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STATUT 
 

Asociaţia Astronomică Maghiară  din Transilvania 
Erdélyi Magyar Csillagászati Egyesület 

-AAMT – EMCSE- 
 
 

Fondatorii asociaţiei doresc să asigure un cadru organizatoric tuturor persoanelor care practică 
sau simpatizează cu astronomia- profesionişti şi amatori,-să formeze colectivităţi care să contribuie la 
îmbogătăţirea cunoştinţelor ştiinţifice a membrilor şi la popularizarea şi explicarea fenomenelor 
astronomice în rîndul populaţiei.    . 
 

 
CAP.1. REGLEMENTĂRI GENERALE 

 
 

Constituirea asociaţiei 
 

Art.1 Asociaţia se constituie prin voinţa unanimă a membrilor fondatori, care au semnat actul 
de constituire şi au adoptat prezentul STATUT. 

Prevederile statutului sunt în concordanţă cu cadrul legal prevăzut de O.G.nr.26/2000 privind 
asociaţiile şi fundaţiile, completată şi republicată.                                

 
Denumirea şi sediul 

             
Art.2 Asociaţia are denumirea “ASOCIAŢIA ASTRONOMICĂ MAGHIARĂ DIN 

TRANSILVANIA – ERDÉLYI MAGYAR CSILLAGÁSZATI EGYESÜLET„-din Miercurea Ciuc. 
Forma prescurtată AAMT-EMCSE. 

Denumirea în limba engleză, ce se va folosi în relaţiile cu alte asociaţii similare din U.E. este: 
“HUNGARIAN ASTRONOMICAL ASSOCIATION OF TRANSYLVANIA”, forma prescurtată 
“HAAT”. 

Art.3 Sediul asociaţiei “AAMT-EMCSE” este în Miercurea Ciuc, Piaţa Libertătii nr.1, judeţul 
Harghita. 

                                                              Personalitatea juridică 
         

Art.4  Asociaţia are personalitate juridică, dobândită prin autorizarea de Judecătoria din 
Miercurea Ciuc şi înregistrarea în  Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. 

Calitatea de personalitate juridică este de drept civil, fără scop lucrativ – non profit. 
 

Durata de funcţionare 
Art.5 Asociaţia a fost constituită să funcţioneze pe termen  nedeterminat, încetarea efectuându-

se potrivit prevederilor legale. 
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CAP.II.  SCOPUL, OBIECTIVELE ŞI ACTIVITĂŢILE 

                
 

Scopul asociaţiei 
 

Art.6  Scopul asociaţiei este urmărirea unui interes general al societăţii civile şi al unui interes 
de grup şi personal în domeniul cultivării ca o activitate culturală, educativă a astronomiei în România 
de către membrii şi simpatizanţii existenţi, sporirea numărului acestora, în special prin atragerea 
tineretului, asigurând un cadru organizatoric corespunzător, îndrumare şi educare competentă. 
                În procesul de realizare a scopului, asociaţia respectă legislaţia în vigoare, va promova 
valorile civile, va crea relaţii de ajutorare reciprocă cu autorităţile publice, alte persoane juridice şi 
fizice, dorind să beneficieze de facilităţile democraţiei şi statului de drept. 

Art.7. Realizarea scopului şi a obiectivelor stabilite, îndeplinirea activităţilor privind 
popularizarea, explicarea fenomenelor, atragerea tineretului, utilizarea mijloacelor publicitare pentru 
răspândirea cunoştinţelor şi alte acţiuni similare conferă asociaţiei calitatea de utilitate publică.  
 
 

Obiective şi activităţi 
 

Art.8 În vederea realizării scopului asociaţiei, conducerea şi membrii asociaţiei desfăşoară 
următoarele activităţi: 
             - asigură cadrul juridic şi organizatoric, spaţiu documentar şi instrumente specifice activităţii 
astronomice; 
            - organizează evidenţa membrilor, condiţiile de primire de noi membri, stabileşte cotizaţia, alte 
contribuţii obligatorii sau  facultative la fondurile şi activităţile asociaţiei;               

 - organizează acţiuni didactice, popularizarea, îndrumarea şi instruirea în domeniul 
astronomiei; 
 - organizează cursuri de perfecţionare, schimburi de experienţă, conferinţe, tabere de observare 
   şi expediţii cu scopuri astronomice;   
 - editează şi procură cărţi şi reviste de specialitate şi alte  materiale ajutătoare, confecţionează şi 
achiziţionează instrumentar  economic; 

            - contribuie la sprijinirea activităţii observatoarelor şi planetariilor din Transilvania şi militează 
pentru creşterea prestigiului social al astronomiei . 
           - iniţiază şi se preocupă de relaţii cu alte organizaţii similare, federaţii din ţară şi din străinătate; 
           - iniţiază şi sprijină relaţiile cu organele locale ale statului, participă la manifestările organizate 
de instituţiile lor; 
           - utilizează mijloacele publicitare – audiovizuale şi scrise pentru  popularizarea cunoştinţelor 
astronomice, atrage populaţia, în special tineretul  în observarea fenomenelor şi explicarea acestora;     
          - organizează evidenţa patrimoniului, asigură integritatea şi administrarea lui; 
          - execută toate acele acţiuni şi sarcini  care par prevăzute în actele normative pentru domeniul 
astronomiei precum şi orice alte acţiuni specifice care nu contravin prevederilor legale. 
 
 Art.9 Dacă asociaţia, prin natura scopului sau obiectivelor propuse  urmează să desfăşoară 
activităţi pentru care potrivit legii, sunt necesare autorizaţii administrative prealabile, aceste activităţi 
nu vor putea fi iniţiate, sub sancţiunea dizolvării judecătoreşti, decât după obţinerea autorizaţiilor 
respective. 
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CAP.III. MEMBRII ASOCIAŢIEI 
 
 

Dobândirea şi pierderea calităţii de membru 
 
 
 Art.10  Sunt membrii asociaţiei : 
       - membrii fondatori, persoane fizice şi juridice care au semnat actul de constituire,  
        - membrii persoane fizice sau juridice de profil care au solicitat calitatea de membru şi au fost 
admişi de consiliul director, admitere ratificată la prima adunare generală. Noii membrii trebuie să 
declare că acceptă statutul, să fie onorabili, iar persoanele fizice să împlinească vârsta de 12 ani. 
        - membrii onorifici, persoane fizice, care au contribuit substanţial la activitatea asociaţiei, ori s-au 
evidenţiat în domeniul astronomiei. Membrii onorifici sunt aleşi de adunarea generală la propunerea 
preşedintelui asociaţiei. 
       - Simpatizanţii, care participă la unele activităţi dar nu au solicitat calitatea de membru. 
          Membrii asociaţiei pot primi legitimaţie. 
          
 Art.11 Persoanele juridice care devin membrii în asociaţie, păstrează  autonomia de organizare şi 
funcţionare potrivit statutului propriu, sunt reprezentaţi în această asociaţie prin reprezentantul legal, 
conform înţelegerii dintre părţi. 
 
 Art.12 Calitatea de membru se pierde în următoarele situaţii: 
        a) Abateri grave de la statutul asociaţiei ; 
        b) Condamnări pentru fapte care face ca persoana să devină neagreată de asociaţi;             
        c) Neplata cotizaţiei pe o perioadă de 1 an, neaducerea aportului la patrimoniul asociaţiei sau   
            refuzul altor contribuţii stabilite, necesară realizării scopului asociaţiei; 
       d) La cererea persoanei fizice sau juridice. 
       e) Prin radierea asociatiei sau persoanei juridice membre, prin decesul persoanei fizice; 
 În cazurile a), b) si c)  persoana fizica sau juridical este exclusă din asociaţie prin hotărârea 
consiliului director, ratificat de Adunarea Generală, eventual suspendat temporar pe o durată de până 
la 1 an. 
 In cazul e) calitatea de membru se va pierde prin stergerea din registrul asociatiei pe baza actelor 
doveditoare,  hotarate de consiliul director si ratificate de Adunarea Generala. 
 
 

Drepturile şi obligaţiile membrilor 
 
 
 Art.13 Membrii asociaţiei au dreptul: 
    -  să participe la acţiunile, manifestările, conferinţele şi taberele organizate; 
    -  să beneficieze de toate facilităţile ce asigură cadrul organizat al asociaţiei, să fie informaţi asupra 
metodelor şi tehnicilor utilizate şi asupra înzestrărilor folosite; 
    - să fie protejaţi de toate influenţele păgubitoare venite din interiorul sau din afara asociaţiei care 
vizează activitatea  astronomică; 
    - să exercite votul în adunarea generală, să poată alege şi să fie ales în organele de conducere. 
 
 Art.14  Membrii asociaţiei au obligaţia:    
    - să respecte statutul asociaţiei şi legislaţia în domeniu; 
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    - să participe la adunările generale şi să-şi exprime părerea asupra modului în care se realizează  
scopul asociaţiei; 
    - să depună aportul stabilit la patrimoniul asociaţiei şi să plătească cu regularitate cotizaţia stabilită 
de adunarea generală; 
    - să se abţină de la orice manifestare care ar putea prejudicia asociaţia sau în general activitatea 
astronomică; 
    - să se prezinte onorabil la manisfestările organizate la care reprezintă asociaţia din care face parte;  
    - să ia parte activă la îndeplinirea obiectivelor asociaţiei a hotărârilor adunării generale şi a 
sarcinilor stabilite de consiliul director. 
 
 

Structuri funcţionale 
    
 Art.15  Membrii desfăşoară activitatea nemijlocit în această asociaţie, sau prin diverse structuri 
teritoriale astfel: 
     - entităţi, persoane juridice înscrise în asociaţie, 
     - grupuri organizate, fără personalitate juridică, membrii, 
     - filiale proprii. 
                Relaţiile între asociaţie şi membrii persoane juridice respectiv grupuri organizate fără 
personalitate juridică vor fi reglementate prin convenţii. 
                Asociaţia îşi poate constitui filiale, cu structuri teritoriale, cu un număr minim de 10 membri, 
organe de conducere proprii şi un patrimoniu distinct de cel al asociaţiei. 
                Filialele sunt entităţi cu personalitate juridică, putând încheia, în nume propriu, acte juridice 
de administrare şi conservare, în condiţiile stabilite de asociaţie prin actul constitutiv al filialei.  
Ele pot încheia acte juridice de dispoziţie, în numele şi pe seama asociaţiei, numai pe baza hotărârii 
prealabile a consiliului director al asociaţiei. 
               Filiala se constituie prin hotărârea autentificată a adunării generale a asociaţiei. Personalitatea 
juridică se dobândeşte de la data înscrierii filialei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. 
             În vederea înscrierii filialei, reprezentantul ascociaţiei va depune cererea de înscriere, 
împreună cu hotărârea de constituire a filialei şi cu acte doveditoare ale sediului şi patrimoniului 
iniţial, la judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială urmează să-şi aibă sediul filiala. 
 
 

Organele asociaţiei     
 
 Art.16  Organele de conducere şi control sunt:  

a). adunarea generală 
            b). consiliul director 

c). cenzorul sau, după caz, comisia de cenzori 
 
 

Adunarea generală 
 
 Art.17  Adunarea  generală este organul de conducere, alcătuit din totalitatea membrilor. 
 Competenţa adunării generale cuprinde: 
        - stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale a asociaţiei; 
        - aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil; 
        - alegerea şi revocarea membrilor consiliului director; 
        - alegerea şi revocarea cenzorului sau, după caz, a membrilor comisiei de cenzori; 
        - stabilirea taxei de înscriere, a cotizaţiei anuale şi a altor contribuţii; 
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        - înfiinţarea de filiale; 
        - modificarea actului constitutiv şi a statutului; 
        - dizolvarea şi lichidarea asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după 
lichidare; 
        - orice alte atribuţii prevăzute de lege sau în statut. 
         
 Adunarea generală alege un preşedinte, viceprecedenţi şi un secretar. Numărul vicepreşedinţilor 
se stabileşte de adunarea generală ţinând cont de dezvoltarea teritorială a asociaţiei. 
      
 Art.18  Adunarea generală ordinară se întruneşte odată pe an şi are drept de control asupra 
întregii activităţi ai asociaţiei. 
                  Dacă se consideră necesar, consiliul director poate convoca adunarea generală 
extraordinară, care va hotărî numai în problema pusă pe ordinea de zi. 
  
 Art.19  Adunarea generală este convocată de preşedintele asociaţiei sau consiliul director cu 10 
zile calendaristice înaintea datei stabilite, prin inştiinţare directă  a membrilor, dacă numărul acestora 
este sub 50. Peste acest număr convocarea se face prin presa naţională. În ambele situaţii  data, ora, 
locul adunării generale şi ordinea de zi se afişează la uşa sediului, în acelaşi termen. 
               Adunarea este legal constituită cu prezenţa a jumătate plus unu a membrilor din evidenţa 
asociaţiei. Dacă nu se realizează cvorumul se face o nouă convocare cu respectarea unui termen de 7 
zile calendaristice. 
              Membrii asociaţiei pot fi reprezentaţi în adunarea generală prin împuternicire scrisă acordată 
unui alt membru, care nu face parte din consiliul director. Împuternicirea scrisă este limitată la 
problemele din ordinea de zi afişată. 
              La a doua convocare adunarea generală desfăşoară lucrările cu numărul de membrii prezenţi. 
              Hotărârile se iau cu vot deschis, fiecare membru având un singur vot, exercitându-l personal. 
Hotărârile sunt luate cu majoritatea simplă a membrilor prezenţi. 
 
 Art.20  Asociatul care într-o anumită problemă supusă hotărârii adunării generale este interesat  
personal sau prin soţul/soţia, ascendenţii săi, rudele în linie colaterală sau afinii săi până la gradul al 
patrulea inclusiv, nu va putea lua parte la deliberare şi nici la vot. 
                   Asociatul care încalcă dispoziţiile alin.1 este răspunzător de daunele cauzate asociaţiei 
dacă fără votul său nu s-ar fi putut obţine majoritatea cerută. 
 
 Art.21  Hotărârile luate de adunarea generală, în limitele legii, ale actului constitutiv şi/sau  ale 
statutului sunt obligatorii chiar şi pentru asociaţii care au votat împotrivă. 
 Hotărârile adunării generale, contrare legii, actului constitutiv sau dispoziţiilor cuprinse în statut, 
pot fi atacate în justiţie de către oricare dintre asociaţi care nu au luat parte la adunarea generală sau 
care au votat împotrivă şi au cerut să se insereze aceasta în procesul verbal de şedinţă, în termen de 15 
zile de la data când a avut loc şedinţa, după caz. 
 
 Art.22  Consiliul director  se  compune din 3-7 membrii, din care unul este şi preşedintele 
asociaţiei şi care coordinează activitatea consiliului, este ales de adunarea generală pe o perioadă de 4 
ani şi poate fi reales. 
 Secretarul trezorier al consiliului director este şi secretarul adunării generale. 
 
 Art.23   Consiliul director asigură punerea în execuţie a hotărârilor adunării generale. 
          În exercitarea competenţei sale, consiliul director: 
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a) prezintă adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea 
bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi 
cheltuieli şi proiectul programului asociaţiei; 

b) încheie acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei; 
c) aprobă organigrama şi politica de personal ale asociaţiei; 
d) admite cererea de adeziuni a noi membrii şi supune ratificării adunării generale anuale; 
e) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de adunarea generală. 

 
 Art.24  Dispoziţiile art.20 se aplică în mod corespunzător  şi membrilor consiliului director. 
Deciziile consiliului director, contrare legii, actului constitutiv sau statutului asociaţiei pot fi atacate în 
justiţie, în condiţiile prevăzute la art.21 alin.2. 
 
 Art.25  Consiliul director poate împuternici una sau mai multe persoane cu funcţii executive, 
inclusiv persoane care nu au calitatea de asociat ori sunt străine de asociaţie, pentru a exercita atribuţii 
în vederea realizării scopului asociaţiei. 
 
 Art.26  Consiliul director se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie. Consiliul director 
poate lua hotărîri dacă toţi membrii au fost înştiinţaţi prin mijloacele stabilite.în prezenţa a minim: 

a) Doi membri daca consiliul director este format din trei persoane; 
b) Trei membri daca consiliul director este format din cinci persoane; 
c) Patru membri daca consiliul director este format din sapte persoane 
 

 Hotărârile se iau cu vot deschis. 
 
 Art.27  În cazul în care adunarea generală sau consiliul director nu se întruneşte potrivit 
statutului, o treime din membrii activi ai asociaţiei sau unul dintre membrii consiliului director pot 
face convocarea. În acest caz adunarea generală poate lua hotărâri chiar dacă prezenţa este sub 50 %. 
 
 Art.28  Controlul financiar intern al asociaţiei este asigurat de un cenzor. În cazul în care 
numărul membrilor înscrişi va depăşii 100 membri, adunarea generală constatând acest număr, va 
organiza o comisie de cenzori alcătuită din 3 membri. 
 
 Art.29  În realizarea competenţei sale cenzorul sau, după caz comisia de cenzori: 

 a)   verifică modul în care este administrat patrimoniul asociaţiei; 
 b)   întocmeşte rapoarte şi le prezintă adunării generale; 
c) poate participa la şedinţele consiliului director fără drept de vot; 
d) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de adunarea generală. 

Unul dintre cenzori trebuie să fie expert contabil sau contabil autorizat, în condiţiile legii. Regulile 
generale de organizare şi funcţionare ale comisiei de cenzori se aprobă de adunarea generală. Comisia 
de cenzori îşi poate elabora un regulament intern de funcţionare aprobat de consiliul director. 
 
 Art.30  Consiliul director  poate numi o comisie etică,  compusă din 3-7 membrii ai asociaţiei, in 
functie de gravitatea cazului,  pe o perioadă determinată pentru cercetarea unor abateri de la statut. 
 Comisia etica formata tot din 3-7 membrii ai asociaţiei, poate fi numita si de 51% din membri 
asociatiei atunci cand consiliul director omite efectuarea acestui lucru. si din anumite motive nu dispune 
verificarea problemelor sesizate 
              Comisia de etica prezintă raportul consiliului director sau adunării generale in functie de cine 
a fost numit. În această din urmă situaţie, comisia împreună cu cenzorul pot convoca adunarea 
generală extraordinară,  pot propune măsuri în raport cu gravitatea faptelor constatate.  
In primul caz consiliul director va propune masuri in raport cu gravitatea faptelor constatate 
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CAP.V.  PATRIMONIUL, EVIDENŢE 
 
 

Patrimoniul asociaţiei 
  
              

 Art.31 Asociaţia are patrimoniu propriu, consiliul director fiind responsabil pentru gestionarea 
lui corectă şi eficientă. Asociaţia răspunde pentru datorii cu patrimoniul propriu. Inventarierea 
activelor şi pasivelor se face anual, sub coordonarea secretarului trezorier. 
            Membrii asociaţiei răspund numai pentru depunerea cotizaţiei şi a altor contribuţii stabilite dar 
nu şi pentru obligaţiile asociaţiei. 
 

Resurse patrimoniale 
 

 Art.32  Resursele patrimoniale  ale asociaţiei provin din: 
             - aportul membrilor fondatori la patrimoniul iniţial; 
             - taxele de înscriere a noilor membri; 
             - cotizaţiile stabilite de adunarea generală; 
             - dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile; 
             - dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de asociaţie; 
             - venituri realizate de ateliere şi puncte de lucru provizorii; 
             - donaţii, sponzorizări sau legate; 
             - resurse obţinute de la autorităţile publice, din alte fonduri bugetare sau extrabugetare; 
   - proiecte europene, guvernamentale, etc. 
             - alte venituri legale. 
 
 Art.33 Asociaţia poate înfiinţa societăţi comerciale, potrivit legii, a căror dividende se folosesc 
obligatoriu ca resurse pentru societate. Poate crea ateliere proprii, puncte de desfacere pentru 
realizarea şi aprovizionarea membrilor sau simpatizanţilor cu articole specifice activităţii asociaţiei. 
 
 Art.34  Asociaţia organizează şi conduce evidenţa contabilă potrivit prevederilor Legii 
contabilităţii, depune rapoarte situaţii la organele fiscale conform reglementărilor referitoare la 
asociaţii şi fundaţii. 
          
 Art.35 Asociaţia ţine şi următoarele registre:  
            - registrul membrilor asociaţiei, cu capitole distincte pentru persoane fizice şi persoane 
juridice;                             
            - registrul adunărilor generale şi a consiliului director; 
            - registrul cenzorilor.  
             Pentru organizarea evidenţei contabile răspunde preşedintele, pentru registrele membrilor 
secretarul asociaţiei. 
 
 
               
                        CAP.VI. MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV ŞI/SAU A STATUTULUI 
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 Art.36  Modificarea  actului constitutiv şi/sau a statutului se face prin înscrierea modificării în 
Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei din Miercurea Ciuc. 
 Cererea de înscriere a modificării va fi însoţită de procesul-verbal al adunării generale, în formă 
autentificată, iar în cazul modificării sediului, de procesul-verbal al şedinţei consiliului director, în 
formă autentificată. 
 Demersurile pentru autentificarea procesului-verbal şi înscrierea modificării se întreprind de 
consiliul director. Pentru efectuarea formalităţilor la notarul public se vor prezenta membrii consiliului 
director sau unii dintre ei, desemnaţi de consiliul director. 
 
 

CAP.VII. DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA 
 
 

                                                                       Dizolvarea 
                             
 Art.37  Asociaţia se dizolvă în următoarele situaţii:  
                    - prin hotărârea adunării generale, dacă majoritatea membrilor consideră că asociaţia a 
devenit inactivă  şi nu mai este utilă menţinerea ei;  
                    - fuziune cu alte asociaţii; 
                    - neconstituirea adunării generale sau al consiliului director în termen de un an de la data 
înregistrării la judecătorie; 
                    - reducerea numărului de asociaţi sub numărul prevăzut de lege, dacă acesta nu a fost 
împlinit timp de trei luni;  
 Constatarea dizolvării se realizează prin hotărârea judecătoriei în a cărei circumscripţie se află 
sediul asociaţiei, la cererea oricărei persoane interesate.        
 
 Art.38  Asociaţia se dizolvă prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate: 
                  a) când scopul sau activitatea asociaţiei a devenit ilicită sau contrară ordinii publice; 
                  b) când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice; 
                  c) când asociaţia urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit; 
                  d) când asociaţia a devenit insolvabilă; 
 Instanţa competentă este judecătoria în circumscripţia căreia asociaţia îşi are sediul. 
 
  Art.39 Asociaţia se poate dizolva prin hotărârea adunării generale. În termen de 15 zile de la data 
şedinţei de dizolvare, procesul verbal, în formă autentică, se depune la judecătoria  în a cărei 
circumscripţie teritorială îşi are sediul, pentru a fi înscris în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. 
 
                                         

Lichidarea asociaţiei 
 
 Art.40 După dizolvarea asociaţiei, dacă sunt bunuri şi alte valori materiale se procedează la 
lichidare, cu procedura prevăzută de lege. 
 
 Art.41 În cazul dizolvării asociaţiei, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către 
persoane fizice. Aceste bunuri pot fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept 
public cu scop identic sau asemănător. 
 Dacă în tremen de 6 luni de la terminarea lichidării, lichidatorii nu au reuşit să transmită bunurile 
în condiţiile alin.2, adunarea generală, sau dacă aceasta nu poate fi convocată, consiliul director  va 
alege persoana juridică cu scop identic sau asemănător la care va transmite bunurile. 
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 Art.42 În cazurile de dizolvare prevăzute la art. 38. lichidatorii vor fi numiţi prin însăşi hotărârea 
judecătorească. 
 În cazul dizolvării prevăzute la art.37., lichidatorii vor fi numiţi de către adunarea generală, sub 
sancţiunea lipsirii de efecte juridice  a hotărârii de dizolvare. 
 În toate cazurile, mandatul consiliului director încetează odată cu numirea lichidatorilor. 
 
 Art.43 Lichidarea se va efectua potrivit legii, lichidatorii îşi îndeplinesc mandatul lor sub 
controlul cenzorilor. 
 
 Art.44 Asociaţia încetează la data radierii din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. Radierea se 
face pe baza actului constatator eliberat lichidatorilor în condiţiile prevăzute de lege. 
 
 Art.45 Documentele contabile şi registrele vor fi păstrate la ultimul preşedinte al asociaţiei, sau 
la o altă persoană desemnată de adunarea generală, consiliul director sau lichidatorii, după caz. 
 
 
 
                                                    
 

 
CAP.VIII.  ALTE PREVEDERI 

 
 Art.46  Prevederile prezentului statut se completează cu reglementările legale din O.G. 
nr.26/2000, modificat cu dispoziţiile Decretului nr.31/ 1954 şi ale Codului Civil al României. 
 
 Art.47 Statutul a fost redactat de d-ul Magyari Tibor, jurist, în conformitate cu prevederile legale 
specifice de la art.46. 
   
 Art.48 Persoanele care aderă la această asociaţie vor trebui să declară că au luat la cunoştinţă  
prevederile acestui statut şi sunt de acord cu ele. 
 
Prezentul statut care împreună cu actul constitutiv sunt singurele documente valabile de înfiinţare, 
organizare şi funcţionare ale asociaţiei, s-a întocmit în cinci exemplare originale. 
 
 
Domnul ..........................preşedinte, este însărcinat de adunarea generală să îndeplinescă prevederile 
legale pentru autentificare şi înregistrare în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor existent la grefa 
Judecătoriei Miercurea Ciuc. 
 
 
  
                                                                                         Preşedinte 
                                                                                    ..………………. 


