CAPITOLUL I
DENUMIREA, FORMA JURIDIC|, SEDIUL,
DURATA ASOCIA}IEI
I.1. Asocia]ia constituit\ prin prezentul statut poart\ denumirea “PRIETENII BIBLIOTECII” [i va
fi `nscris\ `n toate actele, `nscrisurile, publica]iile [i orice fel de alte documente pe care le vom emana.
I.2. Asocia]ia “PRIETENII BIBLIOTECII” este o persoan\ juridic\ român\, neguvernamental\,
non-profit [i apolitic\, cu caracter nepatrimonial constituit\ `n concordan]\ cu dispozi]iile O.G. 26/2000.
I.3. Sediul Asocia]iei este `n România, jude]ul S\laj, municipiul Zal\u, strada Iuliu Maniu nr. 3-4.
I.4. Asocia]ia “PRIETENII BIBLIOTECII” este autorizat\ s\ deschid\ filiale `n ]ar\ [i str\in\tate.
I.5. Asocia]ia “PRIETENII BIBLITECII” se constituie pe durat\ nedeterminat\.
CAPITOLUL II
SCOPUL {I OBIECTIVELE ASOCIA}IEI
II.1. ~nrtucât la ora actual\ cea mai benefic\ investi]ie este `n domeniul culturii [i educa]iei, scopul
Asocia]iei este s\ sus]in\ financiar [i organizatoric Biblioteca Jude]ean\ “Ioni]\ Scipione B\descu”,
Zal\u, `n special [i bibliotecile publice, `n general, pentru dezvoltarea activit\]ilor culturale specifice de
bibliotec\, `n sensul investig\rii [i stimul\rii interesului pentru cultur\ la toate categoriile popula]iei, al
adapt\rii bibliotecii la exigen]ele muta]iilor sociale, economice [i politice pe care le parcurgem.
II 2. Obiective [i modul de realizare a lor:
- s\ ajute la transformarea bibliotecii `n centru de informare a comunit\]ii pe care o serve[te;
- s\ sus]in\ educa]ia permanent\ a tuturor membrilor comunit\]ii, indiferent de vârst\, religie,
etnie, sex sau profesie;
- s\ sus]in\ activit\]ile de diversificare, dezvoltare a serviciilor bibliotecilor publice `n general,
[i a Bibliotecii Jude]ene “I.S.B\descu” S\laj `n special;
- s\ promoveze programe de finan]are rambursabil\ [i nerambursabil\ `n vederea realiz\rii
scopului propus;
- s\ dezvolte [i s\ organizeze contacte directe `ntre reprezentan]ii organiza]iilor
neguvernamentale din ]ar\ [i str\in\tate `n scopul realiz\rii obiectivelor prin activit\]i comune
`n sprijinul comunit\]ii locale;
- s\ contribuie la preg\tirea [i perfec]ionarea cadrelor din bibliotecile publice [i de `nv\]\mânt,
`n special din jude]ul S\laj;
- s\ cultive la bibliotecari principiul apartenen]ei la un corp profesional important din punct de
vedere social, sentimentul participativ al fiec\rui lucr\tor, unitatea de ac]iune `n bibliotec\;
- s\ promoveze [i s\ mediatizeze imaginea bibliotecii [i condi]ia profesiei de bibliotecar, de
prea multe ori marginalizate, contribuind [i `n felul acesta la prezen]a activ\ [i benefic\ a
institu]iei `n peisajul socio-cultural;
- s\ contribuie financiar la achizi]ia de carte, periodice, achizi]ia de aparatur\ [i mobilier
specifice, preg\tirea [i perfec]ionarea bibliotecarilor, premii pentru concursurile organizate de
bibliotec\ [i, `ntr-o etap\ ulterioar\, stimulente, ajutoare [i burse pentru bibliotecari, prin
atragerea de sponsori, dar [i prin intermediul unor activit\]i aduc\toare de venituri, `n
condi]iile legii,
- s\ editeze ghiduri, pliante, almanahuri, periodice [i publica]ii privind educa]ia permanent\ a
adul]ilor, preg\tirea [i perfec]ionarea bibliotecarilor, care vor putea atrage sponsoriz\ri prin
oferirea de spa]iu pentru reclam\. S\ contribuie la diversificarea serviciilor bibliotecii prin
ad\ugarea serviciilor de multigrafiere, expertizarea, conservarea [i restaurarea publica]iilor,
inclusiv pentru popula]ie, leg\torie de carte pentru popula]ie, turism cultural, spectacole
literar-muzicale, activit\]i de tipul cafenelelor literare, activit\]i promo]ionale, activit\]i de
libr\rie, anticariat [i altele, toate desf\[urate `n limitele acestui statut;
- s\ ajute, prin mijloacele specifice pe care le utilizeaz\, persoanele handicapate, cele `n vârst\ [i
cele apar]inând unor categorii sociale defavorizate `n scopul integr\rii lor sociale, a ridic\rii
nivelului lor de instruc]ie [i cultur\;
- s\ desf\[oare `n folosul bibliotecii activitatea de marketing [i de promovare a serviciilor
bibliotecii `n special, [i a c\r]ii `n general;
- promovarea cunoa[terii limbilor str\ine, de larg\ circula]ie interna]ional\, a modului de via]\
occidental, a valorilor morale occidentale (conferin]e, filme documentare, cursuri, expozi]ii,
pliante, etc.);

-

constituirea unei baze de date care s\ cuprind\ informa]ii multiple din toate domeniile `n
vederea sprijinirii activit\]ii proprii [i a oric\ror pesoane fizice sau juridice interesate (centru
de informare comunitar);
sus]inerea financiar\ pentru participarea la conferin]e sau simpozioane documentare na]ionale
sau interna]ionale;
organizarea [i sponsorizarea schimburilor de experien]\, excursiilor documentare, profesionale
`n ]ar\ [i str\in\tate pentru bibliotecari;
CAPITOLUL III
PATRI MONIUL ASOCIA}IEI

III.1. Asocia]ia “PRIETENII BIBLIOTECII” este proprietara bunurilor din patrimoniul s\u.
Patrimoniul ini]ial al Asocia]iei este de 3.500.000 lei, depu[i la Banca Comercial\ Român\ Zal\u.
III.2. Pe parcursul func]ion\rii, Asocia]ia `[i va putea majora patrimoniul prin mijloacele [i cu
respectarea dispozi]iilor legale.
III.3. Patrimoniul Asocia]iei se compune din mijloace materiale, b\ne[ti, necesare realiz\rii
scopului [i obiectivelor, provenite din: contribu]ii la `nscriere, cotiza]ii anuale, dona]ii `n bunuri [i bani de
la persoane fizice sau juridice, române sau str\ine, precum [i din alte surse legale care vor intra `n
patrimoniul Asocia]iei.
III.4. Veniturile Asocia]iei provin din:
- cotiza]iile membrilor Asocia]iei,
- dobânzile [i dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, `n condi]iile
legale,
- dividentele societ\]ilor comerciale `nfiin]ate de Asocia]ie,
- venituri realizate din activit\]i economice directe,
- resurse ob]inute de la bugetul de stat [i/sau bugetele locale,
- contribu]ii sub form\ de dona]ii ale membrilor, ale unor persoane fizice sau
jurice din ]ar\ sau str\in\tate,
- sponsoriz\ri,
- veniturile unor activit\]i desf\[urate `n limitele prezentului statut,
- alte venituri prev\zute de lege.
Cotiza]ia membrilor este de 10.000 lei/lun\/membru pentru persoane fizice [i de 50.000 lei/lun\
pentru persoane juridice. Cotiza]ia va putea fi modificat\ prin hot\rârea Adun\rii generale a Asocia]iei.
Asocia]ia poate `nfiin]a, `n condi]iile legii, societ\]i comerciale. Dividendele ob]inute de Asocia]ie
din activitatea societ\]ilor comerciale, dac\ nu se reinvestesc, se folosesc obligatoriu pentru realizarea
scopului Asocia]iei.
Asocia]ia poate desf\[ura orice alte activit\]i economice directe, dac\ acestea au caracter
accesoriu [i sunt `n strâns\ leg\tur\ cu scopul principal al acesteia.
III.5. Indiferent de sursa constituirii patrimoniului, sumele de bani sau alte valori transmise
asocia]iei de c\tre diverse persoane fizice sau juridice, vor fi acceptate de asocia]ie numai dac\ ele sunt
f\cute `n vederea realiz\rii scopului asocia]iei [i nu cu un scop interesat, condi]ionat de urm\rirea unor
interese de alt\ natur\, str\ine scopului pentru care se constituie asocia]ia.
III.6. Asocia]ia poate beneficia de folosin]a unor bunuri mobile sau imobile puse la dispozi]ie de
membrii Asocia]iei, de alte persoane fizice sau juridice, pe o perioad\ determinat\ sau nedeterminat\, `n
baza unor `n]elegeri scrise.
III.7. Asocia]ia, prin Consiliul director, coordoneaz\ folosirea mijloacelor fixe [i a celorlalte
mijloace materiale din patrimoniul s\u. Asocia]ia are [tampil\ proprie, cod fiscal [i cont `n banc\ `n lei [i
valut\.
III.8. Asocia]ia, prin Consiliul director, organizeaz\ [i coordoneaz\ preluarea [I administrarea
dona]iilor din ]ar\ [i str\in\tate, cu respectarea legii.

CAPITOLUL IV
CALITATEA DE MEMBRU AL ASOCIA}IEI
“PRIETENII BIBLIOTECII”
IV.1. Poate fi membru al Asocia]iei orice persoan\ fizic\ sau juridic\, român\ sau str\in\, pentru
care nu exist\ interdic]ie legal\ sau nu s-a pronun]at o hot\râre judec\toreasc\ definitiv\ prin care s\-i fie
interzis\ participarea la o societate comercial\ sau asocia]ie [i care este de acord cu prevederile
prezentului Statut [i `n]eleg prin propria activitate s\ contribuie [i s\ sprijine realizarea scopului [i
obiectivelor Asocia]iei.
Poate fi membru al Asocia]iei orice persoan\, indiferent de profesie, religie, na]ionalitate,
cet\]enie, origine social\, care `ndepline[te condi]iile prezentului Statut [i `[i manifest\ expres aceast\
voin]\ printr-o adeziune scris\.
Calitatea de membru se dobânde[te `n baza actului adi]ional de modificare a statutului [i a actului
constitutiv al asocia]iei, autentificat la notarul public.
IV.2. Num\rul de membri ai Asocia]iei este nelimitat.
IV.3. Membrii Asocia]iei au urm\toarele drepturi:
-s\ participe la ac]iunile organizate de Asocia]ie;
-s\ aleag\ [i s\ fie ale[i `n organele de conducere ale Asocia]iei;
-s\-[i exprime opiniile `n cadrul tuturor formelor de activit\]i organizate de asocia]ie;
-s\ propun\ metode [i c\i noi de ac]iune `n via]a asocia]iei;
-s\ cear\ consiliului director [i cenzorului l\muriri asupra activit\]ii organizate `n asocia]ie.
IV.4. Membrii Asocia]iei au urm\tarele obliga]ii:
-s\ respecte prevederile Statutului [i s\ aplice hot\rârile organelor de conducere ale Asocia]iei;
-s\ achite cotiza]ia lunar\;
-s\ contribuie material [i moral la ini]ierea, desf\[urarea [i realizarea scopului Asocia]iei;
-s\ aduc\ la cuno[tin]a organelor asocia]iei orice cazuri de abatere a unor membri de la conduita
fireasc\, prin care aduce [tirbire prestigiului Asocia]iei;
-s\ p\streze confiden]ialitatea activit\]ii interne a Asocia]iei.
IV.5. Pierderea calit\]ii de membru al Asocia]iei intervine `n urm\toarele situa]ii: - la cererea
persoanei,
- prin deces,
- prin excludere.
Excluderea din Asocia]ie se face pa baza Adun\rii generale, cu votul a cel pu]in 2/3 din membrii,
pentru urm\toarele motive:
-neplata cotiza]iei:
-nerespectarea dispozi]iilor statutului sau a hot\rârilor Adun\rii generale;
-producerea, prin activitate proprie, a unor prejudicii morale sau materiale Asocia]iei.
IV.6. Asocia]ia are [i MEMBRI DE ONOARE. Calitatea de membru de onoare se decide de c\tre
Adunarea general\ [i se certific\ cu “Diploma de onoare”.
Poate deveni membru de onoare al asocia]iei persoana care s-a remarcat `n mod deosebit prin
`ntreaga sa activitate, prin atitudinea moral\ [i autoritatea sa de personalitate `ntr-un domeniu al
cunoa[terii, care a avut o contribu]ie substan]ial\ la sprijinirea asocia]iei.
IV.7. Calitatea de membru, precum [i cea de membru de onoare, se dobânde[te prin hot\rârea
Adun\rii generale [i la recomandarea Consiliului director. Pentru a dobândi calitatea de membru,
solicitantul va formula o cerere scris\.
IV.8. Persoanele care au constituit aceast\ asocia]ie au calitatea de membri fondatori. Calitatea de
membru al asocia]iei este inalienabil\ [i personal\, ea nu se transmite prin succesiune.
Membrii
fondatori au prioritate la ac]iunile `ntreprinse de Asocia]ie.
IV.9. Sanc]iunile ce se aplic\ membrilor asocia]iei sunt: mustrarea, avertismentul [i excluderea.
Sunt de competen]a Consiliului director aplicarea sanc]iunilor: mustrare [i avertisment. Membri asocia]iei
sanc]iona]i pot contesta m\surile de sanc]iune, care se solu]ioneaz\ de adunarea general\.
Contesta]iile se `nainteaz\ organelor competente `n termen de 30 de zile de la data comunic\rii
m\surilor de sanc]ionare.. Hot\rârea adun\rii generale de solu]ionare a contesta]iei este definitiv\.
M\sura de sanc]iune a excluderii din asocia]ie, se hot\r\[te de adunarea general\ a asocia]iei.
~mpotriva hot\rârii persoana nemul]umit\ se poate adresa instan]ei de judecat\ unde va contesta aceast\
m\sur\ `n termen de 30 de zile de la data comunic\rii m\surii de sanc]ionare.
IV.10. Orice membru se poate retrage din asocia]ie, cu condi]ia s\ onoreze pân\ la retragere toate
obliga]iile asumate fa]\ de asocia]ie.

CAPITOLUL V
ORGANIZAREA {I FUNC}IONAREA ASOCIA}IEI
V.1. Conducerea Asocia]iei se realizeaz\ prin:
-Adunarea general\;
-Consiliul director;
Organul de control este cenzorul.
a. ADUNAREA GENERAL|: - este organul de conducere alc\tuit din totalitatea membrilor
Asocia]iei.
Adunarea general\ se `ntrune[te de cel pu]in o dat\ pe an [i va fi convocat\ de pre[edintele
Asocia]iei, `n mod obligatoriu. Adunarea general\ se poate convoca `n [edin]\ extraordinar\ oricând se va
cere, `n scris [i motivat, consiliului director, de cel pu]in o treime din membrii Asocia]iei.
Convocarea trebuie s\ cuprind\: locul [i data convoc\rii precum [i ordinea de zi. Convocarea va fi
comunicat\ membrilor cu cel pu]in 10 zile `nainte de data la care urmeaz\ s\ aib\ loc [edin]a.
Hot\rârile se adopt\ cu votul a jum\tate plus unul din num\rul membrilor prezen]i ai Asocia]iei.
{edin]ele Adun\rii generale sunt conduse de pre[edinte sau vicepre[edinte. Dezbaterile [i hot\rârile
adoptate se consemneaz\ `ntr-un registru special de c\tre secretar.
Adunarea general\ are urm\toarele atribu]ii:
-stabile[te strategia [i obiectivele generale ale Asocia]iei;
-aprob\ bugetul de venituri [i cheltuieli [i bilan]ul contabil;
-alege [i revoc\ membrii consiliului director;
-alege [i revoc\ cenzorul;
-hot\r\[te `nfiin]area de filiale;
-hot\r\[te [i aprob\ modificarea actului constitutiv [i al statutului;
-aprob\ dizolvarea [i lichidarea Asocia]iei;
-stabile[te presta]iile [i cotiza]iile la care vor fi supu[i membrii Asocia]iei;
-stabile[te admiterea, retragerea sau excluderea membrilor Asocia]iei, potrivit statutului;
-aprob\ afilierea Asocia]iei la alte organisme na]ionale [i interna]ionale cu scop similar;
-controleaz\ activitatea [i gestiunea organelor de administra]ie, direc]ie [i control;
-revoc\, individual sau colectiv, membri ai organelor de conducere [i control, când, prin culpa [i
actele lor pericliteaz\ intereselor Asocia]iei. ~n aceste cazuri, revocarea se face prin vot secret,
cu acordul a cel pu]in 2/3 din membrii Asocia]iei.
-ia hot\râri asupra tuturor problemelor Asocia]iei care nu sunt `n competen]a Consiliului director, a
pre[edintelui sau o organelor de control;
-aprob\ `nfiin]area de societ\]i comerciale `n care unic asociat este Asocia]ia;
-aprob\ raportul de activitate al cenzorului;
-aprob\ raportul annual al consiliului director privind gestiunea patrimoniului [i d\ desc\rcare de
gestiune.
~n scopul realiz\rii atribu]iilor sale, adunarea general\ adopt\ hot\râri.
To]i membrii Asocia]iei au drept de vot egal. Hot\rârile Adun\rii generale se iau, de regul\, la
prima convocare, cu majoritate absolut\, iar la a doua convocare se va putea decide cu majoritatea
absolut\ a celor prezen]I, oricare ar fi num\rul lor.
Alegerea sau revocarea membrilor Consiliului director, a cenzorului [i a pre[edintelui Asocia]iei se
va face individual, prin vot secret, cu acordul a cel pu]in 2/3 din membrii Asocia]iei.
Decizia pentru dizolvarea Asocia]iei sau modific\ri ale Statutului trebuie s\ `ntruneasc\ acordul a
cel pu]in 4/5 din num\rul membrilor.
b. CONSILIUL DIRECTOR: - se compune din pre[edinte, vicepre[edinte, doi [efi de
compartimente [i un secretar [i este ales de Adunarea general\ pe o perioad\ de 4 ani, cu posibilitatea
realegerii.
Atribu]iile Consiliului director:
-prezint\ adun\rii generale raportul de activitate pe perioada anterioar\, executarea bugetului de
venituri [i cheltuieli, bilan]ul contabil, proiectul bugetului de venituri [i cheltuieli [i
proiectulprogramelor asocia]iei;
-`ncheie acte juridice `n numele [i pe seama Asocia]iei, `n care sens decide asupra `ncheierii de
contracte de orice natur\, modific\rii sau `ncet\rii acestora `n baza normelor legale;
-aprob\ organigrama [i politica de personal ale asocia]iei conform statutului;

-coordoneaz\ ac]iunile organizate de Asocia]ie;
-aplic\ sanc]iunile disciplinare [i materiale conform legisla]iei `n vigoare [i a prezentului statut;
-exercit\ toate drepturile [i obliga]iile ce revin Asocia]iei `n calitate de asociat `n societatea
comercial\ proprie, inclusiv modificarea statutului [i contractului de societate, numirea sau
revocarea administratorilor, aprobarea bilan]urilor [i bugetelor, informând Adunarea general\ a
Asocia]iei despre aceasta;
-accept\ dona]iile [i libert\]ile f\cute `n favoarea Asocia]iei [i decide asupra destina]iei dona]iilor [i
sponsoriz\rilor;
-nume[te [i angajeaz\ personalul auxiliar. Persoanele care `ncheie contracte de sponsorizare `n
favoarea Asocia]iei pot fi remunera]i cu un procent de pân\ 10% din valoarea contractelor
respective;
-informeaz\ adunarea general\ cu privire la orice chestiuni care privesc reorientatea societ\]ii
circumscrise scopului asocia]iei [i `ntocme[te studii [i materiale de analiz\, din care s\ rezulte
m\sura `n care se `ndepline[te scopul pentru care s-a constituit asocia]ia [i propune m\suri [i
modalit\]i de ac]iune pentru realizarea scopului propus.
~n exercitarea atribu]iilor sale, consiliul director emite decizii, care se adopt\ cu majoritatea de
voturi din num\rul membrilor asocia]iei.
c. Atribu]iile PRE{EDINTELUI Asocia]iei:
-r\spunde `n numele Consiliului director de administrarea legal\ [i eficient\ a patrimoniului;
-angajeaz\ [i concediaz\ personalul;
-stabile[te atribu]iile personalului angajat;
-reprezint\ Asocia]ia `n raporturile cu ter]ii;
-`ndepline[te orice alte atribu]ii `n vederea realiz\rii obiectivelor Asocia]iei, care sunt date `n
competen]a sa de organele de conducere ale Asocia]iei;
-pentru rezolvarea unor probleme curente ale Asocia]iei, pre[edintele poate apela la consilieri,
exper]i, translatori.
Pre[edintele emite dispozi]ii pentru realizarea atibu]iilor sale.
V.2. Ca organ consultativ, pe lâng\ Consiliul director, se pot `nfiin]a subcomisii pe domenii de
activitate. Aceste comisii vor fi coordonate de câte un membru desemnat de Consiliul director. Rolul
acestor subcomisii este de a face propuneri de activitate specifice, de a urm\ri derularea [i finalizarea
ac]iunilor Asocia]iei, pe domenii de activitate.
CAPITOLUL VI
CONTROLUL ASOCIA}IEI
VI.1. Exerci]iul economico-financiar al Asocia]iei se desf\[oar\ `ntre 1 ianuarie [i 31 decembrie
ale fiec\rui an, cu excep]ia primului an când `ncepe la data `nregistr\rii Asocia]iei.
VI.2. Eviden]a contabil\ se va ]ine conform legisla]iei `n vigoare.
VI.3. Pentru realizarea fondurilor b\ne[ti necesare bunei desf\[ur\ri a activit\]ii, Asocia]ia va
`ncheia “Contracte de sponsoriz\ri”, conform legisla]iei `n vigoare.
VI.4. ~n vederea realiz\rii de venituri, `n conformitate cu dispozi]iile art. 47 O.G. 26/2000,
Asocia]ia va putea `nfiin]a ca activit\]i accesorii, pentru realizarea scopului propus, societ\]i comerciale,
cu respectarea legisla]iei `n vigoare.
VI.5. Gestiunea Asocia]iei este controlat\ de un cenzor `n persoana d-lui Vlaicu Sorin – membru
fondator, care va fi ales pe o perioad\ de 4 ani cu posibilitatea realegerii.
VI.6. Cenzorul are urm\toarele atribu]ii:
verific\ modul de administrare a patrimoniului Asocia]iei;
`ntocme[te rapoarte pe care le prezint\ adun\rii generale a membrilor Asocia]iei;
poate participa la [edin]ele Consiliului director, f\r\ drept de vot;
verific\ periodic modul de gospod\rire a fondurilor fixe [i a mijloacelor circulante, registrele
Asocia]iei [i informeaz\ Adunarea general\ asupra celor constatate;
`ntocme[te inform\ri periodice pe care le prezint\ Consiliului director;
`ndepline[te orice alte atribu]ii prev\zute de statut sau stabilite de adunarea general\.

CAPITOLUL VII
DIZOLVAREA, LICHIDAREA, LITIGII
VII.1. Asocia]ia se dizolv\ `n urm\toarele cazuri:
- de drept, `n condi]iile legii (art. 55 din O.G. 26/2000);
- prin hot\râre judec\toreasc\ `n condi]iile legii (art. 56 O.G. 26/2000);
- prin hot\rârea adun\rii generale, `n condi]iile legii (art. 57 O.G. 26/2000).
~n caz de dizolvare, lichidarea patrimoniului Asocia]iei se va face de c\tre Consiliul director sau
de lichidatori numi]i de Adunarea general\, `n condi]iile art. 54-72 din O.G. 26/2000 [i a celorlalte
prevederi legale `n vigoare, privind reglementarea activit\]ii asocia]iilor [i funda]iilor, persoane juridice
române.
VII.2. Litigiile survenite pe parcursul func]ion\rii Asocia]iei sunt de competen]a instan]elor
judec\tore[ti de drept comun.
VII.3. Lichidarea patrimoniului, `n cazul desfiin]\rii Asocia]iei, se va face prin donarea lui
Bibliotecii Jude]ene “Ioni]\ Scipione B\descu” Zal\u sau unor organiza]ii non-profit cu scop identic, care
preiau `n totalitate obiectivele Asocia]iei.

CAPITOLUL VIII
DISPOZI}II FINALE
VIII.1. Membrii Asocia]iei cu drept de vot, prin consens, pot modifica sau completa statutul
Asocia]iei pentru realizarea scopului propus prin actul de constituire.
VIII.2. Modificarea sau completarea prezentului statut se va face `n form\ autentic\, cu
`ndeplinirea condi]iilor legale de fond [i form\.
VIII.3. Prevederile prezentului statut se completeaz\ cu dispozi]iile O.G. 26/2000 [i a celorlalte
acte normative care reglementeaz\ activitatea persoanelor ce desf\[oar\ activitate non-profit [i este
valabil pe toat\ perioada func]ion\rii Asocia]iei.
VIII.4. Membrii fondatori `mputernicesc pe:
- d-[oara C\rpineanu Mariana Lucia
- d-nul Chira Vasile Gabriel
- d-[oara Rus Alina
care au calitatea de membri fondatori pentru a cere autorizarea func]ion\rii la Judec\toria S\laj [i
`nscrierea `n Registrul asocia]iilor [i al funda]iilor.
VIII.5. Prezentul statut a fost redactat de d-[oara C\rpineanu Mariana Lucia, licen]iat\ `n drept, `n
calitate de membru fondator.
Prezentul statut a fost `ntocmit `n 6 exemplare originale `n vederea autentific\rii.

