STATUTUL ASOCIATIEI
GOLF & COUNTRY CLUB BUCHAREST

CAPITOLUL I – DENUMIREA, SCOPUL, SEDIUL SOCIAL ŞI DURATA ASOCIAŢIEI
Articolul 1 – Denumirea Asociaţiei
1.1. Denumirea asociaţiei este Golf & Country Club Bucharest (denumita în continuare “Asociaţia”), aşa cum
reiese din rezervarea de denumire eliberata de Ministerul Justiţiei sub numărul 44830 la data de 22 august
2006.
Articolul 2 – Forma juridica
2.1. Asociaţia este organizata conform legilor din România, ca o persoana juridică cu scop non-profit, în
conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii si fundaţii.
2.2. Asociaţia are drepturi şi obligaţii şi va răspunde cu patrimoniul sau. Asociaţia se va bucura de toate
drepturile acordate persoanelor juridice, conform legii, inclusiv dreptul de proprietate.
Articolul 3 – Scopul Asociaţiei
3.1. Scopul Asociaţiei este promovarea şi practicarea sportului “golf” şi promovarea relaţiilor inter-sociale intre
membrii Asociaţiei, acele persoane fizice şi juridice care au încheiat contracte de drept de joc cu S.C. Swiss
Golf & Leisure Development S.A., o societate romana pe acţiuni, înregistrata la Registrul Comerţului
Bucureşti sub nr. J40/9672/2006, având CUI 18759942 (in continuare „S.C. Swiss Golf & Leisure
Development S.A.”). Realizarea acestui scop expres poate fi efectuată prin următoarele activitati, fără însă
a se limita la acestea:
• Obţinerea drepturilor de folosinta şi joc şi/sau a altor drepturi de proprietate şi de dezvoltare a
cursurilor de golf ori a terenului dobândit in vederea desfasurarii cursurilor de golf;
• Încheierea oricăror tranzacţii necesare pentru a promova jocul de golf şi a acorda Asociatilor accesul la
facilităţile pentru golf, echipamente, etc.;
• Organizarea competiţiilor şi campionatelor interne şi internaţionale;
• Publicarea şi distribuţia documentelor informative, revistelor, ziarelor şi broşurilor;

• Stabilirea unor cursuri de instruire pentru golf, seminare, etc.;
• Iniţierea relaţiilor de colaborare cu persoane fizice şi/sau juridice având obiective şi scopuri similare;
• Distribuţia materialelor şi echipamentelor asociate jocului de golf.
Articolul 4 – Regulamente Interne
4.1. Consiliul Director poate redacta regulamente interne obligatorii (denumite în cele ce urmează “Regulamente
Interne”), în care sunt prevăzute detaliat drepturile şi îndatoririle reciproce ale Asociaţilor şi organizarea
Asociaţiei. Aceste Regulamente Interne vor fi supuse aprobării Adunării Generale a Asociaţilor (în
continuare “AGA”).
Articolul 5 – Răspundere limitată
5.1. Răspunderea Asociaţilor va fi limitată la valoarea taxelor anuale achitate de aceştia. Nu există răspundere
solidara intre Asociaţi.
Articolul 6 – Sediul social
6.1. Sediul social al Asociaţiei va fi în Str. Episcopiei nr. 9, sector 1, Bucureşti, România.
6.2. Sediul social al Asociaţiei poate fi schimbat printr-o decizie a Consiliului Director al Asociaţiei.
6.3. Asociaţia poate, printr-o decizie a Consiliului Director, să înfiinţeze companii, filiale, sucursale, fie în
România, fie în altă ţară, în conformitate cu legile din România şi/sau, dacă este cazul, din orice altă
jurisdicţie aplicabila.
Articolul 7 – Durata Asociaţiei
7.1. Asociaţia este înfiinţata pe durata nedeterminată, începând cu data înregistrării in Registrul Asociaţiilor şi
Fundaţiilor, dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei fiind guvernate de legea aplicabilă.

CAPITOLUL II – CONTRIBUŢIILE LA PATRIMONIUL ASOCIATIEI
Articolul 8 – Patrimoniul Asociaţiei
8.1. Patrimoniul iniţial al Asociaţiei se constituie prin contribuţia Asociaţilor in suma de 500 lei, suma urmând a
fi depusa de către aceştia in contul Asociaţiei ce va fi deschis la o banca din România.
8.2. Veniturile Asociaţiei vor proveni din următoarele surse:
•

din contribuţiile ulterioare ale Asociaţilor si ale altor persoane;

•

din dobânzile si dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, in condiţii legale;

•

din dividendele primite de la societăţile infiintate de către Asociaţie;

•

din veniturile realizate din activităţile economice realizate in mod direct de către Asociaţie;

•

donaţii, sponsorizări sau legate;

•

orice alte venituri prevăzute de lege, indiferent dacă sursele sunt interne sau externe, atâta vreme cât
aceste contribuţii nu încalcă vreo lege în vigoare sau Statutul Asociaţiei.

8.3. Contribuţiile, donaţiile si legatele vor fi acceptate de către Asociaţie doar cu acordul Consiliului Director.
Acesta poate refuza contribuţiile, donaţiile si legatele făcute in favoarea Asociaţiei, daca acestea sunt făcute
in condiţii inacceptabile pentru Asociaţie, iar cele care contravin scopului Asociaţiei nu vor putea fi
acceptate.
8.4. In cazul dizolvării Asociaţiei, bunurile ramase in urma lichidării vor fi transmise numai către persoane
juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător, in condiţiile stabilite de legea
aplicabila. Asociaţii vor adopta decizia de dizolvare, menţionata de Articolul 28, numai cu respectarea
stricta a prevederilor prezentului Articol 8.4., precum si cu respectarea prevederilor legale privind
transmiterea bunurilor asociaţiei in cazul dizolvării.
Articolul 9 – Contribuţii
9.1. Asociaţii trebuie să plătească anual suma fixată de către AGA după consultarea Consiliului Director. Taxele
sunt datorate şi plătite în termen de treizeci de zile de la primirea instiintarii de plată de către fiecare membru al
Asociaţiei.
9.2. Consiliul Director poate solicita AGA alocarea de fonduri suplimentare pentru îndeplinirea obiectivelor sau
misiunilor specifice. AGA va decide în ceea ce priveşte necesitatea şi valoarea acestor fonduri prin cvorum
şi cu respectarea cerinţelor legate de vot, în conformitate cu prevederile art. 19.

CAPITOLUL III – MEMBRII ASOCIATIEI
Articolul 10 – Tipuri de membri
10.1. Asociaţia recunoaşte următoarele tipuri de membri:
1. Membru Individual Activ – categorie formata din membrii Asociaţiei care au 18 ani sau mai mult, au
încheiat un Contract de Drepturi de joc pentru un membru individual activ cu S.C. Swiss Golf &
Leisure Development S.A. şi care au fost aprobaţi de Consiliul Director pentru a se alătura Asociaţiei
ca “Membru Individual Activ”.
2. Membru Corporativ Activ – categorie formata din membrii Asociaţiei care au statut de persoană

juridică, care au încheiat un Contract de Drepturi de joc pentru un membru corporativ activ cu S.C.
Swiss Golf & Leisure Development S.A. şi care au fost aprobaţi de Consiliul Director pentru a se
alătura Asociaţiei ca “Membru Corporativ Activ”.
3. Membru Individual Pasiv – categorie formata din membrii Asociaţiei care au 18 ani sau mai mult, au
încheiat un Contract de Drepturi de joc pentru un membru individual pasiv cu S.C. Swiss Golf &
Leisure Development S.A şi care au fost aprobaţi de Consiliul Director pentru a se alătura Asociaţiei
ca “Membru Individual Pasiv”.
4. Membru Corporativ Pasiv – categorie formata din membrii Asociaţiei care au statut de persoană
juridică, care au încheiat un Contract de Drepturi de joc pentru un membru corporativ pasiv cu S.C.
Swiss Golf & Leisure Development S.A. şi care au fost aprobaţi de Consiliul Director pentru a se
alătura Asociaţiei ca “Membru Corporativ Pasiv”.
10.2. În cadrul tipurilor de membri conform prezentului articol, pot fi create sub-categorii de tipuri de membri
prin voinţa expresă a Consiliului Director.
10.3. Statutul de Asociat este individual şi personal; nu poate fi cesionat sau transferat in vreun mod.
10.4. Statutul de membru se poate schimba de la o categorie listată în art. 10 la o altă categorie doar la începutul
fiecărui an calendaristic, cu aprobarea Consiliului Director şi după încheierea contractului pentru drepturi
de joc corespunzător categoriei de apartenenţă ca membru cu S.C. Swiss Golf & Leisure Development
S.A.
Articolul 11 – Admiterea ca membru al Asociaţiei
11.1. Statutul de membru al Asociaţiei este acordat in urma completării unui formular de cerere de membru şi
după obţinerea aprobării Consiliului Director. Formularele de cerere de membru vor fi eliberate de către
Consiliul Director şi vor fi puse la dispoziţia solicitantilor, la cerere.
11.2. În funcţie de întrunirea condiţiilor de cvorum si vot conform art. 24, Consiliul Director are autoritatea de a
aproba sau de a respinge o cerere de înscriere ca membru al Asociaţiei.
11.3. Consiliul Director îşi va baza decizia legată de admiterea unui potenţial membru al Asociaţiei doar pe baza
încheierii cu succes a unui Contract de drept de joc cu S.C. Swiss Golf & Leisure Development S.A. şi a
îndeplinirii complete a oricărei obligaţii de plată derivate din acesta.
11.4. Persoana solicitanta va fi notificată prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire cu privire la
rezultatul votului si decizia Consiliului Director.

11.5. Orice respingere a înscrierii ca membru sau orice neluare a deciziei poate fi atacată la următoarea AGA de
către persoana respinsa.
11.6. Membrii Asociaţiei sunt liberi în orice moment să renunţe la calitatea de Asociat, prin notificare scrisă
adresată Consiliului Director. Orice membru care se retrage trebuie să plătească Asociaţiei toate sumele
datorate pentru anul respectiv, până la data retragerii.
Articolul 12 – Drepturile Asociaţilor
12.1. Membrii Individuali Activi au următoarele drepturi:
• Drepturi de acces – drepturi depline de joc şi acces la orice facilitate a Clubului si pentru jocul de golf,
disponibile Asociaţilor, în conformitate cu Statutul Asociaţiei şi cu Regulile Interne. Aceste drepturi
sunt personale pentru Membrul Individual Activ şi nu pot fi transferate.
• Drepturi de vot – Drepturile de vot in AGA sunt exercitate conform Statutului Asociaţiei şi oricăror
legi aplicabile. Fiecare Membru Individual Activ are dreptul la un vot în AGA.
12.2. Membrii Corporativi Activi au următoarele drepturi:
• Drepturi de acces – drepturi depline de joc şi acces la orice facilitate a Clubului si pentru jocul de golf,
disponibile Asociaţilor, în conformitate cu Statutul Asociaţiei şi cu Regulile Interne. Drepturile de
acces aferente Membrilor Corporativi Activi pot fi exercitate de 3 persoane fizice în acelaşi timp, în
afară de cazul în care Consiliul Director a acordat o permisiune specifică.
• Drepturi de vot – Dreptul de vot in Adunarea Generală a Asociaţilor este exercitat prin reprezentantul
sau legal, conform Statutului Asociaţiei şi oricăror legi aplicabile. Fiecare Membru Corporativ Activ
are dreptul la un vot în AGA.
12.3. Membrii Individuali Pasivi au următoarele drepturi:
• Drepturi de acces – Nu au drept de joc; cu toate acestea, au acces la clubul disponibil Asociaţilor, în
conformitate cu Statutul Asociaţiei şi cu Regulile Interne. Aceste drepturi sunt personale pentru
Membrul Individual Pasiv şi nu pot fi transferate.
• Drepturi de vot – Drepturile de vot in Adunarea Generală a Asociaţilor sunt exercitate conform
Statutului Asociaţiei şi oricăror legi aplicabile. Fiecare Membru Individual Pasiv are dreptul la un vot
în AGA.
12.4. Membrii Corporativi Pasivi au următoarele drepturi:
• Drepturi de acces – Nu au drept de joc; cu toate acestea, au acces la clubul disponibil Asociaţilor, în

conformitate cu Statutul Asociaţiei şi cu Regulile Interne. Drepturile de acces aferente Membrilor
Corporativi Pasivi pot fi exercitate de 3 persoane fizice în acelaşi timp, în afară de cazul în care
Consiliul Director a acordat o permisiune specifică.
• Drepturi de vot – Dreptul de vot in Adunarea Generală a Asociaţilor este exercitat prin reprezentantul
sau legal, conform Statutului Asociaţiei şi oricăror legi aplicabile. Fiecare Membru Corporativ Pasiv
are dreptul la un vot în AGA.
12.5. Consiliul Director poate adopta orice masuri necesare pentru a distinge între tipurile de membri, inclusiv
emiterea unor cărţi de identitate din care să rezulte drepturile acestora.
Articolul 13 – Atribuţiile şi obligaţiile Asociaţilor
13.1. Toţi Asociaţii au următoarele atribuţii şi obligaţii:
• Să sprijine cu loialitate interesele şi activităţile Asociaţiei şi să se abţină de la comiterea oricăror acţiuni
care ar contraveni intereselor şi scopului Asociaţiei;
• Să respecte Statutul, Actul Constitutiv şi Regulile Interne, aşa cum vor fi emise de către Consiliul
Director şi/sau AGA din când în când;
• Să plătească anual contribuţia de membru, la valoarea stabilită de Consiliul Director şi aprobata de
AGA într-un timp corespunzător;
• Să respecte toţi termenii şi toate condiţiile care pot fi aplicabile Asociaţilor, conform contractelor
încheiate de Asociaţie cu terţe persoane pentru dreptul de utilizare şi exploatare a facilităţilor de golf.
Articolul 14 – Pierderea calităţii de Asociat şi/sau suspendarea drepturilor de Asociat
14.1. Asociaţilor li se pot revoca statutul de membru si toate drepturile asociate în următoarele situaţii:
a. Excluderea unui Asociat va fi decisă de către AGA prin votul unei majorităţi formate din două treimi
din membrii care votează. Înainte de votare, Asociatul respectiv va
avea dreptul de a se apăra fata de acuzaţiile şi motivele invocate in vederea excluderii sale. Excluderea
poate fi decisă şi stabilită pentru următoarele motive:
i.Încălcarea Statutului, a Actului Constitutiv şi/sau a Regulilor Interne;
ii.Adoptarea de către un Asociat a unui comportament care dăunează celorlalţi Asociaţi sau
Asociaţiei.
b. La cererea scrisă, oficială, a Asociatului de retragere din Club, recepţionata de către Consiliul Director;

c. In cazul dizolvării Asociaţiei;
d. In cazul decesului/ dizolvării/ lichidării/ falimentului Asociatului, după caz.
14.2. Un Asociat a cărui calitate de membru al Asociaţiei a încetat conform prevederilor art. 14, nu este eligibil
pentru restabilirea privilegiilor, drepturilor şi statutului deţinut anterior revocării.
14.3. Asociaţilor li se poate suspenda temporar statutul şi drepturile asociate pentru oricare din motivele
următoare:
a. Daca prin decizia votată cu o majoritate de două treimi din membrii cu drept de vot, Consiliului
Director hotaraste că obligaţiile Asociatului prevăzute în Statut, sau în Actul Constitutiv şi/sau în
Regulile Interne au fost încălcate;
b. La cererea scrisa a Asociatului, recepţionata de către Consiliul Director.
14.4. Perioada de suspendare nu poate depăşi un an; pentru motive serioase, Consiliul Director o poate prelungi
pentru încă un an.
14.5. În timpul perioadei de suspendare, Asociatul suspendat rămâne obligat la plata contribuţiilor anuale, suma
acestora urmând a fi stabilită de AGA.
14.6. Un Asociat al cărui statut a fost temporar suspendat poate solicita Consiliului Director al Asociaţiei
reintegrarea sa.
14.7. Asociatul care s-a retras sau a fost exclus din Asociaţie nu are nici un drept la fondurile Asociaţiei şi nu
poate solicita rambursarea contribuţiilor.

CAPITOLUL IV – ORGANE DE CONDUCERE
Articolul 15 – Organe de Conducere ale Asociaţiei
15.1. Asociaţia va avea următoarele organe de conducere: 1) Adunarea Generală a Asociaţilor; 2) Consiliul
Director; şi 3) Cenzorul sau Comisia de cenzori, dacă este cazul.
Articolul 16 – Adunarea Generală a Asociaţilor
16.1. AGA este organismul suprem de conducere a Asociaţiei. Este format din toţi Asociaţii, ia decizii în orice
privinţă în tot ceea ce ţine de Asociaţie şi efectuează toate acţiunile legale folositoare sau necesare pentru
realizarea scopului Asociaţiei. Mai precis, AGA:
a.

alege şi revoca membrii Consiliului Director;

b. modifica Statutul si Actul Constitutiv;

c. aproba bugetul şi conturile;
d. stabileşte taxele şi contribuţiile de membru;
e. aproba Regulile Interne propuse de către Consiliul Director;
f.

revoca şi/sau suspenda Asociaţii;

g. dizolva Asociaţia;
h. stabileşte strategia generală şi obiectivele Asociaţiei;
i.

alege, numeşte şi/sau revoca cenzorii;

j.

înfiinţează societăţi, filiale, sucursale.

Articolul 17 – Drepturile de vot in AGA
17.1. Drepturile de vot urmează a fi acordate conform art. 12 şi legii aplicabile.
Articolul 18 – Convocarea
18.1. AGA poate fi convocată de către Consiliul Director sau la cererea specifică a nu mai puţin de o cincime
dintre Asociaţi.
18.2. Scrisorile de notificare, care indică data, ora, locul şi ordinea de zi a Adunării vor fi pregătite şi trimise prin
e-mail sau fax tuturor Asociaţilor la ultima adresă a acestora, aşa cum reiese din registrele Asociaţilor, cu
cel puţin treizeci de zile înainte de data programată a AGA.
18.3. În orice caz, un Asociat va fi considerat că a primit în mod corespunzător notificarea dacă este prezent sau
reprezentat în Adunare. De asemenea, un Asociat poate renunţa la dreptul de a face orice contestaţie
referitoare la lipsa notificării sau notificarea necorespunzătoare, înainte sau după data Adunării la care nu
a fost prezent.
18.4. Orice Asociat care nu poate să fie prezent la AGA poate să autorizeze orice alt membru printr-o
împuternicire scrisă pentru a fi reprezentat la AGA.
Articolul 19 – Ordinea de zi, Cvorum şi Vot
19.1. AGA poate lua în considerare în mod valabil doar problemele care se află pe ordinea de zi. Orice
propunere ridicata de un Asociat trebuie trecută pe ordinea de zi.
19.2. Pentru ca AGA să fie convocată în mod valabil, la prima convocare trebuie obţinut un cvorum constând in
prezenta sau reprezentarea a jumătate din Asociaţii cu drept de vot. În cazul în care condiţia de cvorum
nu este îndeplinita, va fi convocată o nouă AGA în termen de trei luni. În acest caz, AGA va fi

considerată ca fiind convocată în mod valabil indiferent de numărul de Asociaţi cu drept de vot prezenţi
şi/sau reprezentaţi.
19.3. Fiecare Asociat are numărul de voturi atribuite în conformitate cu art. 12. În general, deciziile sunt
adoptate printr-o majoritate simplă, adică 50 % plus unul dintre voturile celor prezenţi sau reprezentaţi,
în afară de cazul în care Statutul sau legea aplicabilă prevede altfel.
Articolul 20 – Procesele verbale ale Adunării
20.1. Deciziile AGA urmează a fi înregistrate în registrul oficial de procese verbale şi semnate de Preşedinte sau
de către ceilalţi membri ai Consiliului Director.
20.2. Registrul trebuie ţinut si consultat de către Asociaţi numai la sediul social al Asociaţiei. Asociaţii pot obţine
copii certificate de un membru al Consiliului Director.
Articolul 21 – Consiliul Director
21.1. Conform legii aplicabile, Statutului şi Actului Constitutiv al Asociaţiei, membrii Consiliului Director vor fi
numiţi şi aleşi de către Asociaţi.
21.2. Consiliul Director va avea un număr impar de membri, aleşi de AGA în condiţiile de cvorum şi vot,
prevăzute în art. 19.
21.3. Membrii Consiliului Director sunt aleşi pentru o perioadă de 4 ani, putând fi realeşi. Dacă, din orice motiv,
un membru al Consiliului Director nu-şi mai poate îndeplini funcţia, membrii rămaşi vor convoca AGA
pentru a alege un nou membru.
21.4. Primul Consiliu Director al Asociaţiei, numit pentru o perioadă irevocabilă de 4 ani prin prezentul Statut,
este format din:
• Florin Segarceanu, cetăţean român, domiciliat în Bucureşti, sector 2, Str. Chopin nr. 42 B, et. 4, ap.
9, născut la data de 29 martie 1961, în Bucureşti, identificat cu carte de identitate, seria RT nr. 166456
eliberată de Secţia 6 de Poliţie la data de 24.05.2001, cod numeric personal 1610329400177
• Radu Dan Chiriac, cetăţean german, domiciliat în Scheuchzerstrasse 76, 8006 Zurich, Elveţia, născut
la data de 9 martie 1955 în Bucureşti, identificat cu paşaport german nr. 402087519, eliberată de
Autorităţile Germane, la data de 22 decembrie 2003, valabil până la 21 decembrie 2013; şi,
• Radu Matei Smigelschi, cetăţean român, domiciliat în Bucureşti, sector 1, Dionisie
Lupu nr. 56, născut la data de 13 martie 1957 în Bucureşti, identificat cu carte de identitate seria RR
nr. 210471, eliberată de Secţia de Poliţie 1 la data de 31.01.2002, cod numeric personal 1570313400207

Articolul 22 – Atribuţiile Consiliului Director
22.1. Consiliul Director este împuternicit să efectueze toate actele legale de management şi administraţie, cu
excepţia celor rezervate în mod specific pentru AGA.
22.2. Consiliul Director va desfăşura următoarele activitati:
a. De a prezenta AGA un raport financiar, executarea bugetului, bilanţul, proiectul următorului buget şi
proiectele Asociaţiei;
b. De a aproba organigrama şi strategia resurselor umane;
c. De a admite noi Asociaţi şi de a efectua toate actele necesare înregistrării acestora la autorităţile
corespunzătoare;
d. De a suspenda drepturile de Asociat, conform prevederilor art. 14;
e. De a convoca şi pregăti AGA;
f. De a încheia contracte în numele si pentru Asociaţie, acestea fiind opozabile Asociaţiei;
g. De a îndeplini ori alte atribuţii prevăzute în legea română sau în Statutul, Actul Constitutiv şi/sau
regulile Interne ale Asociaţiei.
22.3. Cu excepţia atribuţiile descrise la punctele a. şi b. de mai sus, Consiliul Director poate delega gestiunea
zilnică Preşedintelui. Remuneraţia Preşedintelui poate fi stabilită de către Consiliul Director în limitele
bugetului aprobat de către AGA. De asemenea, acesta poate acorda puteri speciale, bine definite, uneia
sau mai multor persoane sau comitete pe care le va constitui.
22.4. Primul Preşedinte al Consiliului Director, numit pentru o perioadă irevocabilă de 4 ani prin prezentul
Statut, este domnul Florin Segarceanu.
22.5. Toate actele obligatorii pentru Asociaţie vor fi semnate de către Preşedintele Consiliului Director sau de
către doi dintre membrii Consiliului Director.
22.6. Membrii Consiliului Director nu au, ca urmare a funcţiei pe care o deţin, nici o obligaţie personală. Ei sunt
responsabili doar pentru executarea corespunzătoare a atribuţiilor lor.
Articolul 23 – Organizarea Consiliului
23.1. Preşedintele Consiliului Director va fi ales prin majoritate simpla de către membrii Consiliului Director, cu
excepţia primului Preşedinte, care a fost numit în art. 22, şi va prezida toate AGA şi Adunările Consiliului
Director. Preşedintele va supraveghea şi va asigura respectarea corespunzătoare a Statutului, Actului
Constitutiv, Regulilor Interne şi deciziilor adoptate de către AGA.

23.2. Consiliul Director poate institui şi alte funcţii executive, cum ar fi Trezorier, Secretar, etc. cu aprobarea
prealabilă a AGA.
Articolul 24 – Adunări, Cvorum şi Majoritate
24.1. O Adunare anuală a Consiliului Director se va ţine pentru a pregăti agenda anuala a AGA. Adunările
speciale ale Consiliului Director se vor ţine in condiţiile stabilite de către Preşedinte sau ceilalţi membri ai
Consiliului Director.
24.2. Adunările Speciale ale Consiliului Director pot fi convocate de către Preşedintele Consiliului Director, la
cererea a nu mai puţin de o treime din membri.
24.3. Convocarea de participare la toate Adunările va fi trimisă prin scrisoare, telex sau telefax sau prin serviciu
de curierat rapid, cu cel puţin paisprezece zile înainte de data acestei Adunări. Adunările pot fi ţinute fără
respectarea condiţiilor privind convocarea dacă toţi membrii Consiliului Director sunt prezenţi sau dacă
cei care nu sunt prezenţi renunţă, in scris, la respectarea formalităţilor de convocare la Adunare.
24.4. Membrii Consiliului Director pot fi reprezentaţi la o Adunare a Consiliului Director prin procură. Procurile
pot fi date în scris, prin telex sau telefax şi trebuie prezentate in cadrul Adunării.
24.5. Consiliul Director poate să delibereze în mod valabil doar dacă toţi membrii săi sunt prezenţi sau
reprezentaţi.
24.6. Cu toate acestea, dacă la prima convocare nu sunt îndeplinite condiţiile de cvorum enunţate la art. 24.5, o a
doua Adunare poate fi convocata imediat pentru o data ce va fi fixata nu mai târziu de 5 zile de la data
notificării. Această Adunare va fi ţinută în mod valabil indiferent de numărul de membri prezenţi sau
reprezentaţi.
24.7. Deciziile Consiliului Director vor fi aprobate prin votul majorităţii membrilor prezenţi sau reprezentaţi, în
afară de cazul în care Statutul sau legea aplicabilă prevede altfel.
24.8. În cazul unui vot egal, Preşedintele va avea votul decisiv.
24.9. Deciziile Consiliului Director vor fi consemnate în procese verbale oficiale, semnate de Preşedintele
Consiliului Director, sau, în absenţa acestuia, de alt membru al Consiliului Director, şi păstrate în registrul
de procese verbale oficiale. Fiecărui membru ii vor fi trimise copii ale tuturor proceselor verbale.
Registrul va fi păstrat la sediul social.
Articolul 25 – Conturi şi buget
25.1. Anul fiscal se va încheia la data de 31 decembrie a fiecărui an, în afară de cazul în care se va stabili altfel de
către Consiliul Director sau legea în vigoare.

25.2. Consiliul Director va prezenta AGA în fiecare an un raport legat de activităţile Asociaţiei şi va supune
aprobării conturile detaliate de profit şi pierdere ale anului fiscal precedent.
Aceste conturi vor fi puse la dispoziţia Asociaţilor la sediul social al Asociaţiei cu cel puţin cincisprezece
zile înainte de a fi transmis spre aprobarea AGA.
25.3. Consiliul Director va supune AGA bugetul pentru anul fiscal următor.
25.4. Venitul Asociaţiei poate fi derivat din:
• Contribuţia Asociaţilor;
• Dobânda şi dividendele rezultate din conturi bancare şi/sau participaţiuni la societăţi;
• Venitul obţinut din activităţile comerciale directe;
• Donaţii, sponsorizare şi moştenire generală;
• Finanţare de la stat şi/sau bugetele locale;
• Alte venituri prevăzute de lege.
Articolul 26 – Cenzor/ Comisia de Cenzori
26.1. Controlul financiar intern al Asociaţiei poate fi realizat de către Cenzor/ Comisia de cenzori, dacă este
numit de către AGA. AGA va asigura, în colaborare cu consiliul Director că Cenzorii sunt numiţi în
conformitate cu legea aplicabilă.
26.2. AGA numeşte şi revocă cenzorul/ Comisia de cenzori. Cenzorul/ Comisia de cenzori este numit pentru o
perioadă de 4 ani.
26.3. Cenzorul/ Comisia de cenzori are următoarele atribuţii:
a. Verifică administrarea patrimoniului Asociaţiei;
b. Redactează rapoarte financiare pentru Asociaţi;
c. Poate participa la Adunări ale Consiliului Director fără a avea drept de vot;
d. Îndeplineşte orice alte atribuţii acordate cenzorului prin Statutul Asociaţiei, deciziile AGA sau legea
aplicabilă.
Articolul 27 – Modificarea Statutului

27.1. AGA poate lua în considerare în mod valabil o moţiune pentru modificarea Actului Constitutiv sau a
Statutului doar dacă scopul acestor modificări este indicat în mod specific în notificarea de convocare şi
doar dacă toţi Asociaţii care au drept de vot sunt prezenţi sau reprezentaţi.
27.2. În ciuda cerinţelor legate de cvorum, nici o modificare a Statutului nu poate fi adoptată fără o majoritate de
voturi de trei sferturi dintre Asociaţii cu drept de vot.
Articolul 28 – Dizolvarea
28.1. Asociaţia poate fi dizolvată prin decizia a AGA sau prin orice alt mod prevăzut de lege. Dacă se dizolvă
conform unei decizii AGA, această decizie trebuie adoptată de trei sferturi dintre Asociaţi şi se vor numi
lichidatori, stabilindu-se puterile acestora.
28.2. Patrimoniul va fi distribuit conform prevederilor din decizia de dizolvare a AGA sau aşa cum este prevăzut
în lege.

