
STATUTUL 

ASOCIATIEI DOSITEI
Actualizat la data de 17.02.2021

Capitolul I

DISPOZIJII GENERALE

Art. 1. ASOCIATIA DOSITEI, a fost fondata, potrivit Actului constitutiv, de:

1) BARZU Liliana, cetatean roman, nascuta la data de 15.10.1965, in 

Romania, domiciliata in TIMISOARA, str. Versului, nr.8, sc.B, et.2, ap.12, 
identificata cu Cl seria TM nr. 854125, eliberata de SPCLEP TIMISOARA la data 

de 24.09.2010, CNP 2651015354764 ;

2) CSOKOV Nevena, cetatean roman, nascuta la data de 13.03.1960, in 

Romania, domiciliata in com. Becicherecu Mic, str. Pan Halipa, bl C3, et.3, 
ap.13, identificata cu Cl seria TM nr. 960170, eliberata de SPCLEP TIMISOARA 

la data 12.03.2012, CNP 2600313354813;
3) SAKOTIC Mariana, cetatean roman, nascuta la data de 19.01.1958, in 

Romania,, domiciliata in TIMISOARA, str. Ion Retegeatu Pop, nr.7, ap.5, jud. 
Timi$, identificata cu Cl seria TM nr. 742234, eliberata de SPCLEP TIMISOARA, 
la data de 30.04.2009, CNP 2580119354731;
4) SPORIN Olga, cetatean roman, nascuta la data de 28.09.1973, in Romania, 
domiciliata in TIMISOARA, str. Dumitru Kiriac, nr.6, bl.A 16 ap.2, jud. Timi$, 

identificata cu Cl identificata cu Cl seria TM nr.340241 eliberata, de SPCLEP. 
TIMISOARA, la data de 24.07.2003 CNP 2730928354743;
5) IASIN Crina Maria, cetatean roman, nascuta la data de 12.05.1979, in 

Romania, domiciliata in com. Sanmihaiu Roman, nr. 127 C, jud. Timi^, 
identificata cu Cl seria TM nr. 905685, eliberata de SPCLEP Timisoara, la data 

de 16.06.2011, CNP 2790512201002;
6) CORNEA Raico, cetacean roman, nascut la data de 27.07.1969, in 

Romania, domiciliat in TIMISOARA, str.loachim Miloia, bl B1, sc. B, et.3, 
ap.33, jud. Timis, identificat cu Cl seria TM nr.476699, eliberata de SPCLEP 

TIMISOARA la data de 15.06.2005, CNP169072111120;
care s-au asociat si au constituit sus-numita asociatie, in conformitate cu 

Ordonanfa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii.

Art. 2. Scopul si obiectivele Asociafiei DOSITEI:

2.1. ) Sprijinirea procesului de invatamant, promovarea si stimularea elevilor 
pentru ob£inerea de performance si sprijinirea socio-psiho-culturala a elevilor din 

Liceul Teoretic „Dositei Obradovici” din TIMISOARA.

2.2. )Sprijinirea activitatilor educative si culturale ale sarbilor din Romania;
2.3. )Promovarea valorilor traditionale sarbesti si incurajarea colaborarilor 

interculturale;

ASOCIATIA DOSITEI isi propune ca si obiective:

a) stimularea procesului de invafare al elevilor din Liceul Teoretic “Dositei 
Obradovici” din TIMISOARA;

b) obtinerea de sponsorizari pentru asigurarea unor conditii optime de 

dezvoltare intelectuala a elevilor;
c) identificarea si atragerea de fonduri de finantare din proiecte locale, 

europene si internationale pentru sutinerea scopurilor si obiectivelor 
Asociatiei Dositei;



d) obtinerea de fonduri din sponsporizari, donatii si contributii de la persoane 

fizice si juridice pentru sutinerea scopurilor si obiectivelor Asociatiei 
Dositei;

e) achizitionarea aparaturii pentru dotarea salilor de curs, salilor de sport, a 

atelierelor scolare si tuturor celorlalte incaperi din cadrul Liceului Teoretic 

„Dositei Obradovici” din TIMISOARA;
f) finantarea/intermedierea lucrarilor de amenajare interioara si/sau 

exterioara a cladirii si a perimetrului Liceului Teoretic „Dositei Obradovici” 
din TIMISOARA

g) organizarea de meditatii pentru aprofundarea de catre elevii Liceului 
Teoretic „Dositei Obradovici” din TIMISOARA a obiectelor de studiu scolar 
(identificarea de persoane specializate si incheierea unor contracte de 

colaborare cu acestea);
h) organizarea timpului liber al elevilor Liceului Teoretic „Dositei Obradovici 

din Timisora intr-un mod cat mai constructiv;

i) organizarea de activitati extrascolare si/sau cercuri stiintifice pentru elevi;
j) organizarea de tabere de recreere $i/sau educative pentru elevi;
k) organizarea de reuniuni intre parinti si/sau profesori pentru discutarea 

problemelor de educatie ale copiilor lor, elevi la Liceul Teoretic “Dositei 
Obradovici” din TIMISOARA

l) organizarea modului de transport al elevilor Liceului Teoretic „Dositei 
Obradovici” din TIMISOARA care priveste traseul acestora dintre 

domiciliu/resedinta si scoala;
m) organizarea (ca activitate de intermediere) a semi-internatelor (after

school, activitati extrascolare) cu posibilitatea servirii mesei de pranz pentru 

elevii Liceului Teoretic „Dositei Obradovici” din TIMISOARA;
n) organizarea de cercuri de dans/dans folcloric, cercuri sportive, cercuri de 

arta, cercuri educative/practice pentru elevii Liceului Teoretic „Dositei 
Obradovici”;

o) organizarea de excursii in tara si in strainatate pentru largirea orizontului 
cultural al elevilor;

p) favorizarea organizarii de reuniuni, seminarii $i conferin(;e cu scopul de a 

face cunoscuta activitatea Asociatiei si de a promova oferta educationala a 

Liceului Teoretic „Dositei Obradovici”;
q) promovarea Liceului Teoretic „Dositei Obradovici” prin realizarea de 

materiale foto/video/media, publican sau postari de articole in mass- 

media/social-media.
r) incheierea unor contracte de colaborare, voluntariat, orice alte modalitati 

prevazute de lege cu diverse institutii, persoane fizice si/sau juridice care-si 
aduc contributia la indeplinirea scopurilor si obiectivelor Asociatiei Dositei;

s) acodarea unor premii $i burse pentru elevii cu merite deosebite si situatii 
speciale din cadrul Liceului Teoretic „Dositei Obradovici”;

t) acordarea de sprijin material si financier pentru elevii Liceului Teoretic 

„Dositei Obradovici” care dispun de mijloace financiare reduse;
u) dotarea 51' intretinerea salilor de curs 51' a spatiilor destinate elevilor din 

cardul Liceului Teoretic „Dositei Obradovici”;
v) sprijinirea, organizarea si administrarea activitatilor necesare bunei 

desfasurari a procesului instructiv-educativ din Liceul Teoretic „Dositei 

Obradovici” din TIMISOARA;
w) finantarea unor activitati cultural-sportive si de binefacere

Art. 3. Emblema asociatiei va fi conceputa si aprobata de ADUNAREA GENERALA 

si va fi folosita pe stampila, inscriptii, titluri de orice fel ale acesteia.

>> ff
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Art. 4. Denumirea persoanei juridice cultural educative este ASOCIATIA DOSITEI.

Art. 5. Sediul asociatiei este in TIMISOARA, str.Mangalia nr. 29 , jud. Timis, 
conform actelor anexate. Sediul asociatiei poate fi schimbat pe baza hotararii 
Consiliului director.

Art. 6. Asocia^ia isi poate constitui filiale, ca structuri teritoriale, cu un numar 
de minim 3 membri, organe de conducere proprii si un patrimoniu distinct de cel 
al asociatiei, cu respectarea legislatiei in vigoare.

Asociatia isi poate constitui sucursale, ca structuri teritoriale fara 

personalitate juridica, cu respectarea legislate!' in vigoare

Art. 7. ASOCIATIA DOSITEI se constituie pe o durata de timp nedeterminata.

Art. 8 Adresa oficiala de e-mail a Asociatiei Dositei este: 

dositejobradovic.nvo@gmail.com

Art. 9. Patrimoniul social al asociatiei este format dintr-un activ patrimonial in 

valoare de 800 lei si este alcatuit din urmatoarele aporturi in bani depuse de 

asociati astfel:
a) BARZU Liliana, participa la constituirea patrimoniului social al Asociatiei cu 

suma de 200 lei;

b) CSOKOV Nevena participa la constituirea patrimoniului social al Asociatiei cu 

suma de 200 lei;
c) SAKOTIC Mariana, participa la constituirea patrimoniului social al Asociatiei 
cu suma de 200 lei;
d) SPORIN Olga, participa la constituirea patrimoniului social al Asociatiei cu 

suma de 100 lei;
e) IASIN Crina Maria, participa la constituirea patrimoniului social al Asociatiei 
cu suma de 100 lei;
f) CORNEA Raico, participa la constituirea patrimoniului social al Asociatiei cu 

suma 100 de lei;

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.

Capitolul II 

MEMBRII ASOCIATIEI

Art. 10. Membrii asociatiei:

Poate deveni membru al asociatiei orice persoana fizica sau juridica care 

poate demonstra ca a participat ca voluntar si a sprijinit activitatea ASOCIATIEI 
DOSITEI din Romania, care cunoaste si impartaseste scopurile acesteia si care 

printr-o cerere isi exprima voin^a de asociere.

De asemenea, poate deveni membru al asociatiei orice persoana juridica care 

prin semnatura reprezentantilor sai legali isi exprima vointa de asociere si se obliga 

sa recunoasca si sa respecte scopurile asociatiei, statutul si actul constitutiv al 
acesteia si participa la realizarea lor prin activitate proprie sau alta forma de 

sustinere.
Pentru dobandirea calitatii de membru, persoana fizica sau juridica va 

trebui sa adreseze CONSILIULUI DIRECTOR o cerere scrisa de adeziune prin care 

sa-si manifeste vointa de asociere in termenii prevazuti in prezentul statut. 
CONSILIUL DIRECTOR va decide cu privire la admiterea sau respingerea cererilor
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de adeziune si va notifica toti membrii asociatiei despre decizia luata. Calitatea 

de membru se dobandeste de la data aprobarii cererii de adeziune de catre 

CONSILIUL DIRECTOR.

Pierde calitatea de membru al Asociatiei cel care voluntar depune cerere 

simpla scrisa in acest sens catre CONSILIUL DIRECTOR, prin umatoarele modalitati:
- e-mail, in original catre un membru al CONSILIULUI DIRECTOR,
- prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire si continut declarat 
expediata la adresa sediului Asociatiei.

Despre retragea unui membru CONSILIUL DIRECTOR va notifica in termen de 

15 zile de la primirea cererii de retragere toti membrii Asociatiei.
In cazuri excepp'onale, de incalcare flagranta sau repetata a prevederilor 

prezentului statut sau de actiuni impotriva intereselor Asociatiei, membrii in cauza 

pot fi exclusi din Asociatie prin hotararea a jumatate plus unu din membrii prezenti 
ai Adunarii Generale, hotarare ce va fi luata prin vot secret.

Calitatea de membru al Asociatiei se pierde prin:

a) retragere voluntara in baza cererii scrise conform procedurii 
prevazute in prezentul statut

b) excludere pentru abateri grave de la statutul Asociatiei, 
regulamentele Asociatiei si a hotararilor CONSILIULUI DIRECTOR, 

conform procedurii prevazute in statut
c) de drept prin neplata cotizatiei timp de 3 luni consecutive sau 

alternative
Membrii care se retrag sau sunt exclu$i nu au nici un drept asupra 

patrimoniului social, ei ramanand obligati sa-si plateasca contributiile la care s- 
au obligat fata de asociape.

Art. 11. Membrii asociatiei au urmatoarele drepturi:
Calitatea de membru confera dreptul la un vot in cadrul ADUNARII GENERALE. 
Membrii asociatiei au si urmatoarele drepturi:
a) sa participe la ADUNAREA GENERAL^ ORDINARA si EXTRAORDINARA;

b) sa propuna primirea de noi membrii;
c) sa faca propuneri privind modificari ale organizarii si/sau func^ionarii asociatiei;
d) sa fie alesi in structurile executive ale asociatiei,
e) sa ceara si sa primeasca informatii si rapoarte de activitate privind asociatia;
f) sa faca propuneri pentru alegerea membrilor CONSILIULUI DIRECTOR;
g) sa fie ale$i ca membri ai CONSILIULUI DIRECTOR;
h) sa atace in justice hotararile ADUNARII GENERALE contrare legii, actului 
constitutiv sau statutului, daca nu au participat la ADUNAREA GENERALA sau au 

votat impotriva si au cerut sa se consemneze aceasta in procesul verbal de 

$edinta.
i) orice alte drepturi care decurg din legislatia in vigoare si din prevederile 

prezentului statut.

Art. 12. Membrii asociatiei au urmatoarele obligatii:
a) sa respecte prevederile actului constitutiv si statutului asociatiei;
b) sa respecte hotararile ADUNARII GENERALE si sa sprijine indeplinirea hotararilor 
CONSILIULUI DIRECTOR;
c) sa actioneze in interesul realizarii in cele mai bune condi^ii a scopurilor 
asociatiei, sub sanc^iunea posibilitatii excluderii.
d) sa nu ini^ieze actiuni de natura sa aduca atingere prestigiului si imaginii asociatiei 
sau a unui membru, sub sanctiunea excluderii.
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Capitolul III

RESURSELE PATRIMONIALE

Art. 13. Patrimonial social initial al asociatiei se constituie din 800 lei depusa de 

membrii acesteia care se va completa cu venituri din contributiile membrilor, 

cotizatiile (trimestiale, anuale de exemplu in functie de hotararea CONSILIUL 

DIRECTOR). Bilantul contabil si bugetul de cheltuieli ale asociatiei se intocmesc 

anual, conform dispozitiilor legale.
Veniturile asociatiei vor proveni din:

a) taxele de inscriere;
b) sponsorizari;

c) prestarea de servicii cu plata;
d) subven^ii, dona^ii, legate;
e) dividende si alte contributii in bani sau/si in natura, de la persoane
fizice si juridice, in conformitate cu prevederile legii.
f) dobanzile si dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, in
conditii legale;
g) venituri rezultate din activitati economice directe ;
h) resurse obtinute de la BUGETUL DE STAT si\sau DE LA BUGETELE
LOCALE;

i) -alte venituri prevazute de lege;

Capitolul IV

CONDUCEREA SI CONTROLUL ASOCIATIEI

Sectiunea I 

ADUNAREA GENERALA

Art. 14. ADUNAREA GENERALE este organul de conducere alcatuit din totalitatea 

membrilor.
ADUNAREA GENERALA, se intruneste in sesiune ordinara sau sesiune 

extraordinara. Convocarea ^edintelor ADUNARII GENERALE se face cu cel putin 15 

zile inainte de termenul stabilit, sau in cazuri de urgenta, cu cel putin 5 zile 

inainte de data stabilita pentru desfa^urarea ei, in acest din urma caz daca:
a) se impune in mod necesar modificarea statutului;

b) apar situatii care pun in pericol existenta asociatiei;
c) la cererea, scrisa, a unui numar de cel pu^in 2/3 din numarul membrilor;

d) la cererea comisiei de cenzori (cenzorului).
ADUNAREA GENERALA ORDINARA are loc cel putin o data pe an pana la data de 31 

martie a fiecarui an si se considera legal intrunita cand la ea participa personal 
sau prin delega^i cel putin jumatate plus unu din numarul membrilor. In caz ca 

nu poate participa la sedinta ADUNARII GENERALE un membru al Asociatiei poate 

imputernici o alta persoana din cadrul Asociatiei (membru delegat) sa-i 
reprezinte interesele in ADUNAREA GENERALA ordinara/extraordinara. 

Imputernicirea poate fi transmisa prin e-mail cu cel putin o zi inainte de sedinta 

ADUNARII GENERALE. Exemplarul/copia imputernicirii, avand semnatura olografa 

a celui care imputerniceste, va fi trimis prin e-mail fiind considerat conform si 

opozabil ambelor parti.
Daca la data primei convocari nu se indeplineste cvorumul necesar, ADUNAREA 

GENERALA se va convoca la un nou termen, in maxim o luna de zile, cand 

ADUNAREA GENERAL^ va putea lua hotarari valabile daca vor fi prezenti cel putin 

1/2 din membrii asociatiei. ADUNAREA GENERALA poate avea loc si prin mijloace
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electronice de comunicare directa la distanta (online), spre exemplu Skype, 
Zoom,^ Googlemeet etc. De asemenea participarea membrilor in sedintele 

ADUNARII GENERALE a ASOCIATIEI DOSITEI poate avea loc si prin mijloace 

electronice de comunicare directa la distanta chiar daca convocarea are loc la 

sediul asociatiei (spre exemplu o parte din membrii pot fi prezenti fizic si o parte 

prin mijloace electronice de comunicare directa la distanta).
Procesele verbale de sedinta si hotararile ADUNARII GENERALE pot fi semnate 

de membrii prin urmatoarele modalitati:
-semnatura olografa 

-semnatura electronic! extinsa
-imputernicire data pentru semnare unui membru prezent fizic la sedinta. 
ADUNAREA GENERAL^ ORDINARA se convoaca de catre CONSILIUL DIRECTOR prin: 

scrisoare recomandata cu confirmare de primire si continut declarat, e-mail, trimisa 

tuturor membrilor .Convocarea va cuprinde data, ora, ordinea de zi si locul 
desfasurarii sedintei.

Odata cu comunicarea datei, locului si a ordinii de zi a ADUNARII GENERALE, 
se pun la dispozitia participantilor materialele supuse dezbaterii.

Participantii pot solicita introducerea pe ordinea de zi a unor cereri, facute in 

scris, si depuse la sediul asociatiei sau trimise pe adresa oficiala de e-mail a 

asociatiei cu cel putin 2 zile inainte de data la care are loc ADUNAREA 

GENERALA.

Art. 15. ADUNAREA GENERALA are urmatoarele atributii:

a) stabilirea strategiei si a obiectivelor generale ale asociatiei;
b) aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli precum si a bilantului 
contabil;
c) stabilirea cuantumului minim al cotizatiilor anuale ce vor fi achitate de 

membrii asociatiei;
d) alegerea si revocarea membrilor consiliului director;
e) alegerea si revocarea cenzorului sau dupa caz a membrilor COMISIEI DE 

CENZORI;

f) infiintarea de filiale conform prevederilor legale;
g) modificarea actului constitutiv si a statutului;
h) dizolvarea si lichidarea asociatiei, precum si stabilirea destinatiei 
bunurilor ramase dupa lichidare;
i) orice alte atributii necesare desfasurarii eficiente a activitatii 
asociatiei.

Art. 16. ADUNAREA GENERALA se intruneste cel putin o data pe an si are drept de 

control permanent asupra consiliului director si a comisiei de cenzori 
(cenzorului).

Art. 17. La ADUNAREA GENERALA participa:
a) membrii asociatiei;
b) invitati.

Art. 18. Alegerea CONSILIULUI DIRECTOR si a CENZORULUI/COMISIEI DE CENZORI 
are loc o data la 4 ani, cu exceptia cazurilor de retragere sau revocare, cand ele 

se pot organiza la ADUNAREA GENERALA care le urmeaza.

Art. 19. Rapoartele de activitate ale CONSILIULUI DIRECTOR si 
CENZORULUI/COMISIEI DE CENZORI, programele de activitate, calendared
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activitatilor, bugetele de venituri si cheltuieli, bilan^urile contabile se dezbat si 
se supun, anual, aprobarii ADUNARII GENERALE.

Art. 20. ADUNAREA GENERALA poate avea loc daca sunt prezenti cel putin o 

jumatate plus unu dintre membrii.
Daca nu se indeplineste cvorumul prevazut la alineatul (1), ADUNAREA 

GENERALA se reconvoaca dupa o perioada de 5 zile si poate avea loc oricare va fi 
numarul asociatilor prezenti.

Art. 21. Hotararile ADUNARII GENERALE se iau cu majoritate simpla din numarul 
celor prezenfi sau reprezentati, prin vot deschis, cu exceptia cazurilor in care 

prezentul statut prevede altfel.

Art. 22. Pentru modificarea actului constitutiv si a statutului, precum si pentru 

modificarea scopului asociatiei sau pentru dizolvarea ei, hotararile se vor lua cu 

votul a 3/4 dintre membrii prezenti sau reprezentati.

Art. 23. ADUNAREA GENERALA este condusa de presedinte sau, in lipsa, de 

inlocuitorul sau care are obligatia sa comunice situatia prezentei membrilor si 
lista nominala a celor prezenti.

Art. 24. (1) Cu ocazia fiecarei ADUNARI GENERALE se intocme^te un proces- 
verbal cu modul ei de desfasurare, dezbaterile care au avut loc si hotararile care 

s-au luat.
(2) Asociatii absenti iau cunostinta de dezbateri din procesul-verbal aflat 

la secretariate asociatiei.

Art. 25. Hotararile ADUNARII GENERALE, contrare legii, actului constitutiv sau 

dispozitiilor cuprinse in statut, pot fi atacate in justice de catre oricare dintre 

membrii care nu au luat parte la ADUNAREA GENERALA sau care au votat 
impotriva si au cerut sa se insereze aceasta in procesul-verbal de $edinta, in 

termen de 15 zile de la data cand au luat cunostinta despre hotarare sau de la 

data cand a avut loc $edinta, dupa caz.

Secfiunea a ll-a 

CONSILIUL DIRECTOR

Art. 26. CONSILIUL DIRECTOR asigura punerea in executare a hotararilor 
adunarilor generate.

CONSILIUL DIRECTOR este alcatuit astfel:
a) pre^edinte;
b) vicepresedinte;
c) secretar;

Membrii CONSILIULUI DIRECTOR se aleg prin vot secret de ADUNAREA
GENERALA.

Mandatul Consitiului director este de 4 ani, cu posibilitate de prelungire 

pentru mandate egale.
Primul CONSILIU DIRECTOR este format din:

1. ) Pre$edinte BARZU Liliana
2. ) Vicepre$edinte SAKOTIC Mariana

3. ) Secretar SPORIN Olga

Art. 27. In exercitarea competentei sale, CONSILIUL DIRECTOR:
a) prezinta ADUNARII GENERALE raportul de activitate pe perioada 

anterioara, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, bilantul
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contabil, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli, proiectul 
programelor asociatiei, etc.;
b) incheie acte juridice in numele si pe seama asociatiei;
c) hotaraste schimbarea sediului asociatiei;
d) aproba organigrama si politica de personal a asociatiei, etc.;
e) isi elaboreaza regulamentul intern de functionare;
f) indepline^te orice alte atributii stabilite de ADUNAREA GENERALA.

Art. 28. Deciziile CONSILIULUI DIRECTOR, contrare legii, actului constitutiv sau 

statutului pot fi atacate in justice.

Art. 29. CONSILIUL DIRECTOR poate imputernici una sau mai multe persoane cu 

functii executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de asociat ori sunt 

straine de asociatie pentru a exercita urmatoarele atributii:
a) sa incheie acte juridice in numele si pe seama asociatiei;
b) sa indeplineasca orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de 

ADUNAREA GENERALA.
Art. 30. -(1) CONSILIUL DIRECTOR se intruneste cel putin o data pe luna sau ori 

de cate ori nevoile asociatiei o impun.
(2) Convocarea CONSILIULUI DIRECTOR se face de catre presedinte, iar 

in lipsa acestuia, de inlocuitorul sau, cu cel putin 2 zile inainte de data fixata.
(3) CONSILIUL DIRECTOR delibereaza, in mod valabil, in prezenta a cel 

putin 2/3 din numarul membrilor sai si adopta hotarari valabile cu o jumatate 

plus unu din voturi.

Art. 31. Deliberarile si hotararile CONSILIULUI DIRECTOR se consemneaza in 

procese-verbale incheiate cu ocazia fiecarei sedinte.

Art.32. In relatiile cu autoritatile locale administrative, financiare, bancare sau 

de orice alta natura, presedintele asociatiei va fi reprezentantul legal al acesteia 

si reprezinta asociatia in relatiile cu tertii.

Sectioned a lll-a

CONTROLUL FINANCIAR. CENZORUL/COMISIA DE CENZORI

Art. 33. In cazul in care numarul membrilor asociatiei va fi mai mic de 15, 
oricare dintre asociatii care nu este membru al CONSILIULUI DIRECTOR va putea 

exercita atributiile de control ale cenzorului, cu numirea sa prealabila de catre 

ADUNAREA GENERALA.
in situatia in care numarul membrilor asociatiei va fi mai mare de 15, 

controlul financiar intern va fi asigurat de o comisie de cenzori, care va fi aleasa 

si revocata de ADUNAREA GENERALA.
Durata mandatului cenzorului sau a comisiei de cenzori este de 4 ani. 

Cenzorul nu poate fi membru in consiliul director.
Comisia de cenzori va fi alcatuita dintr-un numar de 3 membrii, din care 

cel pu^in unul va fi expert contabil sau contabil autorizat, in conditiile legii. 
Membrii Consiliului director nu pot fi cenzori.
Primul cenzor al ASOCIATIEI DOSITEI va fi d-l CORNEA Raico.

Art. 34. Cenzorul /comisia de cenzori are urmatoarele atributii:
a) sa verifice modul in care este administrat patrimoniul Asociatiei;
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b) sa intocmeasca rapoartele anuale pe care le prezinta Adunarea
Generala;

c) sa participe la sedintele Consiliului Director fara drept de vot;
d) indepline$te orice alte atribu^ii prevazute in prezentul Statut sau 

stabilite de Adunarea Generala.

In exercitarea atributiilor sale, comisia de cenzori va intocmi rapoarte $i 
sinteze contabile.

Art. 35. ADUNAREA GENERALA aproba regulile generate de organizare si 
functionare a Comisiei de cenzori.

Capitolul V

VENITURILE si CHELTUIELILE ASOCIATIEI 

Art. 36. Veniturile asociatiei provin din:
a) cotizatiile membrilor;
b) dobanzile si dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile in 

condip'i legale;

c) dividendele societatilor comerciale infiintate de asociatie;
e) donatii, sponsorizari sau legate;
f) resurse obtinute de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale;
g) alte venituri prevazute de lege.

Art. 37. Asociatia poate infiinta societati comerciale ale caror dividende, daca 

nu se reinvestesc in aceste societati, se vor folosi pentru realizarea scopului 
asociatiei.

Asociap’a poate desfa$ura orice alte activitati economice directe, daca 

acestea au caracter accesoriu si au legatura stransa cu scopul ei principal.

Art. 38. Principalele cheltuieli ale asociatiei sunt:
a) salarii si adaosuri la salarii;
b) indemnizatii, prime si premii;
c) procurari de materiale necesare desfasurarii activitatii;
d) chirii, dobanzi, taxe, comisioane bancare;
e) cazare, masa, transport;
f) apa, canal salubritate;
g) energie electrica, termica si gaze naturale;
h) procurari de rechizite si imprimate de birou;
i) alte cheltuieli.
Chettuielile se efectueaza potrivit prevederilor bugetului de venituri si 

cheltuieli si se aproba de persoanele insarcinate de consiliut director.
Salariile, indemnizap'ile si alte drepturi banesti ale personalului se 

stabilesc in limitele statului de functiuni si ale bugetului de venituri si cheltuieli.
Consiliul director poate dispune plata de premii, gratificatii si altele 

asemenea din disponibilitatile existente.

Art. 39. Exerci^iul economico-financiar incepe la data de 1 ianuarie si se incheie 

la data de 31 decembrie ale fiecarui an.

Capitolul VI

DIZOLVAREA LICHIDAREA

Art. 40. ASOCIATIA DOSITEI se va dizolva: 
I. De drept, prin:

9



a) realizarea sau, dupa caz, imposibilitatea realizarii scopului pentru care 

a fost constituita, daca Tn termen de 3 luni de la constatarea unui astfel 
de fapt se produce schimbarea acestui scop;
b) imposibilitatea constituirii adunarii generate sau a constituirii 
consiliului director in conformitate cu statutul asociatiei, daca aceasta 

situatie dureaza mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, 
ADUNAREA GENERALA sau, dupa caz, Consiliut director trebuia constituit;

c) reducerea numarului de membrii sub limita stabilita de lege, daca 

acesta nu a fost completat timp de trei luni.

II. Prin hotarare judecatoreasca, la cererea oricarei persoane 

interesate, atunci cand:

a) scopul sau activitatea asociatiei a devenit ilicita sau contrara ordinii 
publice;

b) realizarea scopului este urmarita prin mijloace ilicite sau contrar ordinii 
publice;

c) urmare$te un alt scop decat cel pentru care s-a constituit;
d) a devenit insolvabila;

e) nu mai obtine autorizatiile prealabile necesare, potrivit legii.

III. Prin hotararea ADUNARII GENERALE

Art. 41. In cazul dizolvarii asociatiei, lichidatorii se numesc de instanta 

judecatoreasca sau de ADUNAREA GENERALA, dupa caz.
Odata cu numirea lichidatorilor, mandatul consiliului director inceteaza.
Lichidatorii, la intrarea in functie, efectueaza inventarul si incheie 

bilantul care sa constate situatia exacta a activului si pasivului.
Ei sunt obligati sa primeasca si sa pastreze registrele si orice alte acte ale 

asociatiei si sa tina un registru cu toate operatiunile lichidarii, in ordinea datei 
acestora.

Lichidatorii isi indeplinesc mandatul sub controlul cenzorului sau a 

comisiei de cenzori.

Art. 42. Lichidatorii au obligatia de a continua operatiunile juridice in curs, sa 

incaseze creantele, sa plateasca creditorii, iar daca numerarul nu este suficient, 
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 de derulare.

Art. 43. In cazul dizolvarii asociatiei, bunurile ramase in urma lichidarii nu se pot 

transmite catre persoane fizice.
Aceste bunuri pot fi transmise catre persoane juridice de drept privat sau 

de drept public cu scop identic sau asemanator:
Daca in termen de 6 luni de la terminarea lichidarii, lichidatorii nu au 

reusit sa transmita bunurile in condi^iile alineatului (2), ele se atribuie de 

instanta competenta unei persoane juridice cu scop identic sau asemanator.
Data transmiterii bunurilor este cea a intocmirii procesului-verbal de 

predare-preluare, daca prin acesta nu s-a stabilit o data ulterioara.
In termen de 15 zile de la data sedintei de dizolvare, procesul-verbal, in 

forma autentica, se depune la judecatoria in a carei circumscriptie teritoriala isi 
are sediul, pentru inscriere in Registrul asociatiilor si funda^iilor
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Art. 44. Lichidatorii incheie operap'unUe si remit celor in drept contul gestiunii 
numai dupa expirarea unui termen de 6 luni de la publicarea dizolvarii asociatiei.

Art. 45. Dupa terminarea lichidarii, lichidatorii sunt obligati ca in termen de 

doua luni sa depuna bilan^ul, registrul jurnal si un memoriu prin care sa declare 

operatiunile de lichidare la Registrul asocia^iilor si funda^iilor al judecatoriei in a 

carei circumscriptie teritoriala isi are sediul asociatia si sa indeplineasca toate 

procedurile de publicare si radiere din acest registru.

Art. 46. Daca in termen de 30 de zile libere de la depunerea bilantului nu se 

inregistreaza nici o contestat^ie, bilan^ul se considera definitiv aprobat, iar 
lichidatorii, cu autorizarea judecatoriei, vor permite celor in drept bunurile si 
sumele ramase de la lichidare, impreuna cu toate registrele si actele asociatiei si 
ale lichidarii, dupa aceasta fiind considera^i descarcati.

Art. 47. Asociatia inceteaza a avea fiin^a la data radierii din Registrul 
asociap'ilor si fundap'ilor.

Radierea se face in baza actului constatator eliberat lichidatorilor, prin 

care se atesta descarcarea acestora de obligatiile asumate.

Capitolul VII 
DISPOZIJII FINALE

Art. 48. Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozi^iile OG nr. 26 

/ 2000, actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu alte 

dispozi^ii legale in vigoare.

Prezentul STATUT confine 11 pagini $i s-a incheiat la TIMISOARA in 5 

exemplare, in sedinta de astazi din 17.02.2021 la adresa sediului AsociatieiT

SEMNATURILE MEMBRILOR car e au aprobat prezentui statutul:

Raicov Radmila

Stancu-Petcov lasna

Panici Goran

Momir Predrag-Vasile

Alecu Gorita

Luchin Adriana

Barzu Liliana

Feniat lasmina

Petrov Zoran
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