERODERMIE DIN ROMÂNIA; 

- drepturile şi obligaţiile lor în cadrul ASOCIAŢIEI PACIENŢILOR CU 

SCLERODERMIE DIN ROMÂNIA. 

 

Art.15. Drepturile membrilor: 

a. de a alege şi de a fi ales în organele de conducere ale Asociaţiei  

PACIENŢILOR CU SCLERODERMIE DIN ROMÂNIA; 

b. de a fi informat cu privire la activitatea Asociaţiei PACIENŢILOR CU 

SCLERODERMIE DIN ROMÂNIA; 

c. de a-şi exprima punctul de vedere cu ocazia întrunirilor Adunărilor Generale; 

d. de a face propuneri Adunării Generale şi Consiliului director; 

e. să beneficieze de sprijin, asistenţă şi îndrumare în privinţa afecţiunii 

Sclerodermiei Sistemice şi a posibilităţilor de îngrijire medicală pentru această 

afecţiune, în implementarea programelor Asociaţiei şi asupra surselor şi 

proiectelor de finanţare/cofinanţare a acestora; 

f. să primească informaţiile de care dispune ASOCIAŢIA PACIENŢILOR CU 

SCLERODERMIE DIN ROMÂNIA referitoare la cunoştinţe medicale, acces la 

îngrijire medicală, acorduri, înţelegeri, convenţii culturale, comerciale, 

financiare, juridice, şi în alte domenii de activitate; 

g. să primească publicaţiile editate de Asociatie, contra cost sau gratuit, după caz, să 

publice în ele articole, comunicări, informaţii, reclame; 

h. să beneficieze în mod gratuit sau cu plată, de programele de pregătire, de 

serviciile cluburilor, bazelor sportive şi altor tipuri de activităţi organizate de 

Asociatie şi filialele sale; 

i. să participe la expoziţii, târguri şi orice alte manifestări organizate de Consiliul 

Director în ţară şi în străinătate; 

j. să primească asistenţă juridică, economică, tehnică, financiară, comercială şi în 

alte domenii de activitate de la persoanele de specialitate din cadrul 

ASOCIAŢIEI PACIENŢILOR CU SCLERODERMIE DIN ROMÂNIA.  

 

Art. 16. Obligaţiile membrilor: 

- să respecte prevederile STATUTULUI şi hotărârile organelor de conducere, 



- să plătescă taxa de înscriere şi cotizaţia, să participe la activităţile şi acţiunile 

iniţiate de Consiliul Director; 

- să acţioneze pentru realizarea obiectului de activitate al ASOCIAŢIEI 

PACIENŢILOR CU SCLERODERMIE DIN ROMÂNIA; 

- să respecte normele de etică profesională şi ţinută morală în relaţiile cu ceilalţi 

membrii ai ASOCIAŢIEI PACIENŢILOR CU SCLERODERMIE DIN 

ROMÂNIA şi cu partenerii de contracte; 

- să militeze pentru creşterea prestigiului ASOCIAŢIEI PACIENŢILOR CU 

SCLERODERMIE DIN ROMÂNIA şi al membrilor acesteia, în ţară şi 

străinătate. 

 

Art. 16.1. Membrii asociaţi, beneficiază de aceleaşi drepturi cu membrii fondatori sau 

plini şi au aceleaşi obligaţii.  

 Calitatea de membru al ASOCIAŢIEI PACIENŢILOR CU SCLERODERMIE 

DIN ROMÂNIA încetează: 

- prin retragere: cererea de retragere nu trebuie motivată; 

- prin excludere: 

- în caz de neplată a cotizaţiei timp de un an; 

- încălcări grave sau repetate ale prevederilor statutului şi ale hotărârilor 

organelor de conducere ale ASOCIAŢIEI PACIENŢILOR CU 

SCLERODERMIE DIN ROMÂNIA; 

- ca urmare a unei condamnări, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, 

pentru săvârşirea unor fapte cu caracter penal; 

- în caz de cercetare penală a unui membru al Asociaţiei, acesta se suspendă din 

orice funcţie până la încheierea cercetărilor. 

Excluderea sau suspendarea se aprobă de Consiliul Director. Pentru membrii 

Consiliului Director, hotărirea de excludere sau suspendare se ia cu majoritate de 

2/3 şi se supune aprobării Adunării Generale. 

 

CAPITOLUL VII  

MEMBRII ONORIFICI 

 
Art.17. Membrii onorifici pot fi acele persoane care prin activitatea depusă în afara 

ASOCIAŢIEI PACIENŢILOR CU SCLERODERMIE DIN ROMÂNIA au dat dovadă 

de probitate profesională, au scris, susţinut, prezentat, lucrări şi cursuri avănd legătură 

cu obiectivele Asociaţiei. Membrii onorifici mai pot fi acele persoane publice care prin 

imaginea şi funcţiile deţinute pot contribui la bunul mers al Asociatiei. 

Mai pot fi membri onorifici şi acele persoane care prin contribuţiile lor financiare ajută 

la desfăşurarea activităţii ASOCIAŢIEI PACIENŢILOR CU SCLERODERMIE DIN 

ROMÂNIA. 

 Membrii onorifici nu au dreptul să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere 

ale ASOCIAŢIEI PACIENŢILOR CU SCLERODERMIE DIN ROMÂNIA”. 

 Calitatea de membru Onorific este hotărâtă de Consiliul Director cu majoritatea 

simplă de voturi. 



 

CAPITOLUL VIII . 

ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA ASOCIAŢIEI 

 
Art.18.Organele Asociaţiei sunt: 

a. Adunarea Generală; 

b. Consiliul Director; 

c. Comisia de Cenzori. 

 

Art. 18.1. Adunarea generală 

Adunarea generală este organul de conducere alcătuit din toţi membrii indiferent 

de calitatea acestora care s-au înscris şi au achitat la zi cotizaţiile până la data 

desfăşurării Adunării Generale.  

Adunarea Generală se convoacă cel puţin o dată pe an sau în Adunarea Generală 

Extraordinară, la cererea expresă a cel puţin 1/3 din numărul asociaţilor. Locul şi data 

de desfăşurare a Adunării Generale vor fi anunţate prin convocator către toţi membrii  

cu minim 60 de zile înainte de data planificată pentru desfăşurare. Convocarea va fi 

făcută de către Consiliul Director.  

Adunarea Generală are următoarele competenţe: 

- stabileşte strategia şi obiectivele generale ale Asociaţiei; 

- aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil; 

- alege şi revocă membrii Consiliului Director; 

- alege şi revocă Comisia de Cenzori; 

- aproba înfiinţarea de filiale; 

- aproba modificarea actului constitutiv şi a statutului; 

- aproba dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei şi stabilirea destinaţiei bunurilor 

rămase după lichidare. 

 

Toţi membrii Asociaţiei au drept de vot egal. Hotărârile se iau cu majoritatea simplă 

a membrilor Asociaţiei. În cazul în care nu s-a întrunit qvorumul, la a doua convocare 

se va putea hotărî cu majoritatea simplă a membrilor prezenţi.  

 

Art.19. Consiliul Director 

În intervalele dintre Adunările Generale,  Consiliul Director este organul executiv 

al “ASOCIAŢIEI PACIENŢILOR CU SCLERODERMIE DIN ROMÂNIA”. 

Preşedintele Asociaţiei este în acelaşi timp şi preşedintele Consiliului Director. 

Ceilalţi membrii ai Consiliului Director se aleg dintre membrii asociaţi de către 

Adunarea Generală pe o perioadă de patru ani. 

Membrii Consiliului Director care absentează nemotivat de la mai mult de trei 

întâlniri consecutive sunt automat revocaţi, urmând ca până la numirea altor membrii 

sarcinile să fie repartizate între membii existenţi. 

 Consiliul Director este format din 3 persoane şi asigură punerea în executare a 

hotărârilor Adunării Generale şi are următoarele competenţe: 



- Prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, 

executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul 

bugetului de venituri şi cheltuieli; 

- Încheie acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei;  

- Hotărăşte cu privire la înfiinţarea de societăţi comerciale şi desfăşurarea de 

activităţi economice directe cu respectarea legislaţiei specifice activităţilor 

comerciale şi economice.     

- Distribuie sarcinile pe membrii; 

- Aprobă organigrama şi politica de personal ale Asociaţiei; 

- Consiliul Director analizează şi decide în cazurile de abateri şi ia măsuri conform 

prevederilor statutului;  Asigură relaţiile majore cu organele administraţiei şi ale 

puterii de stat, persoane juridice şi fizice; 

- Angajează ASOCIAŢIA PACIENŢILOR CU SCLERODERMIE DIN 

ROMÂNIA în limitele prezentului statut, în relaţiile cu diverse organisme interne 

şi internaţionale, guvernamentale sau neguvernamentale; 

- Aprobă Regulamentul Intern de Funcţionare (R.I.F) şi diverse investiţii şi 

cheltuieli pentru buna funcţionare a Asociaţiei; 

- Numeşte preşedinţii de filiale. Validarea sau invalidarea acestora urmază a fi 

făcută de către Adunarea Generală; 

- Consiliul Director se întruneşte, de regulă, o dată pe lună şi ori de câte ori este 

nevoie şi ia hotărâri cu vot deschis şi majoritate simplă. În cazul unui număr egal 

de voturi, votul Preşedintelui sau o persoanei care o înlocuieşte este considerat 

decisiv. Consiliul Director este legal Constituit cu 2/3 din numărul membrilor sau 

1/2 dacă ceilalţi membrii au fost convocaţi şi nu pot participa din motive 

justificate, dar au dat mandat celor prezenţi. Un membru al Comitetului Director 

prezent poate avea doar un singur mandat suplimentar; 

- La şedinţele Consiliului Director, în funcţie de problemele discutate, pot participa 

şi alţi membri ai aparatului executiv sau specialişti ori membrii ai Asociaţiei, 

precum şi foşti preşedinţi şi vicepreşedinţi dacă sunt încă membrii activi ai 

Asociaţiei; 

- Orice declaraţie publică despre activitatea ASOCIAŢIEI PACIENŢILOR CU 

SCLERODERMIE DIN ROMÂNIA va fi făcută numai de către membrii anume 

desemnaţi în acest sens de către Comitetul Director.  

 

Art.20. Preşedintele 

Conform statutului, Preşedinte este doamna SĂNDULESCU SILVIA 

DANIELA. Acesta se poate retrage din funcţie la cerere, următorul preşedinte putând fi 

ales prin întrunirea Adunării Generale.  

Sarcinile preşedintelui sunt: 

- Prezidează şedinţele Adunării Generale; 

- Conduce lucrările Consiliului Director; 

- Reprezintă “ASOCIAŢIA PACIENŢILOR CU SCLERODERMIE DIN 

ROMÂNIA” în România şi în exterior; 



- Are obligaţia semnării tuturor contractelor (a căror valoare depăşeşte 

10.000 €) şi a protocoalelor Asociaţiei alături de vicepreşedinte. 

 

Art.21. Vicepreşedintele 

Conform statutului, Vicepreşedintele este doamna: JURUBITA TATIANA. 

Acesta se poate retrage din funcţie la cerere, următorul vicepreşedinte putând fi ales 

prin întrunirea Adunării Generale.  

Sarcinile  vicepreşedintelui sunt: 

-  Ţine locul preşedintelui în cazul în care acesta nu îşi poate exercita 

temporar funcţiile;  

-  Conduce, din punct de vedere economic, activitatea „ASOCIAŢIEI 

PACIENŢILOR CU SCLERODERMIE DIN ROMÂNIA”, coordonând 

activitatea economică a acesteia conform legislaţiei în vigoare. 

 

Art. 22. Secretarul 

Conform statutului, secretar este doamna: DUMITRU ŞTEFANA  

Aceasta se poate retrage din funcţie la cerere, următorul secretar putând fi ales 

prin întrunirea Adunării Generale.   

- Reprezintă interesele „ASOCIAŢIEI PACIENŢILOR CU 

SCLERODERMIE DIN ROMÂNIA”, în relaţie cu băncile, instituţiile 

de creditare, finanţare atît din ţară cât şi străinătate; 

-    Înlocuieşte la nevoie vicepreşedintele; 

-    Verifică întocmirea proceselor verbale în şedinţele Consiliului Director  

cu ocazia Adunărilor Generale; 

-    Sprijină relaţiile internaţionale ale „ASOCIAŢIEI PACIENŢILOR CU 

SCLERODERMIE DIN ROMÂNIA” 

-    Urmăreşte arhivarea documentelor „ASOCIAŢIEI PACIENŢILOR CU 

SCLERODERMIE DIN ROMÂNIA”; 

-  Coordonează şi urmăreşte caracterul funcţional al relaţiilor dintre 

organul de conducere al „ASOCIAŢIEI PACIENŢILOR CU 

SCLERODERMIE DIN ROMÂNIA” şi membrii acesteia; 

-    Urmăreşte desfăşurarea activităţii financiar - contabile al 

„ASOCIAŢIEI PACIENŢILOR CU SCLERODERMIE DIN ROMÂNIA”. 

 

Art.23. Cenzorul  

Cenzorul este aleas şi aprobat de Adunarea Generală şi are  

următoarele competenţe: 

- Verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociaţiei şi 

raportează, periodic, Consiliului Director, rezultatele acţiunilor, făcând 

propuneri pentru corectarea deficienţelor constatate; 

- Întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării Generale; 

- Poate participa la şedinţele Consiliului Director, fără drept de vot; 

- Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală.  

 

 



Art.24. Patrimoniul Asociaţiei va fi dezvoltat prin:  

- Cotizaţiile membrilor Asociaţiei; 

- Alte contribuţii băneşti ale membrilor;  

- Donaţii în bunuri mobile sau imobile de la persoane fizice sau juridice 

din ţară şi străinătate;  

- Alte venituri obţinute în condiţiile prevăzute de art. 46 - 47 din O.G. 

nr.26/2000, completată şi modificată prin legea nr. 246/2005 cu privire 

la Asociaţii şi Fundaţii.  

 

CAPITOLUL IX 

DISPOZIŢII FINALE 

 

Art.25. Asociaţia poate solicita radierea din Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor de la 

grefa Judecătoriei în cazul în care nu mai poate să-şi îndeplinească scopul sau 

obiectivele propuse in statut. 

 

 

Art.26. Dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei se va face de drept în cazul: 

- înplinirii duratei pentru care a fost constituită; 

- realizarea sau după caz imposibilitatea realizării scopului pentru care a 

fost constituită; 

- imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau a Consiliului Director 

pe o perioadă mai mare de 1 an. 

Prin hotărâre judecătorească la cererea oricărei persoane interesate: 

- când scopul sau activitatea Asociaţiei a devenit ilicită sau contrară 

ordinii publice; 

- când Asociaţia urmăreşte alt scop decât cel pentru care a fost 

constituită; 

- când Asociaţia a devenit insolvabilă. 

 

Prin hotărârea Adunării Generale a Asociaţiilor: 

- în termen de 15 zile de la data şedinţei de dizolvare, hotărârea Adunării 

Generale se depune la Judecătoria Sectorului 3 pentru a fi înscrisă în 

Registrul Asociaţiilor şi Fudaţiilor. Adunarea Generală care a dispus 

dizolvarea are obligaţia să numească şi lichidatorii sub sancţiunea 

lipsirii de efecte juridice a hotării de dizolvare.  

 

În toate cazurile mandatul Consiliului Director încetează o dată cu numirea 

lichidatorilor. Lichidatorii sunt obligaţi ca în termen de 2 luni de la terminarea lichidării 

să depună bilanţul, registrul jurnal şi un memorandum, declarând operaţiunile de 

lichidare la Registrul Asociaţiilor de la Judecătoria Sectorului 3. Ei sunt obligaţi să 

ceară radierea Asociaţiei din registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor. Asociaţia încetează la 

data radierii în baza actului constatator eliberat de Judecătorie.  



Bunurile rezultate în urma lichidării vor fi transmise către persoane juridice de 

drept privat sau public cu scop identic sau asemănător, Adunarea Generală urmând să 

stabilească modalităţile concrete.  

Prevederile Statutului se completează de drept cu cele ale O.G. nr. 26/2000, cu 

modificările şi completările din Legea nr. 246/2005. 

Prezentul statut tehnoredactat de noi, s-a încheiat în 7 (şapte) exemplare la fel 

valabile din care s-au înmânat părţilor 6 (şase) exemplare azi data atestării.  

 

1 SĂNDULESCU SILVIA DANIELA 

  

2 JURUBITA TATIANA 

 

3 DUMITRU ŞTEFANA 

 

 

 

 

 


