
 
 

  
 

STATUTUL 

ASOCIAŢIEI SOCIAL-CREŞTINE SFÂNTA FECIOARĂ MARIA 
 

 CAPTOLUL I:  Membrii fondatori 
           

Art. 1. Asociaţia Social-Creştină Sfânta Fecioară Maria a luat fiinţă prin libera 
asociere a persoanelor fizice prevăzute în Tabelul nr.1, care face parte integrantă din prezentul 
Statut, luând în considerare prevederile Ordonanţei Guvernului României nr.26/30 ianuarie 2000 
cu privire la asociaţii şi fundaţii şi ale Legii nr.246/28 iulie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului României nr.26/30 ianuarie 2000.  

Art. 2. Asociaţia s-a înfiinţat la data de 26 noiembrie şi va funcţiona pe termen nedeter- 
minat. 
 

CAPITOLUL II: Denumirea, natura juridică, sediul, durata şi
 patrimoniul asociaţiei 

 
Art. 3. Denumirea asociaţiei este Sfânta Fecioară Maria, numită în continuare asociaţie. 
Art. 4. Asociaţia este persoană juridică română de drept privat, nonprofit, neguvernamen-

tală, independentă de instituţiile publice de stat sau private române sau străine, apolitică şi 
constituită în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului României nr.26/30 ianuarie 
2000 şi ale Legii nr.246/28 iulie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului României 
nr.26/30 ianuarie 2000. 

Art. 5. Sediul asociaţiei este în Petroşani, Str. Universităţii, Nr. 20, Camera 10, cod 332 
006, judeţul Hunedoara. 

Art. 6. Durata de funcţionare a asociaţiei este nelimitată, dizolvarea sau lichidarea ei 
făcându-se în condiţiile stipulate în prezentul statut. 

Art. 7. Patrimoniul iniţial al asociaţiei este alcătuit din aportul în bani al membrilor 
fondatori în sumă de 1000 Lei. 

 
 

CAPITOLUL III: Scopul şi obiectivele asociaţiei 
 
Art. 8. Scopul asociaţiei este reînnoirea spiritului creştin al celor care trăiesc şi învaţă la 

Universitatea din Petroşani, prin realizarea următoarelor obiective: 
  a - Ridicarea unei biserici ortodoxe, cu capelă mortuară la demisol, în campusul 

Universităţii din Petroşani. 
  b - Ajutorarea unor studenţi săraci care urmează studiile Universităţii din Petroşani, prin 

asigurarea cazării şi mesei în campusul universitar. 
  c - Ajutorarea unor persoane vârstnice şi sărace care au lucrat la universitate, prin 

asigurarea unei mese zilnice la cantină. 
  d - Asigurarea asistenţei spirituale şi psihologice a personalului şi studenţilor 

universităţii de către un preot şi un psiholog. 
  e - Organizarea unor întâlniri cu mari duhovnici şi oameni de cultură care să le cultive 

tinerilor valorile moralei creştine. 
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   f - Asistenţă şi sprijin pentru înfiinţarea unei filiale locale a Asociaţiei Studenţilor 
Creştini Ortodocşi Români (ASCOR). 
 Art. 9. Realizarea obiectivelor propuse se va face, după caz, pe baza unor regulamente 
conforme cu morala creştină şi cu legislaţia în vigoare. 
 
 CAPITOLUL IV: Membrii asociaţiei. Drepturi şi obligaţii 
 
 Art. 10. Membrii asociaţiei pot fi persoane fizice sau juridice române sau străine, care 
aderă în scris la obiectivele asociaţiei şi contribuie la atingerea scopului propus. 
 Art. 11. Asociaţia este constituită din: 
    a - membrii fondatori sunt persoanele fizice care au înfiinţat asociaţia şi au subscris la 
constituirea patrimoniului iniţial al acesteia; 
    b - membrii asociaţi sunt persoanele fizice sau juridice care şi-au exprimat ulterior, în 
scris, dorinţa de a contribui la atingerea obiectivelor asociaţiei şi care contribuie material la 
patrimoniul acesteia; 
    c - membrii onorifici sunt persoanele care s-au făcut remarcate prin activitatea lor 
socială, culturală şi caritabilă, care au sprijinit asociaţia şi care au contribuit sau contribuie în 
orice mod la atingerea scopului şi obiectivelor acesteia. 
 Art. 12. Calitatea de membru al asociaţiei se dobândeşte prin aprobarea cererii de 
admitere de către adunarea generală, cu votul majorităţii simple din numărul celor prezenţi, la 
recomandarea unuia din membrii fondatori sau asociaţi şi plata prealabilă a taxei de înscriere, 
stabilită prin regulamentul de organizare şi funcţionare a asociaţiei. 
 Art. 13. Calitatea de membru al asociaţiei se pierde prin retragere, excludere sau deces. 
 Excluderea unui membru din asociaţie se face la propunerea unui membru fondator sau 
asociat, de către adunarea generală, cu votul majorităţii simple din numărul membrilor 
asociaţiei, ca urmare a încălcării grave a prevederilor prezentului statut sau ca urmare a unei 
conduite sociale necorespunzătoare, de natură să lezeze imaginea asociaţiei. 
 Adunarea generală are obligaţia ca, în prealabil, să solicite explicaţii celui în cauză şi să-i 
ofere posibilitatea de a-şi susţine poziţia. 
 Art. 14. În toate cazurile, pierderea calităţii de membru nu atrage restituirea aporturilor 
patrimoniale, reprezentând taxe, cotizaţii, donaţii sau sponsorizări plătite asociaţiei de persoana 
în cauză. 
 Art. 15. Membrii asociaţiei se bucură de următoarele drepturi: 

  a - să participe la activităţile şi manifestările asociaţiei; 
    b - să fie informaţi şi să-şi spună părerea asupra activităţii desfăşurate de asociaţie; 
    c - să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale asociaţiei; 
               d - să beneficieze de avantajele oferite de asociaţie membrilor ei ; 
               e – să se retragă liber din asociaţie. 
 Art. 16. Membrii asociaţiei au următoarele obligaţii: 
    a - să recunoască şi să respecte statutul asociaţiei şi toate hotărârile emise de adunarea 
generală şi consiliul director; 
    b - să participe activ la realizarea obiectivelor asociaţiei; 
    c - să achite cotizaţia de membru. 
 
 CAPITOLUL V: Patrimoniul asociaţiei 
 
 Art. 17. Categoriile de resurse patrimoniale ale asociaţiei provin din: 
    a - patrimoniul iniţial; 
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    b - taxele de înscriere şi cotizaţiile membrilor asociaţiei; 
    c - donaţii băneşti sau materiale şi sponsorizări ale unor persoane fizice sau juridice din 
ţară şi din străinătate; 
    d - dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii 
legale; 
    e - resurse obţinute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale. 
 Art. 18. Taxele de înscriere şi cotizaţiile membrilor asociaţiei se stabilesc pentru anul 
calendaristic următor de adunarea generală, la propunerea consiliului director. 
 Membrii onorifici şi studenţii sunt scutiţi de plata taxei de înscriere şi a cotizaţiei. 
 Art. 19. Asociaţia îşi va deschide un cont la o bancă teritorială şi are obligaţia de a 
întocmi bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul în curs, conform legislaţiei în vigoare. 
 
 CAPITOLUL VI: Organele de conducere, administrare şi control ale  
                    Asociaţiei 
 
 Art. 20. Organele asociaţiei sunt: 
    a - adunarea generală; 
    b - consiliul director; 
    c – cenzorul sau, după caz, comisia de cenzori. 
 Art. 21. Adunarea generală este organul de conducere, alcătuit din totalitatea membrilor 
asociaţiei. Ea se întruneşte o dată pe an sau ori de câte ori este nevoie, convocarea făcându-se de 
către consiliul director sau de cel puţin două treimi din totalitatea membrilor asociaţiei, cu mini- 
mum 15 zile înainte, cu precizarea datei, orei, locului şi a ordinii de zi. Adunarea generală este 
statutar întrunită dacă sunt prezenţi cel puţin jumătate plus 1 dintre membri. Dacă la prima con- 
vocare nu este întrunit cvorumul necesar, adunarea generală va fi convocată din nou, în termen 
de 7-21 de zile, cu aceeaşi ordine de zi. La a doua convocare, adunarea generală se consideră 
valabil întrunită, indiferent de numărul membrilor prezenţi. 
 Art. 22.  Adunarea generală are următoarele competenţe: 
    a - stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale asociaţiei; 
    b - aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil; 
    c - alegerea şi revocarea membrilor consiliului director; 
    d - alegerea şi revocarea cenzorului sau a comisiei de cenzori; 
    e - modificarea actului constitutiv şi a statutului; 
               f - stabilirea şi modificarea  cuantumului cotizaţiei anuale; 
    g - dizolvarea şi lichidarea asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase 
după lichidare. 
 Art. 23. Hotărârile luate de adunarea generală în limitele legii, ale actului constitutiv şi 
ale statutului sunt obligatorii.. Hotărârile se adoptă prin votul majorităţii simple a membrilor 
asociaţiei. Fac excepţie hotărârile privind adoptarea şi modificarea statutului, precum şi cele 
referitoare la fuziune, divizare sau dizolvare, care necesită majoritate absolută. Ordinea de zi este 
propusă de consiliul director şi se votează de adunarea generală. 
 Art. 24. Consiliul director este alcătuit din preşedintele asociaţiei, vicepreşedinţi şi un 
număr de membri, toţi fiind  aleşi de adunarea generală. El se întruneşte odată  pe  trimestru sau 
ori de câte  ori este nevoie, la convocarea preşedintelui sau a două treimi din numărul membrilor 
săi. Consiliul director asigură executarea hotărârilor adunării generale. 
 Art. 25. Consiliul director are următoarele atribuţii: 

   a - prezintă adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea 
bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi 
proiectul programelor asociaţiei; 
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    b - încheie acte juridice în numele asociaţiei; 
    c - convoacă adunarea generală; 
    d - îndeplineşte alte atribuţii stabilite de adunarea generală. 
 Art. 26. Funcţionarea consiliului director se stabileşte printr-un regulament aprobat de 
adunarea generală. 
 Art. 27. Cenzorul trebuie să fie un contabil autorizat sau un expert contabil. Membrii 
consiliului director nu pot fi cenzori. Dacă asociaţia are peste 100 de membri, trebuie să existe o 
comisie de cenzori, formată din 3 membri, dintre care cel puţin unul să aibă calitatea de expert 
contabil sau contabil autorizat. 
 Art. 28. Cenzorul (comisia de cenzori) are următoarele atribuţii: 
    a - verifică modul în care este administrat patrimoniul asociaţiei; 
    b - întocmeşte rapoartele şi le prezintă adunării generale; 
    c - poate participa la şedinţele consiliului director, fără drept de vot; 
    d - îndeplineşte alte atribuţii stabilite de adunarea generală. 
 

CAPITOLUL VII: Dizolvarea şi lichidarea asociaţiei 
 
 Art. 29. Asociaţia se dizolvă: 
    a - de drept; 
    b - prin hotărâre judecătorească; 
    c - prin hotărârea adunării generale. 
 Art. 30. Asociaţia se dizolvă de drept prin imposibilitatea constituirii adunării generale 
sau a consiliului director în conformitate cu statutul asociaţiei, dacă această situaţie durează mai 
mult de un an de la data la care, potrivit statutului, adunarea generală sau consiliul director 
trebuia să se constituie. 
 Art. 31. Asociaţia se dizolvă prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane 
interesate: 
    a - când scopul sau activitatea asociaţiei au devenit ilicite sau contrare ordinii publice; 
    b - când asociaţia a devenit insolvabilă. 
 Art. 32. Asociaţia se poate dizolva şi prin hotărârea adunării generale, cu majoritatea de 
2/3 din numărul membrilor asociaţiei, care se comunică judecătoriei teritoriale. 
 Art. 33. În cazul dizolvării asociaţiei, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot 
transmite către persoane fizice. Aceste bunuri vor fi transmise către persoane juridice de drept 
privat sau de drept public, cu scop asemănător. 

Art. 34. Lichidarea asociaţiei va interveni ca urmare a dizolvării acesteia, lichidatorii 
fiind numiţi prin hotărâre judecătorească sau prin hotărârea Adunării generale. Lichidatorii pot fi 
persoane fizice sau juridice, autorizate conform legii. 

Art. 35. În îndeplinirea mandatului lor, lichidatorii au următoarele obligaţii: 
   a - să întocmească inventarul şi bilanţul asociaţiei, în care să evidenţieze situaţia exactă 

a activului şi pasivului acesteia; 
   b - să primească şi să păstreze registrele şi orice alte acte ale asociaţiei; 
   c - să deschidă un registru cu toate operaţiunile lichidării, în ordinea datei acestora; 
   d - să continue acţiunile juridice în curs, să încaseze creanţele, să plătească creditorii şi, 

dacă numerarul este insuficient, să transforme restul activului în bani, procedând la vânzarea prin 
licitaţie a bunurilor mobile şi imobile ale asociaţiei; 

   e - să depună, în termen de două luni de la terminarea lichidării, bilanţul contabil, 
registrul-jurnal şi un memorandum, declarând operaţiunea de lichidare în Registrul asociaţiilor şi 
fundaţiilor existent la judecătoria în a cărei circumscripţie îşi are sediul asociaţia. 
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CAPITOLUL VIII: Dispoziţii finale 

 
Art. 36. Prevederile prezentului statut se completează cu dispoziţiile legale în vigoare. 

Întreaga activitate se desfăşoară conform legii şi cu avizele prevăzute de lege. 
Art. 37. Membrii care se retrag nu mai au nici un drept asupra patrimoniului asociaţiei. 
Art. 38. Prezentul statut a fost adoptat de Adunarea constitutivă din data de 26 nov. 2012  

de către un număr de 50 de membri fondatori, prezenţi la adunare, şi constituie cadrul de organi-
zare şi funcţionare a asociaţiei pe toată durata existenţei acesteia. 

Prezentul statut a fost redactat în 7 exemplare originale, este semnat de către toţi membrii 
fondatori şi este atestat avocaţial.  


