






3.2. Modificarea sediului social al Asociatiei se poate decide cu o majoritate calificată de 
două treimi din totalul voturilor de catre Consiliul Director.

Art.4 Durata Asociatiei 
4.1. Durata de funcţionare a Asociatiei este nelimitată cu începere de la data înscrierii 
acesteia în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor.

Art.5 Patrimoniul iniţial al Asociatiei

5.1.  Patrimoniul  iniţial  este in cuantum de  1700 lei,  suma integral  vărsată de catre 
membrii Asociatiei la data constituirii acesteia, aportul fiecarui membru fondator 
fiind in cuantum de  100 lei. 

Art.6  Insemnele si culorile

6.1. Asociatia va avea ca insemn propriu „  ASOCIATIA PENTRU SPITALUL DE 
COPII  LOUIS TURCANU ”.
6.2. Asociatia va avea emblemă proprie, pe care o va stabili si inregistra in coformitate cu 
prevederile legale.

Art.7. Obiectul de activitate
7.1.”  ASOCIATIA  PENTRU SPITALUL DE  COPII  LOUIS TURCANU  ” -  susţine 
activităţile de  construire corp cladire,  extindere, modernizare, dezvoltare, dotare  ,,  
Spitalul  Clinic de Urgenta pentru Copii Louis Turcanu Timisoara”.

Capitolul II. Scopul şi obiectivele Asociatiei

Art.8 Scopul Asociatiei
Spitalul  Clinic  pentru  Copii  ,,  Louis  Turcanu  „  Timisoara  -   este  principalul 
furnizor de servicii medicale  cu profil pediatric din zona de vest a Romaniei. Este 
un  spital  cu  traditie,  infiintat  in  anul  1902  ,  avand  o  activitate  profesionala 
diversificata ce acopera toata gama specialitatilor pediatrice. 

8.1. Asociatia are drept scop principal construirea si extinderea pe plan local a in vederea 
dezvoltarii activitatii medicale si obtinerii unor rezultate de prestigiu.

8.2. Asociatia are scopul de a ajuta copiii bolnavi, motivat de o reala si grava problema cu 
care  se  confrunta  un  numar  cat  mai  insemnat  de  copii  care  sufera   de  probleme  de 
sanatate. 

Activitatea  asociatiei  are  drept  tinta  ,,  construirea  unei  cladiri  noi  pentru  servicii  
medicale specializate, extinderea, dezvoltarea , modernizarea si dotarea cu aparatura  
medicala  necesara  conform  standardelor  europene   si  cu  personal  specializat  in  



domeniu,  scop  ce  se  poate  concretiza  numai  prin  existenta  unor  fonduri/finantari  
considerabile”.

8.3.  Scopul  asociatiei  fiind  acela  de a  oferi  spatiu  si  conditii  optime  de  tratament  si 
recuperare a copiilor bolnavi, domeniu care in prezent este o adevarata si grava problema, 
in Romania exista un insemnat numar de copii care sufera de probleme de sanatate.

Art.9 Obiectivele şi activităţile Asociatiei
9.1. Pentru realizarea scopului său Asociatia îşi propune următoarele obiective:

•  Organizarea si desfasurarea unor actiuni, activitati cu scop umanitar in vederea 
colectarii de fonduri banesti  precum si de materiale, alimente, imbracaminte etc., 
necesare realizarii scopului Asociatiei.

• Intretinerea de relatii cu publicul si grupul tinta in sfera puterii, a legislativului si 
administratiei la nivel central sau local precum si in sfera audio- vizualului   si 
presei scrise cu privire la nevoile si problemele cu care se confrunta copilul in 
societate, constientizarea opiniilor publice asupra acestora;

• Promovarea  ideii  de  implicare,  responsabilitate  si  voluntariat  in  comunitate, 
sustinerea ideii de solidaritate umana si ajutorare a copiilor  bolnavi si /sau  aflati 
in dificultate, saraci sau defavorizati, cu colectare fonduri si donatii;

• Strangerea de fonduri pentru copiii bolnavi;
• Derularea de activitati promotionale in vederea obtinerii de sponsorizari;
• Socializarea,  interactionarea  cu  persoane  fizice  sau  juridice  pentru  a  realiza 

proiectele propuse, pentru ca bolnavii sa poata beneficia de cele mai bune servicii 
socio- medicale;

• acordă sprijin şi asistenţă de specialitate; 

• organizează reuniuni, conferinţe, simpozioane, expoziţii, competiţii  in domeniul 
medical şi participă la astfel de manifestări în ţară şi în străinătate;

• editează  şi  difuzează  publicaţii  în  domeniul  medical  şi  sprijină  editarea  şi 
difuzarea unor lucrări de specialitate ; 

• susţine activităţile de prevenire şi de combatere a diferitelor boli;

• promovează imaginea  serviciilor medicale cu profil  pediatric din România, la 
nivel naţional şi internaţional; 

• sprijină şi participă la activităţi de cercetare ştiinţifică specifice;

• urmareste dezvoltarea permanenta a serviciilor medicale pe plan local;
• iniţieaza proiecte de cercetare şi  studii în domeniul  serviciilor medicale oferite 

si publica rezultatele acestora;
• deruleaza programe educaţionale şi de informare/conştientizare a problemelor de 

sanatate;
• conlucreaza  cu  organele  administratiei  publice  centrale  si  locale  in  vederea 

asigurarii mijloacelor si a conditiilor necesare pentru realizarea obiectivelor;
• se preocupa de atragerea si implicarea cercetarii  stiintifice in obiectivizarea si 

dirijarea procesului de selectie si pregatire a personalului angajat;



• asigura  dezvoltarea  bazei  materiale  de  interes   local   destinate   serviciilor 
medicale;

• implicare  in  elaborarea  proiectelor  de  acte  normative  care  privesc  sistemul 
asigurarilor de sanatate  din Romania - prin inaintare de proiecte, colaborare cu 
ONG - uri  cu domeniu de activitate asemantor;

• colaborareaza  în  vederea  punerii  în  aplicare  a  scopurilor  cu  alte  organizatii 
similare,  cu  orice  entitate  non-profit,  instituţie,  organizaţie  sau  cu  orice  altă 
persoană fizică sau juridică, pentru îndeplinirea scopului Asociatiei;

9.2.  Pentru atingerea scopului şi îndeplinirea obiectivelor  sale,  Asociatia  va desfăşura 
oricare din urmatoarele activităţi:

• colaboreaza  şi  încheie  acorduri  şi/sau  parteneriate  cu  organe,  instituţii  şi 
organizaţii autonome sau de stat, regionale sau locale;

• editeaza, publica şi distribuie pliante, reviste, carţi,  broşuri şi alte publicaţii 
periodice sau ocazionale privind serviciile mediocale oferite;

• încheie contracte şi/sau acorduri de colaborare, în vederea atingerii scopului şi 
îndeplinirii obiectivelor  Asociatiei;

• elaboreaza  si  adopta  in  cadrul  organelor  sale,  regulamente,  norme tehnice, 
financiare, numai pentru venituri proprii si de asigurare materiala, elaboreaza 
si  adopta  alte  norme  specifice  cu  caracter  general  obligatoriu  pentru 
activitatile specifice sau pentru indeplinirea obiectivelor prevazute;

• elaboreaza  directiile  de  dezvoltare  ale  conditiilor  si   serviciilor  medicale 
oferite,  strategia  privind participarea la dezvoltarea conditiilor  si serviciilor 
medicale, precum si masurile ce se impun pentru realizarea acestora;

• administreaza  si  gestioneaza  patrimoniul  propriu,  in  conformitate  cu 
prevederile  legale  si  se  preocupa  pentru  dezvoltarea  si  modernizarea  lui, 
precum si pentru asigurarea fondurilor necesare activitatii medicale;

• organizeaza  banca  de  date  privind  activitatile  socio-  medicale,  realizeaza 
statistici si elaboreaza sistemul de informare si documentare;

• orice  alte  activităţi  îndreptate  spre  atingerea  scopului  şi  îndeplinirea 
obiectivelor Asociatiei.

       Capitolul III. Membrii Asociatiei

Art.10 Membrii Asociatiei
10.1. Poate deveni membru al Asociatiei orice persoana fizica sau juridica care solicită 
acest lucru si care indeplineste condiţiile prevazute de lege si de prezentul Statut.

10.2. Membrii Asociatiei se împart în două categorii:
a) Membri Fondatori;
b) Membri Asociaţi.

Art.11 Membrii Fondatori
11.1.  Sunt  Membri  Fondatori  persoanele  fizice  care  au  participat  la  constituirea 
Asociatiei şi sunt consemnaţi ca atare în Actul Constitutiv al acestuia. 



Art.12 Obţinerea calităţii de Membru Asociat
12.1. Obţinerea calităţii de membru asociat se face pe baza cererii de înscriere adresata 
Preşedintelui Consiliului Director , care o prezintă spre aprobare Consiliului în cea mai 
apropiată şedinţă. Odată cu cererea de înscriere, solicitantul va achita şi taxa de înscriere 
adoptată de Adunarea Generala. 
12.2. Calitatea de membru al Asociatiei se dobândeşte după adoptarea de către Adunarea 
Generală a hotărârii de ratificare a înscrierii cu majoritate simplă din totalul voturilor. În 
urma adoptării hotărârii de ratificare a înscrierii, solicitantul obţine calitatea de Membru 
Asociat  şi  se  bucură  de  plenitudinea  drepturilor  conferite  de  calitatea  de  membru  al 
Asociatiei.

Art.13  Drepturile membrilor Asociatiei.
13.1. Toţi membrii Asociatiei, atât Membrii Fondatori cât şi cei Asociaţi, au următoarele 
drepturi:

• de a participa la Adunarea Generală;
• de a pune în discuţia Adunării Generale prin includerea pe ordinea de zi a 

şedinţei  a  oricărui  subiect  care  are  legătură  cu  activitatea,  organizarea  şi 
funcţionarea Asociatiei;

• de a  vota asupra oricăror  probleme puse în  discuţia  Adunării  Generale,  în 
cadrul şedinţelor acestui organism, în limitele stabilite de catre Art.11.1 din 
prezentul Statut;

• de a vota membrii Consiliului Director şi Preşedintele acestuia;
• de  a-şi  exprima  dezacordul  faţă  de  hotărârile  Adunării  Generale  şi  ale 

Consiliului Director;
• de a accede în oricare din funcţiile Asociatiei;
• de a cere şi de a obţine copii după actele contabile şi financiare ale Asociatiei;
• de a participa la toate acţiunile organizate de Asociatie;
• de a beneficia şi de a folosi, exclusiv în scopul îndeplinirii acţiunii statutare a 

Asociatiei, mijloacele aflate în patrimoniul acesteia.
• de a renunţa la calitatea de membru.

Art.14 Obligaţiile membrilor Asociatiei
14.1. Membrii Asociatiei au următoarele obligaţii:

• să  respecte  Statutul  Asociatiei,  actul  constitutiv  şi  hotărârile  adoptate  de 
organismele acesteia;

• să achite cu regularitate cotizaţiile stabilite de Adunarea Generală;
• să se abţina de la orice deliberare şi/sau vot în orice problemă supusă hotărârii  

adunării generale în care reprezentantul său în această Adunare Generală este 
interesat personal sau prin soţul său, ascendenţii sau descendenţii săi, rudele în 
linie  colaterală  sau  afinii  săi  până  la  gradul  al  patrulea  inclusiv,  sau  să 
numească in aceste cazuri un alt reprezentant pentru deliberarea şi/sau votarea 
problemelor  respective,  sub  sancţiunea  răspunderii  pentru  daunele  cauzate 
Asociatiei dacă fără votul său nu s-ar fi putut obţine majoritatea cerută;   



• să  nu  folosească  bunurile  Asociatiei  în  scopuri  personale  sau  contrare 
hotărârilor sau deciziilor organismelor acesteia;

• să se abţină de la orice fel de declaraţii sau acţiuni publice personale care ar 
prejudicia în vreun fel imaginea Asociatiei;

• să participe şi să se implice activ în acţiunile iniţiate de Asociatie;
• să  nu  iniţieze  acţiuni  care  ar  putea  implica  în  vreun  fel  Asociatia,  fără 

împuternicire  din  partea  Adunării  Generale  sau  a  Preşedintelui  Consiliului 
Director;

• sa nu se asocieze in paralel in alte organizatii avand acelasi obiect de activitate 
cu prezenta Asociatie (asociatii concurente), sub sanctiunea pierderii calitatii 
de membru al Asociatiei datorita comportamentului  nedemn si neloial fata de 
Asociatie.

Art.15 Încetarea calităţii de membru al  Asociatiei
15.1. Încetarea calităţii de membru are loc:

• la  cerere,  Consiliul  Director  urmând  să  ia  act  de  această  cerere  şi  să 
îndeplinească  procedura  de  înregistrare  a  încetarii  calităţii  de  membru  a 
acestui asociat, potrivit dispoziţiilor normative în materie;

• prin începerea împotriva sa a procedurilor de faliment sau dizolvare; în cazul 
operaţiunilor de fuziune în urma cărora asociatul respectiv se va dizolva fără 
lichidare  (dacă  este  absorbit  sau  din  fuziune  rezultă  o  nouă  societate 
comercială),  societatea  absorbantă  sau  noua  societate  rezultată  în  urma 
fuziunii  va  putea  lua  locul  asociatului  care  se  dizolvă,  prin  decizie  a 
Consiliului Director, luată potrivit prevederilor prezentului Statut;

• prin  excludere  definitivă,  hotărâtă  exclusiv  de  Adunarea  generală  la 
propunerea  Preşedintelui,  pentru  fapte  culpabile  săvârşite  împotriva 
intereselor  Asociatiei.  Sunt  fapte  culpabile,  fără  a  se  limita  la  acestea, 
următoarele situaţii:

a)-  nerespectarea  prezentului  Statut  sau  a  hotărârilor  Consiliului  Director  şi  ale 
Adunării Generale;
b)-  comportare  nedemnă  sau  neloială  faţă  de  Asociatie  şi/sau  faţă  de  membrii 
acesteia;
c)-  săvârşirea  de  fapte  care  afectează  în  orice  mod  interesele  Asociatiei  sau  ale 
membrilor săi ori  care creează prejudicii de imagine Asociatiei; 
d)- neachitarea cotizaţiei, timp de trei luni consecutiv sau timp de şase luni într-un an.

15.2. Suspendarea temporara a calităţii de membru are loc:
• la cerere, cu precizarea perioadei pentru care se doreşte suspedarea, Consiliul 

Director urmând să ia act de această cerere;
• prin decizie a Consiliul Director şi înmânată respectivului membru, în cazul 

săvârşirii  unor  fapte  îndreptate  împotriva  intereselor  Asociatiei  .  Orice 
membru al Asociatiei are drept de contestaţie la măsura suspendării, în cadrul 
Adunării Generale. În acest caz, suspendarea va avea efect până la remedierea 
de  către    membrul  asociat  în  culpă  a  tuturor  consecintelor  negative  ale 
faptelor sale.

15.3. În cazurile de încetare a calităţii de membru al Asociatiei prevăzute de litera c) a 
Art. 15.1, motivarea hotărârii Adunării Generale este obligatorie. 



15.4.  Încetarea  calităţii  de membru la  cerere  sau prin excludere  nu este  de natură  să 
conducă la neîndeplinirea obligaţiilor faţă de Asociatie până la data încetării calităţii de 
membru sau pâna la data excluderii.
15.5. Membrii care se retrag sau care sunt excluşi din  Asociatie pierd de îndata, în mod 
definitiv, toate drepturile care decurg din prezentul Statut.
 

Art.16  Regimul de disciplina pentru membrii Asociatiei
16.1 Recompense. 
Membrii Asociatiei care dovedesc un ataşament deosebit fata de activitatea desfasurata 
de Asociatie , precum şi cei  care au calitatea de susţinători sau colaboratori şi se disting 
in activităţile depuse pentru realizarea scopului Asociatiei, pot fi recompensaţi, dupa caz 
cu: 

a) diplome de onoare; 
b) cărţi de specialitate; 
c) insigne, medalii; 
d) participarea la stagii in tara; 
e) participarea la stagii În străinătate; 
f) echipamente; 
g) alte recompense stabilite de Consiliul director. 

16.2 Sancţiuni. 
Pentru nerespectarea prevederilor legale, a statutului şi reglementărilor Asociatiei se 
pot  aplica următoarele sancţiuni: 
a) avertisment; 
b) suspendarea dreptului de a participa la activitatea desfasurata de Asociatie;
c) excluderea din Asociatie şi pierderea calităţii de membru al Asociatiei; 
d) alte sancţiuni stabilite de Consiliul director. 

16.3.  În  aplicarea  sancţiunii,  Consiliul  Director  va  ţine  seama  de  gravitatea  faptei 
savârşite,  vinovăţia  celui in cauză,  urmările  faptei  şi  antecedentele  celui  ce a săvârşit 
fapta. 
16.4. Membrii Consiliului director pot fi sancţionaţi doar de Adunarea generală, intrunită 
in condiţiile legii. 

Capitolul IV. Organizare şi administrare

Art.17 Conducerea Asociatiei
17.1. Conducerea Asociatiei se realizează prin:

a) Adunarea Generală a membrilor Asociatiei;
b) Consiliul Director;
c) Cenzorul sau Comisia de cenzori, după caz.

Art.18 Adunarea Generală a Asociatiei
18.1.  Adunarea  Generala  este  organul  suprem  de  conducere  alcătuit  din  totalitatea 
membrilor Asociatiei.
18.2. Adunarea Generala poate fi ordinară sau extraordinară.



Art.19 Atribuţiile Adunării Generale a Asociatiei
19.1. Atribuţiile Adunării Generale sunt următoarele:

• stabileşte strategia şi obiectivele generale ale Asociatiei;
• dezbate  şi  decide  cu  privire  la  problemele  de  interes  general  privind 

organizarea şi funcţionarea Asociatiei;
• alege şi revocă membrii Consiliului Director 
• alege şi revocă Cenzorul sau, după caz, membrii Comisiei de Cenzori;
• aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi programul de activitate al Asociatiei;
• examinează periodic activitatea Asociatiei şi stadiul îndeplinirii programelor 

şi acţiunilor derulate;
• aprobă bilanţul  contabil  şi descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului 

Director după examinarea raportului de gestiune;
• analizează şi aprobă rapoartele întocmite de Cenzor şi de Consiliul Director 
• aprobă nivelul taxelor de înscriere şi al cotizaţiilor pentru membrii Asociatiei 

şi condiţiile în care acestea trebuie achitate;
• poate decide schimbarea sediului;
• poate decide înfiinţarea de filiale sau de sucursale;
• dezbate  şi  decide asupra necesităţii  modificărilor  sau completărilor  Actului 

Constitutiv şi Statutului;
• poate  hotărî  dizolvarea  sau  lichidarea   Asociatiei  precum  şi  destinaţia 

bunurilor rămase în urma lichidării;
• orice alte atribuţii prevăzute în lege sau în statut. 

Art.20 Întrunirea Adunării Generale 
20.1. Adunarea Generală se întruneşte în şedinţă ordinară de cel puţin două ori pe an, de 
regula în primul şi în al treilea trimestru al anului, şi în şedinţă extraordinară ori de câte 
ori este necesară discutarea unor chestiuni importante care intră în competenţa sa şi care 
nu sufera amânare.
20.2. Adunarea Generala ordinară va putea fi întrunită şi în ultimul trimestru al anului, 
pentru examinarea activităţii Asociatiei din respectivul an.

Art.21 Convocarea Adunării Generale
21.1. Convocarea Adunării Generale ordinare se face prin orice mijloc rapid care asigură 
dovada primirii de către membri a convocării (fax, serviciu de curierat rapid, scrisoare 
recomandata cu confirmare de primire expediata in regim priori-post), cu cel puţin 10 zile 
înainte de data şedinţei de către Preşedintele Consiliului printr-o comunicare scrisă care 
va cuprinde ordinea de zi, materialele supuse discuţiei şi aprobării, ziua, ora şi locul unde 
urmează să aibă loc Adunarea Generală. 
21.2. Participanţii pot solicita introducerea pe ordinea de zi a unor cereri care sunt de 
competenţa  Adunării,  dacă  solicitarea  este  făcută  în  scris  şi  depusă  la  secretariatul 
Clubului cu cel puţin 5 zile înainte de data la care are loc Adunarea Generală. 
21.3.  Preşedintele  Consiliului  poate  convoca  Adunarea  Generala  extraordinară  la 
solicitarea scrisă a cel puţin jumatate plus unu din numărul membrilor Asociatiei, ori de 
câte ori solicitarea priveşte probleme de competenţa Adunării Generale ce nu pot suferi 
amânare. În acest caz, convocarea va fi făcută prin mijloacele menţionate la Art.21,1, cu 



minim 5 zile lucratoare înaintea datei stabilite pentru desfăşurarea Adunarii Generale, iar 
completarea ordinii de zi va fi facuta cu minim 3 zile lucrătoare.

Art.22 Constituirea valabilă a Adunării Generale
22.1. Pentru constituirea valabilă a Adunarii Generale ordinare este necesară prezenţa la 
prima convocare a asociaţilor care să reprezinte cel puţin două treimi din numărul total al 
membrilor cu drept de vot. Daca acest cvorum nu este întrunit, Adunarea întrunită la a 
doua convocare poate delibera asupra problemelor de pe ordinea de zi a primei Adunări 
în prezenţa a cel puţin jumătate din numărul total de membri cu drept de vot.
22.2.  Pentru  validitatea  constituirii  Adunarii  Generale  extraordinare  este  necesară 
prezenţa la prima convocare a asociaţilor reprezentând trei pătrimi din numărul total de 
membri cu drept de vot. Dacă acest cvorum nu este întrunit, Adunarea întrunită la a doua 
convocare poate delibera asupra problemelor de pe ordinea de zi a primei Adunări în 
prezenţa asociaţilor reprezentând două treimi din numărul total de membri cu drept de 
vot.

Art.23 Conducerea Adunării Generale
23.1. Adunarea Generală este condusă de Preşedintele Consiliului sau, în lipsa acestuia, 
de unul din membrii Consiliului Director desemnat de acesta.

Art.24 Adoptarea hotărârilor Adunării Generale
24.1.  Hotărârile  Adunării  Generale  ordinare,  statutar  constituită,  se iau cu majoritatea 
voturilor membrilor prezenţi.
24.2. Hotărârile Adunării Generale extraordinare, statutar constituită, se iau cu majoritate 
calificată de două treimi din numărul total al membrilor prezenţi.
24.3.  Hotărârile  Adunării  Generale extraordinare,  statutar  constituită,  care se referă la 
alegerea,  suspendarea  sau  revocarea  unui  membru  al  Consiliului  Director  sau  la  alte 
modificări ale componenţei acestuia, se iau cu o majoritate calificată de trei pătrimi din 
numărul total al membrilor cu drept de vot prezenţi.
24.4.  Hotărârile  Adunării  Generale extraordinare,  statutar  constituită,  care se referă la 
modificarea sau completarea Statutului Asociatieise iau cu o majoritate calificată de două 
treimi din numărul total al membrilor cu drept de vot.
24.5. Hotărârile Adunării Generale se iau prin vot deschis, cu excepţia cazului în care, în 
cadrul Adunării Generale, membrii Asociatiei  adoptă o altă procedură de vot, ori legea 
sau prevederile prezentului Statut prevăd o altă modalitate de votare.
24.6. Hotărârile privind alegerea, suspendarea sau revocarea unui membru al Consiliului 
Director sau alte modificări ale componenţei acestuia, ori similar în cazul Cenzorului sau 
al membrilor Comisiei de Cenzori, se adoptă întotdeauna, sub sancţiunea nulităţii, prin 
vot secret exprimat pe buletine de vot.

Art.25 Desfăşurarea şedinţelor Adunării Generale
25.1.  La începutul  şedinţei  Adunarea Generală  va alege un secretariat  format  din 1-3 
membri cu drept de vot, care va constata prin proces-verbal îndeplinirea formalităţilor 
privind convocarea Adunării,  prezenţa membrilor,  întrunirea condiţiilor  de prezenţă şi 
cvorum necesare pentru desfăşurarea Adunării şi adoptarea hotărârilor, rezultatele votării 



şi  susţinerile  membrilor  făcute în şedinţă.  Secretariatul  va asigura şi  supravegherea şi 
numărarea rezultatelor votului exprimat pe buletine de vot pentru votul secret. 
25.2. Procesul-verbal al Adunării, întocmit de secretariat potrivit celor mai sus aratate, va 
fi semnat de membrii  Asociatiei  prezenţi  la Adunarea Generală sau de Preşedintele şi 
secretarii Adunării.
25.3.  Asociaţii  absenţi  iau  cunoştinţă  de  dezbateri  din  procesul-verbal  aflat  la 
secretariatul Asociatiei , aceştia având dreptul de a solicita să li se elibereze copii gratuite 
ale actului.

Art.26 Procedura de vot în Adunarea Generală
26.1. Fiecare membru al  Asociatiei are dreptul la un singur vot. 
26.2. Un membru al Asociatiei  prezent în Adunarea Generală nu poate vota pentru un 
membru absent, în lipsa unui mandat special din partea acestuia.
26.3. Hotărârile Adunării Generale, contrare legii,  Actului Constitutiv sau dispoziţiilor 
cuprinse în prezentul Statut, pot fi atacate în justitie de către oricare dintre asociaţii care 
nu au  luat  parte  la  Adunarea Generala  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 au luat 
cunoştinţă despre hotărâre.

Art.27 Consiliul Director
27.1.Clubul  este  administrat  de  un  Consiliu  Director,  alcatuit  dintr-un  Presedinte,  un 
Vicepresedinte  si  un  Secretar  General.  Consiliul  Director  are  obligaţia  de  a  conduce 
Asociatia după încheierea mandatului până la intrarea în drepturi a noului Consiliu ales 
de catre Adunarea Generală. 
27.2. Membrii Consiliului Director ale căror mandate s-au încheiat pot fi realeşi. 
27.3. Primul Consiliu Director este desemnat prin Actul Consitutiv al Asociatiei.

Art.28 Componenţa Consiliului Director
28.1. Primul Consiliu Director este compus din 3 membri, respectiv un Preşedinte, un 
Vicepresedinte si un Secretar General.
28.2. Reprezentarea Asociatiei   în raporturile cu terţii,  persoane fizice sau juridice, se 
face de către Preşedintele Consiliului sau, în lipsa acestuia, de către un alt membru al 
Consiliului Director desemnat de Preşedinte, în limitele mandatului acordat de acesta.

Art.29 Atribuţiile Consiliului Director
29.1. Consiliul Director are urmatoarele atribuţii:

• elaborează concepţia, direcţia şi strategia de dezvoltare a Asociatiei, pe care o 
supune spre aprobare Adunării Generale;

• aduce  la  îndeplinire  hotărârile  Adunării  Generale  şi  urmăreşte  realizarea 
obiectivelor Asociatiei;

• propune Adunării  Generale  spre  aprobare  nivelul  taxelor  de înscriere  şi  al 
cotizaţiilor  pentru  membrii  Asociatiei  şi  condiţiile  în  care  acestea  trebuie 
achitate;

• întocmeşte şi prezintă Adunării Generale raportul anual al Clubului, bilanţul şi 
bugetul anual;



• îndeplineşte  orice  alte  dispoziţii  primite  de  la  Adunarea  Generală  a 
Asociatiei;

• angajează personalul Asociatiei şi numeşte funcţionarii  Asociatiei.

Art.30 Şedinţele Consiliului Director
30.1.  Consiliul  Director  ţine  şedinţe,  la  convocarea  Preşedintelui  sau  a  majorităţii 
membrilor Consiliului, ori de câte ori este nevoie. 
30.2.  Hotărârile  Consiliului  Director  se  iau prin  vot  deschis,  cu majoritate  simpla  de 
voturi  din  totalul  voturilor  existente,  iar  în  caz  de  egalitate,  votul  Preşedintelui 
prevalează. 

Art.31 Preşedintele Consiliului Director 
31.1. Preşedintele Consiliului este ales pe o perioadă de 4 ani de către Consiliul Director, 
dintre membrii acestuia, cu posibilitatea reînnoirii mandatului. 
Primul Preşedinte este numit prin Actul Constitutiv al Asociatiei.
31.2.  Preşedintele reprezintă  Asociatia în relaţiile acesteia cu terţii. 
31.3.  Preşedintele  poate  împuternici  un  alt  membru  al  Consiliului  Director  pentru  a 
reprezenta interesele Asociatiei şi pentru a încheia acte juridice în numele şi pe seama 
Asociatiei.  Împuternicirea  poate  fi  dată  pentru  o  anumita  operaţiune  determinată  sau 
pentru mai multe categorii de operaţiuni pe o perioadă determinată.
31.4  Presedintele poate numi un Director Executiv in scopul derularii partii operationale 
a activitatii  Asociatiei.
 31.5. Preşedintele  Consiliului are următoarele atribuţii:

• reprezintă  Asociatia  în  raporturile  juridice  cu  terţii,  cu  autorităţile 
administrative ori cu instanţele judecătoreşti, încheie acte juridice în numele şi 
pe seama Asociatiei şi semnează acţiuni şi cereri în justiţie;

• convoacă Adunarea Generală pentru şedinţele ordinare şi extraordinare;
• prezidează şedinţele Adunării Generale;
• ia măsuri în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale;

31.6. În cazul în care Preşedintele, din orice motiv, se află în imposibilitatea temporară de 
a-şi exercita atribuţiile, acesta va împuternici un alt membru al Consiliului Director să 
preia îndatoririle şi responsabilităţile specifice Preşedintelui Consiliului până la dispariţia 
cauzei care a determinat imposibilitatea exercitării funcţiei.  
31.7  In situatia in care Presedintele nu-si va indeplini indatoririle prevazute in prezentul 
Statut al Asociatiei in urmatorii 2 ani , acesta va putea fi revocat din functie de catre 
Consiliul Director prin majoritate simpla de voturi.

Art.32 Vicepresedintele
Vicepresedintele  se  subordoneaza  Presedintelui  si  contribuie  alaturi  de  acesta  la 
exercitarea atributiilor  Consiliului Director. In situatia in care Presedintele se va afla in 
imposibilitatea exercitarii atributiilor sale, Vicepresedintele il va suplini, respectiv ii va 
prelua  din  atributii  ,  dar  numai  in  baza  hotararii  prealabile  a  Adunarii  Generale  a 
membrilor Asociatiei.



Art.33 Secretarul General
33.1  Secretarul  general  este  ales  de  Adunarea  Generala  si  este  membru  de  drept  al 
Consiliului Director. 
33.2 Secretarul General are urmatoarele atributii:

• supraveghează derularea relaţiilor contractuale;
• pune  in  aplicare  hotărârile  Adunării  generale  şi  ale  Consiliului  Director, 

precum şi  prevederile, programele şi planurile de activitate aprobate;
• asigură aplicarea şi respectarea în întreaga activitate a Asociatiei a legislaţiei 

în vigoare, a normelor generale, ale Statutului şi ale reglementărilor adoptate 
de  Asociatie;

• stabileşte  împreună  cu  Preşedintele  data  şi  ordinea  de  zi  a  şedinţelor 
Consiliului  Director,  pregăteşte  materialele  şi  lucrările  care  se  prezintă  în 
Consiliul Director, 

• poate  primi  si  alte  atribuţii  din  partea  Adunării  generale  sau  a  Consiliului 
Director;

Art.34. Controlul financiar intern
34.1. Controlul financiar intern se va exercita de către un cenzor, care va putea fi numit 
numai  de Adunarea Generală,  pentru o perioadă  de 4 ani,  cu posibilitatea  prelungirii 
automate a mandatului în cazul în care nu este revocat expres. Primul cenzor este numit 
prin Actul Constitutiv al Asociatiei.
34.2. Cenzorul:

• verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociatiei;
• întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării Generale;
• poate participa la şedinţele Consiliului Director fără drept de vot;
• îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală pentru cenzor;
• controlează  exactitatea  documentelor  privind  fondurile  Asociatiei,  bilanţul, 

contul de profit şi pierderi, inventarul, etc.

       Capitolul V. Categoriile de resurse patrimoniale

Art.35 Patrimoniul iniţial al Asociatiei
35.1. Patrimoniul iniţial este in cuantum de 1700 lei, suma integral vărsată de membrii  
Asociatiei la data constituirii acesteia, aportul fiecarui membru fondator fiind in cuantum 
de 100 lei.

Art.36 Categoriile de resurse financiare ale Asociatiei
36.1. Patrimoniul Asociatiei  este constituit din:

• sumele iniţial depuse în numerar în contul Asociatiei şi subscrise de membrii 
fondatori ai Asociatiei;

• taxele de înscriere în Asociatie ale membrilor noi admişi în Asociatie;
• cotizaţiile lunare ale membrilor;
• sumele provenite din sponsorizări sau donaţii;
• dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile în condiţii 

legale;



• dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de Asociati;
• venituri rezultate din activităţi economice directe; 
• donaţii, sponsorizări sau legate;
• resurse obţinute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale; 
• alte venituri prevazute de lege. 

Art.37 Resursele financiare ale Asociatiei obţinute din activităţi economice
37.1.  Asociatia  poate  desfăşura  orice  activităţi  economice  directe,  daca  acestea  au 
caracter accesoriu şi sunt în strânsă legatură cu scopul principal al persoanei juridice. 
37.2. Asociatia poate înfiinţa societăţi comerciale. Dividendele obţinute de Asociatie din 
activităţile acestora, daca nu se reinvestesc în aceleaşi societăţi comerciale, se folosesc 
obligatoriu pentru realizarea scopului Asociatiei.

Art.38 Utilizarea resurselor financiare ale Asociatiei 
38.1. Utilizarea resurselor financiare ale Asociatiei se va face în strictă concordanţă cu 
prevederile Statutului şi ale reglementărilor legale în vigoare.

Capitolul VI. Modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului

Art.39 Modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului
39.1.  Modificarea  Actului  Constitutiv  sau  a  Statutului  se  face  conform legislaţiei  în 
vigoare prin hotărârea Adunării Generale luată cu o majoritate de 2/3 din numărul total al 
membrilor cu drept de vot.

Capitolul VII. Dizolvarea şi lichidarea.

Art. 40 Modalităţi de dizolvare ale Asociatiei
40.1. Asociatia se poate dizolva :

• de drept;
• prin hotarârea judecătoriei sau a tribunalului, după caz; 
• prin hotarârea Adunării Generale. 

Art.41 Dizolvarea de drept a Asociatiei
41.1. Asociatia  se dizolva de drept prin :

• imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în termen 
de trei luni de la constatarea unui astfel  de fapt nu se produce schimbarea 
acestui scop; 

• imposibilitatea  constituirii  Adunării  Generale  sau  a  constituirii  Consiliului 
Director în conformitate cu Statutul Asociatiei, dacă aceasta situaţie dureaza 
mai mult de un an de la data la care, potrivit Statutului, Adunarea Generală 
sau, dupa caz, Consiliul Director trebuia constituit; 



• reducerea numărului de asociaţi sub limita fixată de lege, daca acesta nu a fost 
complinit timp de trei luni. 

41.2.  Constatarea  dizolvării  se  realizează  prin  hotărârea  judecatoriei  în  a  cărei 
circumscripţie se afla sediul Asociatiei la cererea oricărei persoane interesate.

Art.42 Dizolvarea Asociatiei prin hotărâre judecătorească
42.1.  Asociatia  se  dizolvă  prin  hotărâre  judecatoreasca  la  cererea  oricărei  persoane 
interesate:

• când scopul  sau activitatea  Asociatiei  a  devenit  ilicită  sau contrară  ordinii 
publice; 

• când realizarea scopului este urmărita prin mijloace ilicite sau contrare ordinii 
publice; 

• când Asociatia urmăreşte alt scop decât cel pentru care s-a constituit; 
• când Asociatia a devenit insolvabil. 

42.2.  Instanţa  competentă  să  hotarasca  dizolvarea  este  judecătoria  în  a  cărei 
circumscripţie se află sediul Asociatiei.

Art.43 Dizolvarea Asociatiei prin hotărârea  Adunării Generale
43.1. Asociatia se poate dizolva şi prin hotarârea Adunarii Generale. În termen de 15 zile 
de le data şedinţei de dizolvare, procesul-verbal, în formă autentică sau atestată de avocat, 
se  depune la  judecătoria  în  a cărei  circumscripţie  teritorială  îşi  are  sediul  pentru a fi 
înscris în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

Art.44 Situaţia bunurilor Asociatiei în cazul dizolvării 
44.1. În cazul dizolvării Asociatiei,  bunurile rămase în urma lichidarii pot fi transmise 
catre  persoane  juridice  de  drept  privat  sau  public  cu  scop  identic  sau  asemănător, 
metodologia de transmitere urmând a fi stabilită de Consiliul Director al Asociatiei prin 
actul prin care se hotărăşte încetarea activităţii. 
44.2. Potrivit legii bunurile rămase în urma lichidării nu pot fi transmise către persoane 
fizice. 
44.3.  Data  transmiterii  bunurilor  este  cea  a  întocmirii  procesului-verbal  de  predare-
preluare, dacă prin acesta nu s-a stabilit o dată ulterioară.

Prezentul Statut a fost adoptat astazi 14.02.2012  la Timisoara, in 21 
(douazecisiunu) exemplare, din care  17 exemplare au fost inmanate partilor.

Membrii asociaţi:

           SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII ,, LOUIS TURCANU”

           SIMEDREA IOAN

           BOIA EUGEN - SORIN



           ADAM OVIDIU

           CONSTANTIN SORIN - ADRIAN

MARTIN ALEXANDRU - CRISTIAN

BABALAU EUGEN

   ANDREI GHEORGHE - ZENO

ARGHIRESCU TEODORA - SMARANDA 

COHERT GABRIELA 

BANCIU ANA 

BOIA MARIOARA

SERBAN MARGIT 

MARGINEAN OTILIA

CORCHES  AXINIA
 
DOROS GABRIELA - SIMONA

ANTON ANA


