STATUT
ASOCIAȚIA CULTURAL-ARTISTICĂ
„SLASH LIGHT”
KULTURÁLIS-MŰVÉSZETI EGYESÜLET
CAPITOLUL I
MEMBRII FONDATORI, DENUMIREA, FORMA JURIDICA, DURATA
SEDIUL, PATRIMONIUL INIȚIAL ȘI ORGANELE ASOCIAŢIEI
Art. 1. Subsemnaţii:
1. Mészáros-Varga Erzsébet, domiciliată în Comuna Cetariu, satul Șișterea, nr.
325, jud. Bihor, cetăţean român, fără antecedente penale, identificată prin C.I., seria ZH,
nr. 320946, eliberată de SPCLEP Oradea, la data de 18.08.2020, având cod numeric
personal 2641024054650;
2. lllés Emeric, domiciliat în Mun. Oradea, str. Grigore Irofte, nr.1, bl S60, ap.53,
jud. Bihor, cetăţean român, fără antecedente penale, identificat prin C.I., seria ZH, nr.
182379, eliberată de SPCLEP Oradea, la data de 20.04.2018, având cod numeric
personal 1740619054718;
3. Szegedi Éva, domiciliată în Mun. Oradea, str. Carpați, nr. 7, bl PB19, ap.2, jud.
Bihor, cetăţean român, fără antecedente penale, identificată prin C.I., seria ZH, nr.
163066, eliberată de SPCLEP Oradea, la data de 21.12.2017, având cod numeric
personal 2680109054683;
4. Varga Bernadette, domiciliată în Mun. Oradea, Bld. Ștefan cel Mare, nr. 69, bl
D12, sc. B, etaj 2, ap.28, jud. Bihor, cetăţean român, fără antecedente penale, identificată
prin C.I., seria ZH, nr. 118186, eliberată de SPCLEP Oradea, la data de 06.04.2017,
având cod numeric personal 2920403055081;
ţinând seama de prevederile art. 969 alin. 1 C.civ., şi în condiţiile art. 4 din Ordonanţa
Guvernului nr. 26/2000 modificată şi completată prin Legea nr. 246/2005, am hotăr ât
constituirea ASOCIAȚIEI CULTURAL-ARTISTICĂ „SLASH LIGHT”
KULTURÁLISMŰVÉSZETI EGYESÜLET.
Art. 2. Asociaţia constituită pe baza înţelegerii dintre membrii fondatori va purta
denumirea de ASOCIAȚIA CULTURAL-ARTISTICĂ „SLASH LIGHT” KULTURÁLISMŰVÉSZETI EGYESÜLET.
Art. 3. ASOCIAȚIA CULTURAL-ARTISTICĂ „SLASH LIGHT” KULTURÁLISMŰVÉSZETI EGYESÜLET este persoană juridică de drept privat, organizaţie
neguvernamentala, non-profit şi apolitică, înfiinţată în temeiul O.G. nr. 26/2000, modificată
şi completată prin legea nr. 246/2005.
Art. 4. Durata de funcţionare a ASOCIAŢIEI CULTURAL-ARTISTICĂ „SLASH
LIGHT”
KULTURÁLIS-MŰVÉSZETI EGYESÜLET se stabileşte pe o durată
nedeterminată.
Art. 5. ASOCIAȚIA CULTURAL-ARTISTICĂ „SLASH LIGHT” KULTURÁLISMŰVÉSZETI EGYESÜLET are sediul în Mun. Oradea, str. Carpați, nr. 7, bl PB19, ap.2,
jud. Bihor. Asociaţia poate înfiinţa filiale în ţară.
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Art. 6. Patrimoniul iniţial al asociaţiei este de 200 RON (două sute de RON) în
numerar, reprezentând aportul bănesc al membrilor fondatori şi va fi depus în întregime
de preşedintele asociaţiei, care va avea dreptul să deschidă, să gestioneze și să închidă
contul bancar.
Art. 7. Organele de conducere ale asociaţiei sunt:
1. Adunarea Generală, formată din membrii asociaţi: Mészáros-Varga Erzsébet,
lllés Emeric, Szegedi Éva, Varga Bernadette
2. Consiliul Director, format din 4 (patru) membri.
Componenţa nominală a Consiliului Director este următoarea:
Mészáros-Varga Erzsébet - președinte
Szegedi Éva - vicepreședinte,
Varga Bernadette – secretar, director creativ;
lllés Emeric - director creativ,
Art. 8. ASOCIAȚIA CULTURAL-ARTISTICĂ „SLASH LIGHT” KULTURÁLISMŰVÉSZETI EGYESÜLET, pentru o mai simplă lecturare a prezentului statut va fi numită
în continuare "Asociaţie".

CAPITOLUL II
SCOPUL ŞI OBIECTIVELE ASOCIAŢIEI
Art. 9. Asociaţia este o persoană juridică de drept privat, organizaţie
neguvernamentală, non-profit, având mai multe scopuri:
În primul rând are ca scop promovarea, sprijinirea şi implementarea unor proiecte,
programe de dezvoltare socială, culturală, artistică, sportivă, economică și turistică, care
să fie benefice pentru comunitatea artiștilor din județul Bihor și nu numai,
Asociaţia are ca scop totodată înființarea, amenajarea, dotarea și întreținerea unui
centru cultural-artistic care să fie un loc ideal pentru atingerea scopurilor.
Art. 10. Obiectivele asociaţiei în vederea atingerii scopului propus sunt:
1.
Promovarea și dezvoltarea culturii și a artei sub toate aspectele sale;
2.
Promovarea valorilor artistice și culturale mondiale și ardelenești;
3.
Reprezentarea legală a membrilor asociației și a artiștilor în general în fața tuturor
instituțiilor publice și/sau private, apărarea drepturilor fundamentale ale artiștilor;
4.
Promovarea respectării demnităţii umane şi a drepturilor universale ale omului,
eliminarea tuturor formelor de discriminare culturală, etnică, lingvistică sau religioasă;
5.
Angajarea şi participarea tinerilor artiști în proiecte ce vizează activităţi cu caracter
profesional, cultural-artistic şi de angajare civică;
6.
Înființarea (achiziționarea/închiriererea), dotarea, susținerea, întreținerea unui
centru artistic, în vederea realizării scopului asocției.
7.
Ridicarea nivelului de cunoştinţe pe plan cultural, social şi uman al tinerilor artiști și
al tinerilor în general din ţară şi din străinătate;
8.
Încurajarea participării în număr cât mai mare a artiștilor la manifestările culturale;
9.
Oferirea unor servicii sociale, burse artiștilor talentați cu situaţie materială precară.
10.
Organizarea de târguri, conferinţe și expoziții artistice;
11.
Organizarea de expoziţii de carte, lansări de carte, simpozioane pe tema cărţii;
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12.
Organizarea de întâlniri cu artiști, scriitori, oameni de cultură, oameni de ştiinţă şi,
în general cu oameni care, povestind despre ascensiunea lor pot influenţa pozitiv
percepţia despre viaţă, cultură, educaţie;
13.
Organizarea de acţiuni pentru atragerea atenţiei faţă de clădirile vechi din jurul
nostru;
14.
Organizarea şi desfăşurarea cursurilor de formare pentru adulţi şi tineri (cu
formatori din ţară sau din străinătate), pe domeniile de interes ale acestora;
15.
Desfăşurarea activităţilor prevăzute de legislaţia în vigoare, cu scopul autorizării şi
acreditării cursurilor de formare profesională a adulţilor;
16.
Iniţierea de proiecte privind egalizarea şanselor;
17.
Realizarea de parteneriate şi proiecte de colaborare cu instituţii de cultură de stat
sau private, cu ONG-uri, cu orice alte organizaţii atât din ţară cât şi din străinătate care au
legătură cu scopul propus;
18.
Realizarea de parteneriate şi proiecte cu instituţii ale administraţiei locale,
judeţene, centrale pentru atingerea scopului propus;
19.
Realizarea de studii privind starea actuală a culturii şi a artei, cu identificarea de
soluţii viabile, adaptate realităţii româneşti;
20.
Înfiinţarea propriei edituri şi editare de cărţi, broşuri, pliante, materiale publicitare;
21.
Editarea şi publicarea de reviste de specialitate.
22.
Realizarea unor baze de date prin forma unor ghiduri, cărţi, publicaţii, broşuri,
monografii, expoziţii şi filme documentare, ştiinţifice, CD, DVD.
23.
Promovarea valorilor locale – personalităţi ale artei, ştiinţei, culturii, profesionişti
contemporani sau nu, prin diverse manifestări şi publicaţii;
24.
Iniţierea de proiecte de promovare şi susţinere a potenţialului artistic și cultural din
zonă;
25.
Organizarea de acţiuni caritabile pentru colectarea de fonduri în vederea realizării
scopului şi obiectivelor asociaţiei;
26.
Organizarea de cursuri şi stagii de genul „şcoala de vară” sau alte activităţi care
conduc la realizarea scopului asociaţiei și participarea la evenimente de acest gen;
27.
Organizarea de simpozioane pe teme de educaţie, cultură, învăţământ în
colaborare cu instituţii de stat sau private, din ţară sau din străinătate;
28.
Organizarea de expoziţii (de artă şi nu numai), tabere de creaţie artistică,
seminarii, conferinţe, dezbateri publice naţionale şi internaţionale și participarea la
evenimente de acest gen;
29.
Organizarea de acţiuni de sponsorizare sau donare de produse artistice în vederea
realizării de expoziţii permanente sau de licitarea acestora pentru obţinerea de fonduri în
vederea atingerii scopului şi obiectivelor propuse;
30.
Promovarea schimburilor de informaţii între centre culturale din întreaga lume şi
artişti din România prin organizarea unor spectacole sau alte feluri de întâlniri, pe baza de
reciprocitate, în România şi în afara ei;
31.
Sprijinul cunoaşterii valorilor artistice, ştiinţifice sau de altă natură dincolo de
graniţele ţării prin traducerea şi apoi interpretarea acestora în limbile ţărilor în care
urmează a fi prezentate;
32.
Organizarea de spectacole culturale;
33.
Organizarea de spectacole pentru păstrarea obiceiurilor şi tradiţiilor populare;
34.
Promovarea tinerilor artişti şi a tinerilor talentaţi în vederea afirmării lor artistice;
35.
Promovarea în ţară şi în străinătate a realizărilor Asociaţiei;
36.
Promovarea valorilor locale şi regionale, armonizarea acestora cu valorile
europene;
37.
Elaborarea, organizarea şi finanțarea de programe specifice pentru instruirea,
educarea şi formarea artiștilor;
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38.
Pregătirea şi organizarea unor universităţi de vară, tabere si programe de training
pentru pregătirea artiștilor, dezvoltarea personală, educaţie pro-activă şi cresterea
implicării în comunitate, programe pentru creşterea mobilităţilor şi a schimbului de
experienţă;
39.
Încurajarea, promovarea, sprijinirea activităţilor culturale, sportive şi comunitare de
interes general sau comunitar.
40.
Promovarea culturii, tradiţiiei şi obiceiurilor populare maghiare şi nu numai.
41.
Organizarea unor tabere, excursii, vizite sau participarea la aceste evenimente.
42.
Colaborări cu asociaţii, fundaţii de profil cultural din ţară şi străinătate.
43.
Colaborarea cu alte persoane juridice inclusiv cu bisericile legal constiuite.
44.
Desfăşurarea activităţii economice în condiţiile prevăzute de lege şi în prezentul
Statut având drept scop autofinanţarea.
45.
Depunerea și implementarea unor proiecte.
46.
Atragerea, administrarea şi utilizarea, în condiţiile legii, a donaţiilor, sponsorizărilor
şi altor categorii de resurse primite de la persoane fizice sau juridice din ţară şi din
străinătate pentru realizarea scopurilor şi obiectivelor asociaţiei.
47.
Diseminarea informaţiilor legate de valorile europene – subliniind cele legate de
protecţia mediului, toleranţă şi multiculturalitate, drepturile omului sau regionalizare;
48.
Programe de educație şi training în domeniile de activitate ale asociaţiei
49.
Campanii publice şi programe de educaţie civică (editarea şi tipărirea de materiale
cu caracter informativ, realizarea de emisiuni radio, TV şi internet)
50.
Stabilirea legăturilor de creație și comerț cu alte organizatii similare, cu persoane
fizice si juridice din tara si din strainatate.
51.
Deschiderea de expozitii cu vânzare, saloane, magazine de artizanat, webshop,
organizarea festivalurilor, targurilor, licitatii, altor activitati comerciala, venitul carora va fi
utilizat la atingerea scopului si obiectivelor statutare ale asociatiei.
52.
Accesarea, elaborarea, sprijinirea, realizarea si/sau participarea la derularea
programelor transfrontaliere si europene in domeniile de interes ale asociatiei.
53.
Organizarea unor evenimente cu caracter interetnic şi intercultural
54.
Conceperea şi realizarea programelor culturale în domeniul interetnic în vederea
valorificării tradiţiilor culturale şi promovării forţelor creatoare actuale ale diferitelor etnii de
pe teritoriul judeţului şi cunoaşterii reciproce a spiritului de toleranţă, înţelegere şi
colaborare interetnică, prin toate formele specifice de manifestare culturală: editare de
cărţi şi reviste, programe multimedia, organizarea de conferinţe, simpozioane, mese
rotunde şi colocvii, întâlniri cu cititorii, expoziţii, spectacole;
55.
Alte acțiuni necesare realizării scopului și obiectivelor Asociatiei;
Obiectul principal de activitate va fi: 9499 Activităţi ale altor organizaţii n.c.a.,
Obiecte secundare:
5811 Activitati de editare a cartilor
5813 Activitati de editare a ziarelor
5814 Activitati de editare a revistelor si periodicelor
5819 Alte activitati de editare
6312 Activitati ale portalurilor web
7220 Cercetare-dezvoltare in stiinte sociale si umaniste
7320 Activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice
7490 Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.ca.
8230 Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor
8299 Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.
8559 Alte forme de invatamant n.c.a.
8560 Activitati de servicii suport pentru invatamant
9004 Activitati de gestionare a salilor de spectacole
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9102
9329

Activitati ale muzeelor
Alte activitati recreative si distractive n.c.a.
CAPITOLUL III
MEMBRII ASOCIAŢIEI

a)
b)
c)
d)

Art. 11. Membrii Asociaţiei se împart în următoarele categorii:
asociaţi-fondatori, cei care au contribuit moral şi material la constituirea asociaţiei şi a
patrimoniului iniţial al acesteia;
asociaţi, persoane care au dobândit calitatea de membru al asociaţiei ulterior înfiinţării
sale;
membri de onoare, persoane fizice sau juridice care aderând la scopul asociaţiei,
sprijină material şi moral îndeplinirea obiectivelor sale într-un mod deosebit;
membrii-simpatizanţi
care
sprijină
material
şi
moral
îndeplinirea
obiectivelor şi scopului asociaţiei
CAPITOLUL IV
DOBÂNDIREA ŞI PIERDEREA CALITĂŢII DE MEMBRU

Art. 12. Poate dobândi calitatea de asociat, membru de onoare sau membru
simpatizant al Asociaţiei orice persoană fizică sau juridică care aderând la scopul şi
obiectivele asociaţiei întruneşte acordul unanim în Adunarea Generală a Asociaţilor.
Art. 13. Calitatea de asociat, de membru de onoare sau membru simpatizant al
Asociaţiei se poate pierde în următoarele condiţii:
a. prin retragere;
b. prin revocare, ca urmare a hotărârii Adunării Generale luată cu majoritate de
voturi din numărul asociaţilor, pentru prejudiciile de orice natură cauzate
desfăşurării în bune condiţii a activităţii Asociaţiei. Motivarea hotărârii este
obligatorie.
c. prin desfiinţarea Asociaţiei
CAPITOLUL V
DREPTURILE SI OBLIGAŢIILE ASOCIAŢILOR
Art. 14. Drepturile asociaţilor sunt următoarele:
- de a participa la adunarea generală;
- de a pune în discuţie prin includerea pe ordinea de zi a şedinţei adunării
generale a oricărui subiect care are legătură cu activitatea Asociaţiei;
- de a vota asupra oricăror probleme puse în discuţia adunării generale, în cadrul
şedinţelor acestui organ;
- de a-şi exprima dezacordul faţă de hotărârile organului de conducere din care
face parte sau a organului executiv;
- de a accede, în urma votului organului de conducere competent, în oricare
dintre funcţiile din cadrul Asociaţiei;
- de a convoca, în condiţiile prezentului statut, şedinţa organului deliberativ;
- de a cere, şi de a i se pune la dispoziţie, pe cheltuiala proprie, fotocopii după
actele Asociaţiei (hotărâri, decizii, regulamente etc.)
- de a beneficia şi de a folosi, exclusiv în vederea îndeplinirii acţiunilor statutare
ale asociaţiei, bunurile din patrimoniul Asociaţiei;
- de a fi recompensat în orice mod pentru activitatea sa prin hotărârea adunării
generale;
- de a renunţa la calitatea de asociat.
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Art. 15. Drepturile membrilor de onoare sunt următoarele:
- de a asista desfăşurarea adunării generale, fără a avea drept de vot;
- de a participa la toate acţiunile Asociaţiei;
- de a fi informaţi asupra tuturor aspectelor legate de activitatea Asociaţiei;
- de a beneficia şi de a folosi, exclusiv în vederea îndeplinirii acţiunilor statutare
ale asociaţiei, bunurile din patrimoniul Asociaţiei;
- de a renunţa la calitatea de membru.
Art. 16. Drepturile membrilor simpatizanţi sunt următoarele:
- de a asista desfăşurarea adunării generale, fără a avea drept de vot;
- de a participa la toate acţiunile Asociaţiei;
- de a beneficia şi de a folosi, exclusiv în vederea îndeplinirii acţiunilor statutare
ale asociaţiei, bunurile din patrimoniul Asociaţiei, cu acordul preşedintelui
Consiliului Director;
- de a renunţa la calitatea de membru.
Art. 17. Obligaţii asociaţilor şi a membrilor de onoare sunt următoarele:
- de a se supune hotărârilor şi deciziilor luate în conformitate cu legea şi
prezentul statut de către organele de conducere ale Asociaţiei;
- de a nu folosi bunurile din patrimoniul Asociaţiei în scopuri personale sau
contrare scopului şi obiectivelor Asociaţiei,
- de a se abţine de la orice fel de declaraţii sau acţiuni publice personale care ar
prejudicia în orice fel imaginea şi activitatea Asociaţiei;
- de a participa şi de a se implica activ în acţiunile iniţiate de Asociaţie, cu
excepţia membrilor de onoare;
- de a nu iniţia acţiuni, fără împuternicire prealabilă, din partea organelor de
conducere competente, care ar putea implica în orice fel Asociaţia.
CAPITOLUL VI
PATRIMONIUL
Art. 18. Patrimoniul iniţial al Asociaţiei se constituie din donaţii şi contribuţii ale
membrilor fondatori.
Art. 19. Patrimoniul iniţial al Asociaţiei este în valoare de 200 RON (două sute de
RON), în numerar, reprezentând aportul bănesc al membrilor fondatori.
CAPITOLUL VII
RESURSELE PATRIMONIALE ALE ASOCIAŢIEI
ŞI EXERCIŢIUL FINANCIAR
Art. 20. Exerciţiul financiar începe la data de 1 ianuarie si se termină la data de 31
decembrie ale fiecărui an.
Art. 21. Veniturile Asociaţiei provin din:
a. cotizaţii şi contribuţii băneşti sau in natura ale membrilor sau a simpatizanţilor;
b. donaţiile şi sumele sau bunurile primite prin contribuţie şi sponsorizare;
c. dobânzi si dividende rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţiile
legale;
d. încasări din contracte de sponsorizare şi publicitate;
e. încasări din activităţile economice desfăşurate în condiţiile art. 48 din O.G. nr.
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26/2000;
f. proiecte locale, regionale, naţionale, internaţionale
g. „resurse şi venituri obţinute de la bugetul de stat (conform art. 46, lit.f) cap. 7 din
Ordonanţa Guvernului nr. 26/ 2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări
şi completări prin Legea nr. 246/ 2005);
h. alte venituri prevăzute de lege.
Art. 22. Activitatea economico-financiară se raportează prin bilanţ anual Adunării
Generale a asociaţilor şi se organizează conform legii.
CAPITOLUL VIII
ORGANIZARE,ADUNAREA GENERALĂ, CONSILIUL DIRECTOR, ALTE ORGANE DE
CONDUCERE, SUPRAVEGHERE ŞI CONTROL
Art. 23. Structura organizatorică a Asociaţiei include următoarele organe:
a. Adunarea Generală
b. Consiliul Director
c. Președinte
a. Adunarea generală
Art. 24. Adunarea Generala este organul suprem, deliberativ al Asociaţiei şi se
compune din totalitatea asociaţilor.
Adunarea Generală decide asupra activităţii acesteia si asupra politicii economice
şi se întruneşte anual sau mai des conform hotărârii Consiliului Director şi are în
permanenţă în competenţele sale drept de control asupra Consiliului Director.
Art. 25. Adunarea Generala îşi desfăşoară activitatea în adunări anuale ordinare la
convocarea preşedintelui sau în sesiune extraordinara convocata in cazuri de necesitate:
modificarea statutului, apariţia unor situaţii care pot sa pericliteze existenta asociaţiei;
Art. 26. Convocarea se face prin:
- prin convocator, cu semnătură de luare la cunoştinţă a membrilor;
- prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire;
- prin publicarea în mass-media.
Art. 27. Adunarea Generala se convoacă cu cel puţin 15 de zile înainte de data
calendaristică pentru care a fost programată.
Adunarea Generală ordinară se convoacă de către Consiliul Director, iar Adunarea
Generală extraordinară poate fi convocată de Consiliul Director sau de cel puţin o treime
din membrii asociaţiei.
Art. 28. Pentru a fi valide, hotărârile Adunării Generale trebuie adoptate:
- la prima convocare, prin prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din totalitatea
membrilor, iar hotărârile se adoptă cu votul majorităţii simple a celor prezenţi;
- la a doua şi următoarele convocări, prin prezenţa a cel puţin o treime din
totalitatea membrilor, iar hotărârile se adoptă cu votul majorităţii simple a celor
prezenţi;
Art. 29. Adunarea Generală are următoarele atribuţii :
a. hotărăşte cu privire la programul general de acţiune al Asociaţiei;
b. aprobă căile şi obiectivele concrete pentru realizarea scopului
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Asociaţiei;
c. alege şi revocă membrii Consiliului Director;
d. controlează activitatea şi gestiunea Consiliului Director;
e. verifică şi aprobă bilanţul şi contul de gestiune anual;
f. aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului Director;
g. aprobă şi modifică bugetul pentru anul următor;
h. controlează legalitatea şi aprobă organizarea de activităţi economice
directe, legate de scopul Asociaţiei;
i. hotărăşte asupra anulării, modificării deciziilor Consiliului Director;
j. modifică actul constitutiv şi a statutul;
k. hotărăşte dizolvarea şi lichidarea asociaţiei, precum şi stabilirea
destinaţiei bunurilor rămase după lichidare;
l. hotărăşte, în limitele şi condiţiile legii, asupra oricăror aspecte ce
privesc activitatea Asociaţiei.
b. Consiliul Director
Art. 30. Consiliul Director este organul executiv al Asociaţiei şi este compus din
patru asociaţi fondatori. Consiliul Director este condus de un preşedinte, ales dintre
membrii componenţi ai Comitetului.
Membrii Consiliului Director sunt numiţi pe o perioadă de patru ani de către
Adunarea Generală, mandatul lor putând fi prelungit.
Consiliul Director se întruneşte o dată pe lună sau ori de câte ori este nevoie la
convocarea Preşedintelui printr-un convocator scris.
Art. 31. Consiliul Director are următoarele atribuţii:
• asigură conducerea Asociaţiei între şedinţele Adunării Generale;
• aduce la îndeplinire şi pune în executare hotărârile Adunării Generale;
• îndeplineşte toate atribuţiile stabilite de Adunarea Generala;
• încheie acte juridice in numele si pe seama asociaţiei;
• prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioara,
execuţia bugetara, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli,
precum şi proiectul programelor asociaţiei;
• hotărăşte cu privire la înfiinţarea de filiale şi puncte de lucru în alte localităţi;
• administrează resursele financiare, bunurile mobile şi imobile aflate în
patrimoniul Asociaţiei;
• hotărăşte cu privire la angajarea de personal;
• convoacă Adunarea Generală Ordinară precum şi ori de câte ori este nevoie
Adunarea Generală Extraordinară;
• propune Adunării Generale puncte pentru ordinea de zi a acesteia.
Art. 32. Deciziile Consiliului Director se iau cu majoritate simplă a membrilor
prezenţi într-un număr de cel puţin jumătate din numărul membrilor Consiliului Director. În
caz de paritate, votul președintelui decide.
Membrii Consiliului Director nu pot fi reprezentaţi în şedinţe.
c. Președinte
Art. 33. Preşedintele Consiliului Director este reprezentantul legal al Asociaţiei,
fiind împuternicit să încheie acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei. Dreptul de
reprezentare al Preşedintelui poate fi transmis temporar, pentru perioada în care acesta
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nu-ţi poate îndeplini activitatea, unui alt membru al Consiliului Director, prin delegaţie.
Preşedintele Consiliului Director, îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de
adunarea generală.
CAPITOLUL IX
MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA
Art. 34. Prezentul Statut poate fi modificat în condiţiile legii, prin act adiţional,ca
urmare a hotărârilor luate de către Adunarea Generala în condiţiile prevăzute de lege şi
prezentul statut.
Art. 35. Modificarea Statutului sau a actelor constitutive este supusă procedurilor
prevăzute de lege.
Art. 36. Dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei poate avea loc numai în condiţiile şi în
cazurile prevăzute de O.G. nr. 26/2000.
Art. 37. În cazul dizolvării asociaţiei, bunurile rămase în urma lichidării vor fi
transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau
asemănător printr-o procedura stabilita de Adunarea Generală a Asociaţiei.
CAPITOLUL X
DISPOZIŢII FINALE
Art. 38. Asociaţia se poate asocia cu alte instituţii, organizaţii de profil sau poate
adera la alte organizaţii cu obiective similare, din ţară sau străinătate.
Art. 39. Prezentul statut este cadrul normativ pe baza căruia se va desfăşura
întreaga activitate a Asociaţiei.
Art. 40. Prevederile prezentului statut se completează cu celelalte dispoziţii legale
în vigoare privind asociaţiile şi fundaţiile.
Art. 41. Prezentul Statut a fost întocmit, redactat
exemplare originale, azi, 19.04.2021, în limba româna.

şi

atestat

ASOCIAŢI FONDATORI
Mészáros-Varga Erzsébet

.......................................

lllés Emeric

.......................................

Szegedi Éva

.......................................

Varga Bernadette

.......................................
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