ASOCIAȚIA ELEVILOR DIN CONSTANȚA

Nr.: 118/22.04.2017

HOTĂRÂRE
privind modificarea Statutului Asociației Elevilor din Constanța
În temeiul art. 21, alin. (1), pct. h) din Statutul Asociației, republicat, cu modificările și
completările ulterioare;
Având în vedere propunerea Biroului de Conducere;
În urma dezbaterilor derulate în plenul ședinței extraordinare din data de 22 aprilie
2017;
ADUNAREA GENERALĂ
h o t ă r ă ș t e:
Articol unic.
(1) Statutul Asociației Elevilor din Constanța, republicat, se modifică și are forma prevăzută
în anexa 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.
(2) Prin grija Biroului de Conducere, Statutul se republică și este adus la cunoștință
membrilor Asociației.
(3) Prin grija Secretarului general, Statutul se înregistrează la grefa Judecătoriei Constanța.
(4) Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Adunării Generale, astăzi, 22
2017, cu respectarea prevederilor art. 46 din Statut.
PREȘEDINTE,
CONSTANTIN-ALEXANDRU MANDA

__________________________
bld. I.Gh.Duca nr. 7, mun. Constanța
tel.: 0732 094 664/0744 621 626
e-mail: office@asociatiaelevilor.ro
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ANEXA 1

STATUTUL

ASOCIAȚIEI ELEVILOR DIN CONSTANȚA

REPUBLICAT

Constanța,
__________________________
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tel.: 0732 094 664/0744 621 626
e-mail: office@asociatiaelevilor.ro
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aprilie 2017
PREAMBUL
Se constituie, în baza Legii nr. 246/2005 şi potrivit prezentului Statut, Asociația Elevilor din
Constanța, numită în continuare Asociația.
CAP. I. MEMBRII ASOCIAŢI FONDATORI
ART. 1
Asociația Elevilor din Constanța

este persoană juridică de drept privat cu scop

nepatrimonial, independentă, organizată potrivit Legii nr. 246/2005, ai cărei membri asociaţi
fondatori sunt:
● Alexandru BAJDECHI
● Andrei-Costin MOȘESCU
● Robert-Cristian BĂJENARU
● Cristian-George FARAUNAU
● Constantin-Alexandru MANDA
ART. 2
Persoanele identificate la art. 1 din prezentul Statut consimt a se asocia prin punerea în comun
a contribuţiei lor materiale şi a cunoştinţelor lor pentru realizarea scopului asociaţiei.
CAP. II. DENUMIREA, SEDIUL ŞI DURATA
ART. 3
Asociația Elevilor din Constanța este persoană juridică română de drept privat, având
denumirea rezervată prin dovada disponibilităţii denumirii cu numărul 124946 din 10.05.2013
eliberată de către Ministerul Justiţiei.
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ART. 4
Asociația Elevilor din Constanța este o asociaţie neguvernamentală, non-profit, reprezentantă a
elevilor, independentă, cu beneficiu public. Asociația acționează ca un reprezentant al elevilor
din județul Constanța.
ART. 5
Durata şi sediul
Asociaţia se constituie pe o perioadă de timp nedeterminată şi are sediul în municipiul
Constanța, Strada Constantin Brătescu nr. 8, județul Constanța.
ART. 6
Asociaţia poate stabili legături de colaborare cu organizaţii similare sau poate intra în uniuni
sau federaţii cu alte instituţii şi persoane juridice sau fizice din ţară şi străinătate, pentru
îndeplinirea scopului propus.
CAP. III. SCOPUL, OBIECTIVELE ȘI PRINCIPIILE
ART. 7
Asociația s-a fondat din dorința creării unei mișcări independente de reprezentare a elevilor, de
către conducerea de la acel moment a Consiliului Județean al Elevilor, structură fără
personalitate juridică.
ART. 8
Scopul
Membrii Asociaţiei Elevilor din Constanța doresc să se asocieze în scopul reprezentării
intereselor comune ale elevilor din județul Constanța, apărării și promovării drepturilor și
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intereselor comune ale elevilor și stimulării participării acestora la actul educațional și viața
socială, economică și culturală.
ART. 9
Obiective
Pentru realizarea scopului declarat, Asociaţia îşi propune realizarea următoarelor obiective:
a. Reprezentarea tuturor elevilor din județul Constanța, indiferent de sex, naționalitate,
religie, orientare sexuală, preferință politică sau condiție economică, în raport cu
structurile și organismele decizionale din mediul educațional preuniversitar, prin
mijloace specifice;
b. Promovarea, reprezentarea și apărarea intereselor elevilor din Constanța, dezvoltarea
descentralizării

învățământului

preuniversitar,

participarea

la

elaborarea

și

îmbunătățirea programei de învățământ și a legislației învățământului preuniversitar din
România;
c. Organizarea acțiunilor de lobby pentru apărarea intereselor legitime ale elevilor din
județul Constanța;
d. Mobilizarea

resurselor,

instituțiilor,

organismelor

naționale

și

internaționale,

guvernamentale și private, pentru realizarea programelor și proiectelor adresate elevilor
din România;
e. Promovarea relațiilor de parteneriat și colaborare cu toate organizațiile similare din țară
și din străinătate.
f. Realizarea și sprijinirea de proiecte și programe socio-culturale, educaționale, etc. pentru
elevii din județul Constanța;
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g. Identificarea, prin consultări, a problemelor specifice ale elevilor din județul Constanța și
implicarea în soluționarea lor;
h. Promovarea politicilor de recunoaștere a importanței rolului și locului elevilor în cadrul
societății;
i. Susținerea dezvoltării și diversificării ofertei educaționale pentru tineri și facilitarea
accesului tinerilor la serviciilor publice specifice;
j. Formarea de formatori în domeniul educației non-formale, dezvoltarea activităților de
voluntariat și activism civic;
k. Atragerea de manifestări internaționale ale tinerilor, creșterea sentimentului de
solidaritate a tinerilor, în sensul apartenenței la un spațiu comun, european;
l. Creșterea spiritului de inițiativă, responsabilitate, solidaritate și antreprenoriat în rândul
tinerilor;
ART. 10
Principii
În atingerea scopurilor şi obiectivelor propuse, membrii şi personalul Asociaţiei urmăresc
respectarea următoarelor principii fundamentale:
a. Principiul legitimității și reprezentativității
Asociația susține reprezentarea legitimă a elevilor, bazată pe cunoașterea și evaluarea constantă
a nevoilor reale ale elevilor din județul Constanța. Asociația consideră că toate actele normative
și administrative care afectează mediul preuniversitar trebuie să reflecte interesele și
necesitățile elevilor din Constanța.
b. Principiul transparenței
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Asociația se bazează pe transparență decizională în întreaga activitatea desfășurată de
organismele sau structurile sale.
c. Principiul competenței
Asociația consideră că selecția în orice activitate, precum și constituirea ierarhiilor
socio-profesionale trebuie, să aibă drept criterii ordonatoare aptitudinile reale, pregătirea
profesională și conduita morală.
d. Principiul non-violenței
Asociația refuză și condamnă orice atitudine violentă susținând promovarea consecventă a
dialogului, oricare ar fi natura disputei sau litigiului.
ART. 11
Membri
Asociaţia este compusă din:
a. Membri asociaţi fondatori - persoanele fizice care au aderat la statut, la data
înfiinţării Asociaţiei şi care au drepturi depline.
b. Membri asociaţi cotizanţi – persoane fizice care au aderat la Asociaţie după
momentul înfiinţării acesteia cu drepturi depline, şi care au minim 14 ani. Au drept de
vot deliberativ.
c. Membri asociaţi necotizanţi – persoane fizice care au aderat la Asociaţie după
momentul înfiinţării acesteia cu drepturi depline, şi care au minim 14 ani. Au drept de
vot consultativ.
d. Membri de onoare – persoane fizice care au adus servicii deosebite Asociaţiei sau
domeniilor în care aceasta activează. Membrii de onoare nu au drept de vot.
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e. Colaboratori voluntari – persoane fizice care acţionează din proprie iniţiativă şi în
mod conştient pentru realizarea diferitelor activităţi ale Asociaţiei pentru îndeplinirea
obiectivelor şi scopurilor acesteia sau care au încheiat un contract de voluntariat cu
Asociația, în temeiul legii 78/2014;
f. Personal angajat – persoane fizice angajate potrivit Legislaţiei muncii. Încheierea
unui contract de muncă se stabilește prin decizia Consiliului Director.
ART. 12
Dobândirea calităţii de membru
(1) Calitatea de membru asociat se poate dobândi de către orice persoană fizică cu vârsta
minimă de 14 ani care completează o cerere de adeziune. Membrii asociați pot fi cotizanți
sau necotizanți.
(2) Calitatea de membru de onoare se atribuie de către Biroul de Conducere persoanelor
care și-au adus o contribuție importantă la desfășurarea activității Asociației sau care au
avut o activitate deosebită în domeniile de interes ale asociației.
(3) Nu pot deveni membrii ai Asociației: minorii sub vârsta de 14 ani, cei puși sub interdicție
și cei care au fost condamnați penal.
ART. 13
Pierderea calităţii de membru
Calitatea de membru al Asociaţiei se pierde în următoarele situaţii:
a. prin notificare scrisă, adresată Biroului de Conducere;
b. la maxim șase luni de la încetarea calității de elev, exceptând membrii Consiliului Director și
membri fondatori, prin constatare de către Biroul de Conducere;
c. prin excludere, de către Biroul de Conducere, cu avizul Comisiei de Monitorizare și Etică, pe
baza inactivității;
__________________________
bld. I.Gh.Duca nr. 7, mun. Constanța
tel.: 0732 094 664/0744 621 626
e-mail: office@asociatiaelevilor.ro
web: www.asociatiaelevilor.ro

ASOCIAȚIA ELEVILOR DIN CONSTANȚA

d. prin excludere, în baza hotărârii Adunării Generale, la propunerea Biroului de Conducere,
cu avizul Comisiei de Monitorizare și Etică, pentru următoarele motive:
● nerespectarea prevederilor Statutului Asociaţiei;
● săvârșirea unor fapte care aduc atingere prestigiului Asociaţiei;
● acționarea fără mandat în numele Asociației;
● alte fapte neconforme cu conduita de membru al Asociației.
ART. 14
Incompatibilităţi cu calitatea de membru
Sunt incompatibili cu calitatea de membru, următorii:
a. Membrii sau susținătorii unei organizaţii ce militează împotriva drepturilor şi libertăţilor
fundamentale ale omului, democrației, statului de drept, unui sistem educațional centrat pe
beneficiari, precum și alte situații care intră în contradicție cu principiile Asociației;
b. Membrii partidelor politice sau organizațiilor de tineret și structurilor de elevi ale partidelor
sau organizațiilor cu caracter politic;
c. Persoanele care întreprind activități contrare intereselor și drepturilor elevilor din România.
ART. 15
Drepturile şi obligaţiile membrilor
(1) Membrii Asociaţiei Elevilor din Constanța au următoarele drepturi:
a. să participe la activităţile organizate de Asociaţie;
b. să facă propuneri în Adunarea generală;
c. să semnaleze propriile necesităţi şi să facă propuneri pentru rezolvarea acestora;
d. să beneficieze de facilităţile pe care Asociaţia le poate acorda membrilor săi;
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e. să aleagă şi să fie aleşi în organele Asociației;
f. să se retragă din Asociație;
g. să fie informați cu privire la activitățile Asociației.
(2) Membrii Asociaţiei Elevilor din Constanța au următoarele obligaţii:
a. să respecte prevederile Statutului şi hotărârile organelor Asociației;
b. să acţioneze pentru creşterea prestigiului Asociaţiei;
c. să cotizeze periodic cu o anumită sumă, stabilită de Biroul de Conducere;
d. să nu întreprindă acţiuni care, prin natura lor, pot leza imaginea și interesele
Asociaţiei.
ART. 16
Suspendarea
(1) În cazul propunerii de excludere sau de încetare de drept a calităţii de membru, Biroul de
Conducere poate decide suspendarea unui membru, până la şedinţa Adunării Generale
extraordinare, care trebuie convocată în termen de 30 de zile.
(2) Membrii asociaţi nu-şi pot exercita drepturile pe durata suspendării calităţii de membru,
dar au în continuare obligaţiile care decurg din calitatea de membru.
(3) Membrii Asociației au dreptul de a se autosuspenda.
CAP. V. ORGANELE ASOCIAȚIEI
ART. 17
Structura
Organele Asociaţiei Elevilor din Constanța sunt:
a. Adunarea Generală este cel mai înalt organ de conducere al Asociației;
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b. Biroul de Conducere este organul de conducere operativă al Asociației. Este cel mai înalt
organ de luare a deciziilor între ședințele Adunării generale;
c. Președintele Biroului de Conducere este organ de conducere al Asociației.
d. Consiliul Director este organul de administrare al Asociației. Este cel mai înalt organ de
luare al deciziilor ce țin de administrarea activității administrative și patrimoniale, între
ședințele Adunării generale;
e. Cenzorul sau Comisia de Cenzori este organismul de control financiar-economic al
Asociaţiei;
f. Comisia de Monitorizare și Etică este principalul organ de monitorizare și verificare a
activității Asociației și a acțiunilor membrilor săi. Se află în subordinea Adunării Generale;
g. Cancelaria Președintelui este principalul organism tehnic-administrativ al Asociației. Se
află în subordinea Președintelui Biroului de Conducere;
h. Consiliul Fondatorilor este un organism consultativ al Asociației, cu rol de sprijin al
activității de reprezentare și administrare;
i. Consiliul Membrilor de Onoare este un organism consultativ al Asociației, cu rol de
sprijin al activității de reprezentare și administrare.
ART. 18
Adunarea Generală
(1) Adunarea Generală este cel mai înalt organism decizional al Asociației Elevilor din
Constanța.
(2) Adunarea Generală este compusă din totalitatea membrilor Asociaţiei. Ședințele
Adunării generale sunt prezidate de Președintele Biroului de Conducere.
ART. 19
__________________________
bld. I.Gh.Duca nr. 7, mun. Constanța
tel.: 0732 094 664/0744 621 626
e-mail: office@asociatiaelevilor.ro
web: www.asociatiaelevilor.ro

ASOCIAȚIA ELEVILOR DIN CONSTANȚA

Şedinţele Adunării Generale.
(1) Adunarea Generală se întrunește în ședința ordinară cel puțin o dată la șase luni, pentru
adoptarea bugetului de venituri și cheltuieli, prezentarea raportului execuției bugetare, a
rapoartelor de activitate, alegerea membrilor Biroului de Conducere și Consiliului
Director, numirea Comisiei de Monitorizare și Etică și a cenzorului.
(2) Adunarea Generală este întrunită statutar dacă în plen sunt prezenți jumătate plus unu
dintre membrii cu drept de vot deliberalitv.
(3) În cazul în care nu sunt prezenți jumătate plus unu din membrii, Adunarea Generală își
poate continua activitatea în baza reconvocării, iar pragul de prezență este eliminat.
(4) Adunarea Generală se întrunește ori de câte ori este nevoie, în ședință extraordinară,
pentru discutarea unor probleme ce țin de competențele Adunării generale.
(5) Adunarea Generală își poate delega atribuțiile, pe perioadă limitată, Biroului de
Conducere.
ART. 20
Convocarea Adunării Generale
(1) Adunarea Generală se convoacă în ședință ordinară de către Biroul de Conducere,
Consiliul Director sau de cel puţin o treime din numărul asociaţilor, cu cel puţin 7 zile
înaintea întrunirii, prin înştiinţări scrise sau telefonice.
(2) Adunarea Generală se convoacă în ședință extraordinară de către Biroul de Conducere,
Consiliul Director sau de cel puţin o treime din numărul asociaţilor, cu cel puţin 3 zile
înaintea întrunirii, prin înştiinţări scrise sau telefonice.
ART. 21
Atribuţiile Adunării generale
(1) Adunarea Generală are următoarele atribuții:
a. aprobară strategia și obiectivele generale ale Asociației;
b. dezbate și aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și situația financiară anuală
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c. alege și revocă membrii Biroului de Conducere;
d. alege și revocă membrii Comisiei de Monitorizare și Etică;
e. alege și revocă membrilor Cenzorului sau Comisia de Cenzori;
f. alege și revocă membrii Consiliului Director și Secretarul General ;
g. înființează filiale și sucursale;
h. modifică Statutul Asociației;
i. dizolvă și lichidează Asociația. Stabiliește destinația bunurilor rămase după lichidare;
j. dezbate și aprobă raportul de activitate al Biroului de Conducere și al Consiliului Director
al Asociației;
k. exclude membrii Asociației, la propunerea Biroului de Conducere;
l. dezbate și votează deciziile de suspendare a aplicării unor acte emise de către Consiliul
Director sau Biroul de Conducere, prin decizia Comisiei de Monitorizare și Etică;
m. adoptă alte acte normative, propuneri, recomandări, rapoarte,etc.
(2) În exercitarea atribuțiilor sale, Adunarea Generală emite hotărâri, cu caracter obligatoriu
pentru toți membrii Asociației.
(3) Hotărârile Adunării Generale se iau cu majoritate simplă, fiecare membru având dreptul la
un singur vot. În caz de paritate, preşedintele Biroului de Conducere decide.
ART. 22
Biroul de Conducere
(1) Biroul de Conducere este organ de conducere al Asociației. Acesta este cel mai înalt organ
de luare a deciziilor, între ședințele Adunării generale.
(2) Biroul de Conducere este format exclusiv din membri cotizanți ai Asociației Elevilor din
Constanța, care au calitatea de elev într-una din unitățile de învățământ preuniversitar
din județul Constanța.
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ART. 23
Conducerea și alegerea Biroului de Conducere
(1) Biroul de Conducere este format din șapte membri, persoane fizice, care respectă
condițiile prevăzute la art. 22 alin. (2), după cum urmează: Președintele Biroului de
Conducere și șase vicepreședinți.
(2) Membrii Biroului de Conducere sunt aleși individual, pentru fiecare funcție în parte,
pentru un mandat de 12 luni.
(3) Mandatul membrilor Biroului de Conducere poate fi prelungit pentru 6 luni, cu
posibilitate de prelungire de încă cel mult 6 luni, prin votul Adunării generale, în cazul în
care în cadrul sesiunii ordinare de alegeri funcțiile vacante nu sunt ocupate.
(4) În cadrul ședinței ordinare a Adunării generale, alegerile se desfășoară mai întâi pentru
funcția de Președinte al Biroului de Conducere, iar apoi pentru funcțiile de vicepreședinți.
(5) Pentru a fi aleși, candidații trebuie să întrunească cel puțin 50% + 1 din voturile
electorilor. Numărul electorilor este cel al membrilor prezenți la momentul apelului
nominal dinaintea sesiunii de vot.
(6) Un membru poate ocupa calitatea de membru al Biroului de Conducere pentru cel mult 4
mandate.
(7) Membrii Biroului de Conducere sunt egali în drepturi și îndatoriri. Președintele Biroului
de Conducere este primul printre egali.
(8) Deciziile în cadrul Biroului de Conducere se iau prin majoritate simplă a membrilor
prezenți la ședință. În caz de paritate, votul decisiv aparține Președintelui Biroului de
Conducere.
(9) Calitatea de membru al Biroului de Conducere este incompatibilă cu cea de membru al
unei organizații de elevi a unui partid sau formațiune politică, precum și cu calitate de
membru al unui partid sau formațiune politică.
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(10)

Mandatul membrilor Biroului de Conducere încetează în momentul finalizării

sesiunii ordinare de alegeri pentru noul Birou de Conducere sau la o dată ulterioară
stabilită de Adunarea Generală, în cuprinsul hotărârii de numire. Acesta poate înceta
înainte de termen prin deces, revocare sau demisie.
(11)

Revocarea unui membru al Biroului de Conducere se face la propunerea a ⅓ din

membrii cu drept de vot deliberativ ai Asociației, a ⅔ din membrii Biroului de Conducere
și votul majorității a Adunării generale.
(12)

În cazul în care mandatul unui membru al Biroului de Conducere încetează înainte de

termen, Adunarea generală se convoacă în ședință extraordinară pentru a lua act, în
maxim 14 zile. Alegerile pentru funcția vacantă au loc în maxim 60 de zile de la
vacantarea funcției, cu respectarea prevederilor art. 22, alin. (1) din prezentul.
(13)

În cazul încetării înainte de termen a mandatului Președintelui Biroului de

Conducere, interimatul funcției este asigurat de un vicepreședinte, desemnat prin
majoritatea simplă a membrilor Biroului de Conducere.
ART. 24
Ședințele Biroului de Conducere
(1) Biroul de Conducere se va întruni cel puțin o dată pe lună sau ori de câte ori este nevoie,
la solicitarea președintelui Biroului de Conducere sau a cel puțin o treime dintre membrii
Biroului de Conducere.
(2) Ședințele Biroului de Conducere se convoacă cu cel puțin 12 ore înainte de întâlnire.
Ședințele Biroului de Conducere se pot desfășura și eletronic, caz în care convocarea se
realizează cu cel puțin 6 ore înainte de ședință. Întrunirile online pot fi audio sau
audio-video.
(3) Ședința Biroului de Conducere este statutar constituită prin prezența a jumătate plus unu
din numărul membrilor.
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ART. 25
Atribuțiile Biroului de Conducere
(1) În exercitarea competenței sale, Biroul de Conducere are urmățoarele atribuții:
a. coordonează activitatea Asociației între Adunările generale;
b. urmărește punerea în aplicare a hotărârilor Adunării generale;
c. propune adoparea sau modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare;
d. propune modificarea Statutului;
e. convoacă Adunarea generală ordinară sau extraordinară;
f. stabilește poziția asociației față de diferite evenimente sau fapte;
g. prezintă Adunării generale raportul de activitate;
h. aprobă organigrama Asociației;
i. stabilește cuantumul cotizației periodice;
j. desemnează și mandatează reprezentantul asociației în federațiile din care aceasta face
parte;
k. negociază în numele asociației și propune Consiliului Director încheierea de acte juridice;
l. îndeplinește orice alte atribuții stabilite de Adunarea Generală.
(2) În exercitarea atribuțiilor sale, Biroul de Conducere poate emite decizii, obligatorii pentru
toți membrii Asociației, și rapoarte.
ART. 26
Președintele Biroului de Conducere
(1) Președintele Biroului de Conducere este organ de conducere al Asociației și are
următoarele atribuții:
a. convoacă ședințele Biroului de Conducere;
b. conduce ședințele Biroului de Conducere;
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c. are drept de veto asupra deciziilor Biroului de Conducere;
d. reprezintă Asociația la diverse evenimente, manifestări și activități, în funcție de
mandatul acordat de Biroul de Conducere;
e. stabilește poziția Asociației față de anumite evenimente și fapte;
f. coordonează proiectele, activitățile și programele dezvoltate de către Asociație;
g. coordonează activitatea comisiilor și departamentelor Asociației;
h. menține o strânsă legătură de colaborare cu Consiliul Director și Secretarul general;
i. contrasemnează anumite acte semnate, în numele Asociației, de către Secretarul general;
j. participă ca observator la ședințele Consiliului Director;
k. îndeplinește orice altă atribuție, stabilită de către Adunarea generală sau de către Biroul
de Conducere.
(2) Președintele Biroului de Conducere își poate delega atribuțiile, pe o perioadă determinată,
unui membru al Biroului de Conducere.
(3) În exercitarea atribuțiilor sale, Președintele Biroului de Conducere emite dispoziții și
rapoarte.
ART. 27
Consiliul Director
(1) Consiliul Director este cel mai înalt organism de luare a deciziilor ce țin de administrarea
activității administrative și patrimoniale, între Adunările Generale.
(2) Consiliul Director se compune din persoane fizice, care pot fi membrii asociaţi sau
persoane din afara Asociaţiei, cu condiţia ca acestea din urmă să nu reprezinte mai mult
de o pătrime din componenţa sa. Consiliul Director este compus dintr-un număr impar
de membri.
ART. 28
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Conducerea şi alegerea Consiliului Director
(1) Consiliul Director este condus de Secretarul General, ales de Adunarea Generală.
(2) Când își depune candidatura, Secretarul General propune componența Consiliului
Director.
(3) Membrii sau persoanele propuse devin membri ai Consiliului Director o dată cu alegerea
Secretarului General;
(4) Pot fi membri ai Consiliului Director doar persoanele fizice cu capacitate de exercițiu.
(5) Calitatea de membru al Consiliului Director este incompatibilă cu cea de simpatizant sau
membru al unei structuri de elevi a unui partid sau formațiune politică, precum și cu
calitate de membru al unui partid sau formațiune politică.
(6) Mandatul Secretarului General și al Consiliului Director este de 12 luni, de la data
alegerii de către de Adunarea Generală.
(7) Pentru a fi aleși, candidații trebuie să întrunească 50% + 1 din voturile electorilor.
Numărul electorilor este cel al membrilor prezenți la momentul apelului nominal
dinaintea sesiunii de vot.
(8) Mandatul membrilor Consiliului Director poate fi prelungit pentru 6 luni, cu posibilitate
de prelungire de încă cel mult 6 luni, prin votul Adunării generale, în cazul în care în
cadrul sesiunii ordinare de alegeri funcțiile vacante nu sunt ocupate.
(9) Un membru poate ocupa funcția de Secretar General timp de cel mult 4 mandate, acestea
pot fi și consecutive.
(10)

Mandatul Secretarului General și, implicit, al Consiliului Director poate înceta înainte

de termen prin demisie sau prin revocare de către Adunarea Generală pentru motive
întemeiate.
ART. 29
Secretarul General
(1) Secretarul General al Asociaţiei Elevilor din Constanța are următoarele atribuţii:
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a. conduce activitatea Consiliului Director;
b. reprezintă Asociația în relația cu terții;
c. decide, în urma consultării Biroului de Conducere, asupra politicilor de finanţare
ale asociaţiei;
d. aprobă efectuarea de plăți, în numele Asociației;
e. are drept de veto asupra deciziilor Consiliului Director;
f. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală.
(2) În lipsa Secretarului General, membrii Consiliului Director desemnează prin consens
un înlocuitor;
ART. 30
Şedinţele Consiliului Director
(1) Consiliul Director se va întruni de cel puțin o dată la trei luni sau ori de câte ori este
nevoie, la solicitarea Secretarului General, a Biroului de Conducere sau a cel puțin o
treime dintre membrii Consiliului Director.
(2) Ședințele Consiliului Director se convoacă cu cel puțin 12 ore înainte de întâlnire.
Ședințele Consiliului Director se pot desfășura și electronic, caz în care convocarea se
realizează cu cel puțin 6 ore înainte de ședință. Întrunirile online pot fi audio sau
audio-video.
(3) Ședința Consiliului Director este statutar constituită prin prezența a jumătate plus unu
din numărul membrilor.
ART. 31
Atribuţiile Consiliului Director
În exercitarea competenţei sale, Consiliul Director:
a. elaborează Regulamentul de Funcţionare a Consiliului Director;

__________________________
bld. I.Gh.Duca nr. 7, mun. Constanța
tel.: 0732 094 664/0744 621 626
e-mail: office@asociatiaelevilor.ro
web: www.asociatiaelevilor.ro

ASOCIAȚIA ELEVILOR DIN CONSTANȚA

b. încheie acte juridice, la propunerea Biroului de Conducere, în numele și pe seama
Asociației;
c. aprobă strategiile Secretariatului general;
d. prezintă Adunării Generale raportul anual de activitate, executarea bugetului de venituri
şi cheltuieli, situaţia financiară anuală, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi
proiectul programelor asociaţiei;
e. poate împuternici orice persoană, inclusiv persoane care nu au calitatea de membru al
asociaţiei, pentru a încheia acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei sau pentru a
îndeplini orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea Generală, în
condițiile legii;
f. hotărăşte schimbarea sediului Asociaţiei;
g. îndepliniște orice alte atribuții, stabilite de Adunarea Generală.
ART. 32
Activitatea de control
(1) Activitatea de control a gestiunii patrimoniului și al activității economico-financiare a
asociației va fi asigurată de un cenzor ales de Adunarea Generală dacă numărul
asociaților este mai mare de 15 sau de către o Comisie de cenzori dacă numărul
membrilor depășește 100 de membri înscriși până la data întrunirii ultimei Adunări
Generale.
(2) Comisia de cenzori este alcătuită dintr-un număr impar de membri. Membrii Consiliului
Director și ai Biroului de Conducere nu pot fi cenzori.
(3) Din Comisia de cenzori trebuie sa facă parte cel puțin un membru al asociației și un
expert contabil sau contabil autorizat.
(4) Regulile generale de organizare și funcționare a Comisiei de cenzori se aprobă de
Adunarea Generală. Comisia de cenzori își poate elabora un regulament intern de
funcționare.
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ART. 33
Atribuţiile Cenzorului
În realizarea competenţei sale, Cenzorul are următoarele drepturi şi atribuţii:
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. la lichidarea Asociaţiei, controlează operaţiunile de lichidare;
e. Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală.
ART. 34
Incompatibilităţi cu funcţia de Cenzor
Nu poate fi Cenzor un membru al Consiliului Director, al Biroului de Conducere, sau o persoană
care primeşte, sub orice altă formă pentru alte funcţii decât cea de Cenzor, un salariu sau o
remuneraţie din partea Asociaţiei.
ART. 35
Comisia de Monitorizare și Etică
(1) Comisia de Monitorizare și Etică este organismul de monitorizare a activității Asociației
și veghează la integritatea morală a membrilor asociației.
(2) Comisia asigura aplicarea corecta si respectarea prezentului regulament. Comisia este
singura autorizată să interpreteze prezentul statut.
(3) Comisia avizează Raportul de Activitate al Biroului de Conducere și al Consiliului
Director al Asociației.
(4) Comisia este formată din trei membri aleși anual de către Adunarea Generală a
Asociației.
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(5) Niciunul dintre membrii Comisiei nu poate fi membru al Consiliului Director, al Biroului
de Conducere.
(6) Membrii Comisiei sunt inamovibili.
(7) Comisia prezintă un Raport anual de activitate către Adunarea Generală.
ART. 36
Cancelaria Președintelui Biroului de Conducere
(1) Cancelaria Președintelui Biroului de Conducere are rolul de a asigura derularea
operațiunilor tehnice, coordonarea lucrărilor Biroului de Conducere, rezolvarea
problemelor organizatorice, juridice și tehnice ale activității Asociației, precum și
asigurarea unui cadru necesar bunei desfășurări a activității Asociației.
(2) Funcționarea Cancelariei Președintelui se stabilește de către Adunarea Generală.
(3) Cancelaria Președintelui Biroului de Conducere funcționează în subordinea Președintelui
Biroului de Conducere și este condusă de către Șeful Cancelariei, desemnat din rândul
vicepreședinților Biroului de Conducere, cu votul majorității simple, la propunerea
Președintelui Biroului de Conducere.
ART. 37
Consiliul Fondatorilor
Consiliul Fondatorilor este o structură consultativă formată din membri fondatori ai Asociației.
Acesta este independent de activitatea Asociației și poate emite recomandări Biroului de
Conducere.
ART. 38
Consiliul Membrilor de Onoare
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Consiliul Membrilor de Onoare este o structură consultativă a Asociației, formată din persoane
fizice care au calitatea de membru de onoare și din membrii fondatori ai Asociației.
Funcționarea acestuia se stabilește prin decizie a Biroului de Conducere.
CAP. VI. PATRIMONIUL
ART. 39
Valoarea iniţială
Patrimoniul iniţial al Asociaţiei Elevilor din Constanța este de 800 lei, constituit prin depozit
bancar şi este format din contribuţiile băneşti ale membrilor fondatori.
ART. 40
Veniturile
Veniturile Asociaţiei provin din:
a. cotizaţii ale membrilor asociaţi;
b. donaţii ale persoanelor fizice, persoanelor juridice cu capital public, privat sau mixt,
sponsorizări, moşteniri;
c. finanţări, resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale;
d. activităţi economice proprii în măsura în care acestea sunt în concordanţă cu scopul
asociaţiei;
e. alte venituri prevăzute de lege.
CAP. VII. DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA
ART. 41
Dizolvare
(1) Dizolvarea Asociaţiei necesită o majoritate de 2/3 din voturile Adunării generale. În caz
de dizolvare, bunurile şi fondurile Asociaţiei intră în patrimoniul unei alte asociaţii sau
fundaţii cu scop identic sau asemănător care va fi desemnată de Adunarea Generală.
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(2) În caz de dizolvare, bunuri și fondurile Asociației nu pot fi transmise către persoane
fizice.
ART. 42
Lichidarea
Pentru procedura de lichidare, se aplică prevederile legale corespunzătoare.
CAP. VIII. DISPOZIŢII FINALE
ART. 43
Ştampila proprie
Asociația Elevilor din Constanța are ştampilă proprie ce se va aplica pe toate documentele
emise de acesta.
ART. 44
Sigla și antetul
(1) Asociația Elevilor din Constanța are antet și siglă proprie ce se va imprima pe toate
documentele emise de Asociație.
(2) Biroul de Conducere stabilește sigla și antetul Asociației.
ART. 45
Cadrul legal
(1)Prevederile prezentului statut se completează cu dispoziţiile legale referitoare la asociaţiile
fără scop lucrativ.
(2)Activitatea financiar contabila a Asociatiei se va desfășura în partidă dublă, conform
prevederilor legale în vigoare.
ART. 46
Modificarea statutului
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Modificările aduse prezentului statut necesită o majoritate de 2/3 din voturile Adunării
Generale.
ART. 47
Valabilitatea Statutului
Prezentul Statut este valabil pe toată durata existenţei Asociaţiei Elevilor din Constanța,
modificarea sau completarea sa urmând a se face numai în formă scrisă cu respectarea
reglementărilor legale şi a prevederilor privind cvorumul şi majoritatea necesare conform
prevederilor statutare.
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