
   STATUTUL  

de organizare şi funcţionare al  

  ASOCIAŢIEI   

ASOCIAŢIA PĂRINŢILOR- ŞCOALA NR.1 BOLDEŞTI -SCĂENI 
 

Asociaţii, membrii fondatori care constituie prezenta asociaţie sunt: 

1.ROŞU NICOLETA, cetatean roman, născută la data de 03.09.1976, in localitatea Boldeşti 

Scăeni, jud.Prahova, domiciliată în Boldeşti Scăeni, str.Vestului, nr.3, jud. Prahova, identificată cu CI 

seria PH nr. 649361, eliberata de SPCLEP Boldeşti Scăeni la data de 04.12.2006, având CNP 

2760903290451; 

2. ŞOIMĂREANU MONICA, cetăţean român, născută la data de 09.11.1974 în localitatea 

Ploieşti, jud. Prahova, domiciliată în Boldeşti Scăeni str. Petroliştilor nr.2 bl. 28 ap.1 jud. Prahova, 

identificată cu CI seria PH nr. 554566 , eliberat de Poliţia Boldeşti Scăeni la data de 08.07.2005, 

având CNP 2741109290451; 

3. SOARE DUMITRU, cetăţean român, născut la data de 13.10.1972, în localitatea Ploieşti, 

jud. Prahova, domiciliat în Boldeşti Scăeni str. Intrarea Serei nr.1 bl. 24 sc.A, et.4 ap.20,jud. Prahova, 

identificat cu CI seria PH nr. 334073, eliberat de Poliţia Boldeşti Scăeni la datat de 25.09.2002, având 

CNP 1721013290467; 

4. NĂSTASE MONICA , cetăţean român, născută la data de 28.05.1969, în localitatea 

Ploieşti, jud. Prahova, domiciliată în Boldeşti Scăeni str. Aleea Clubului nr.2, jud. Prahova, 

identificată cu CI seria PH nr.478797, eliberat de SPCLEP Boldeşti Scăeni la data de 01.07.2007, 

având CNP 2690528344250; 

5. NEDELCU MARIANA ,cetăţean român, născută la data de 29.04.1974, în localitatea 

Boldeşti Scăeni, jud. Prahova, domiciliul Boldeşti Scăeni str. Calea Unirii nr.22 , jud. Prahova, 

identificată cu CI seria PH nr.409364, eliberat de Poliţia Boldeşti Scăeni la data de 01.08.2003, având 

CNP 2740429290452; 

6. ORZEA TEODORA, cetăţean român, născută la data de 19.11.1963, în localitatea 

Lipăneşti , jud. Prahova, domiciliul în Boldeşti Scăeni str. Petroliştilor nr.7, bl.82, et.2 ap.7, jud. 

Prahova, identificată cu CI seria PH nr.222445, eliberat de Poliţia Boldeşti Scăeni la data de 

14.03.2001, CNP 2631119290452; 

7. LEGRADE STELUŢA, cetăţean român, născută la data de 22.01.1968, în localitatea 

Ploieşti, jud. Prahova, domiciliul Boldeşti Scăeni str. Calea Unirii nr.73,bl.19, sc.B, ap.36, jud. 

Prahova, identificată cu CI seria PH nr.658176, eliberat de SPCLEP Boldeşti Scăeni la data de 

22.01.2007, având CNP 2680122290459; 

8. OLTEANU VALENTIN , cetăţean român, născut la data de 05.03.1968, în localitatea 

Ploieşti, jud. Prahova, domiciliul Boldeşti Scăeni str. Petroliştilor nr.6, bl.65 ap.11 jud Prahova, 

identificat cu CI seria PH nr.682398, eliberat de SPCLEP Boldeşti Scăeni la datat de 09.05.2007 

având CNP 1680305290451. 
 

 În conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei de Guvern nr.26/30.01.2000 cu privire la asociaţii 

şi fundaţii şi a Regulamentului privind organizarea Registrului 1asociaţiilor şi fundaţiilor, Registrului 

federaţiilor şi Registrului naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial aprobat prin ordinul 

ministrului justiţiei nr.945/B/C/26.04.2000, asa cum acestea au fost modificate pana in prezent, de 

comun acord, HOTĂRÂM adoptarea prezentului statut anexa la actul constitutiv al ASOCIAŢIEI, în 

următoarele condiţii: 
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CAPITOLUL I  DISPOZIŢII GENERALE 

 

Art.1.  Denumirea asociaţiei este ASOCIATIA PARINTILOR ŞCOALA NR.1 

BOLDEŞTI SCĂENI, denumita in continuare Asociatie. Această denumire se va regăsi de acum 

înainte în toate actele care emană de la asociaţie cu prilejul realizării obiectivelor propuse. 

Art.2. Forma juridică a Asociaţiei este de persoană juridică română de drept privat fără scop 

patrimonial, nonprofit, apolitică şi neguvernamentală, înfiinţată în conformitate cu prevederile 

Ordonanţei de Guvern nr.26/2000 asa cum aceasta a fost modificata si completata ulterior. Asociaţia 

dobândeşte personalitate juridică de la data înscrierii ei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, aflat la 

grefa Judecătoriei Ploieşti. 

Art.3. Sediul Asociaţiei este în localitatea Boldeşti Scăeni , str. Podgoriei nr.12 

jud.Prahova, care va putea fi schimbat doar în baza deciziei Consiliului director. 

În viitor Asociaţia îşi va putea constitui, în baza hotărârii Adunării generale a asociaţiei, filiale 

cu personalitate juridică, ca structuri teritoriale cu un număr de minim trei membri, organe de 

conducere proprii şi un patrimoniu distinct de cel al asociaţiei.    

Art.4. Durata de funcţionare a Asociaţiei este pe termen nedeterminat, până când realizarea 

scopului ei este actuală şi legală. 

 

CAPITOLUL II  SCOPUL ŞI OBIECTIVELE ASOCIAŢIEI 

 

Art.5. Asociaţia îşi propune ca scop principal : 

a. Crearea unui parteneriat viabil părinţi-profesori; 

b. Dezvoltarea relaţiilor de colaborare şcoală –comunitate; 

c. Sprijinirea materială şi morală a elevilor şi cadrelor didactice din cadrul acestei şcoli. 

 

  Art.6. Obiectivele principale ale Asociatiei sunt: 

6.1 Atragerea resurselor financiare extrabugetare; 

6.2 Iniţierea şi /sau sprijinirea proiectelor de întreţinere şi dezvoltare şcolară; 

6.3 Medierea relaţiilor între Şcoala nr.1 cu clasele I-VIII Boldeşti Scăeni şi alte organizaţii şi 

instituţii; 

6.4 Identificarea unor parteneri viabili pentru realizarea proiectelor ce se pot implementa în 

vederea întreţinerii şi dezvoltării acestei unităţi şcolare; 

6.5  Motivarea părinţilor în susţinerea materială şi logistică a şcolii; 

6.6 Direcţionarea resurselor obţinute pentru realizarea proiectelor de dezvoltare, luând în 

considerare priorităţile şcolii; 

6.7  Sponsorizarea unor activităţii culturale şcolare şi extraşcolare; 

6.8 Stimularea elevilor cu rezultate deosebite la olimpiade şi concursuri şcolare naţionale şi 

internaţionale; 

6.9 Creşterea valorii inventarului şcolii prin achiziţionarea de materiale didactice moderne, 

aparatură, cărţi şi reviste de specialitate; 

6.10  Organizarea de tabere de recreere si educative pentru elevi 

 

 

CAPITOLUL III  PATRIMONIUL, VENITURI ŞI CHELTUIELI 

 

Art.7. Patrimoniul iniţial, la data constituirii Asociaţiei, este de 720 lei (şaptesutedouăzeci) 
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lei, alcătuit din aportul în numerar al asociaţilor fondatori şi al părinţilor ca viitori membrii ai 

asociaţiei şi pus la dispoziţia Asociaţiei de către aceştia, în totalitate.  

Art.8. Surse de completare a patrimoniului vor fi în exclusivitate cele prevăzute de lege şi vor 

reprezenta venituri realizate astfel: 

a. cotizaţiile membrilor; 

b. donaţiile, sponsorizările  sau legate ale persoanelor fizice sau juridice române sau 

străine; 

c. dobânzile  rezultate din plasarea sumelor disponibile; 

d. dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de asociaţie; 

e. resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale, sau de la diversele 

organisme internationale; 

f. veniturile realizate din activitatile economice directe premise de lege si complementare 

obiectivelor asociatiei; 

g. orice alte venituri permise de lege care satisfac cerinţele scopului asociaţiei 

Art.9. 9.1. In nici un caz patrimoniul Asociaţiei nu poate fi utilizat în alt scopuri decât cele 

prevăzut de prezentul statut. Orice act juridic sau operaţiune care contravin scopurilor asociaţiei nu 

produc efecte juridice, fiind sancţionate cu nulitatea absolută. Asociaţia nu poate accepta donaţii sau 

legate cu sarcini din partea terţelor persoane numai dacă sarcinile astfel impuse nu contravin scopului 

asociaţiei.   

 9.2. In îndeplinirea scopurilor sale, Asociaţia îşi va putea înfiinţa societăţi comerciale din care 

să rezulte venituri, cu condiţia ca activităţile economice directe desfăşurate să aibă caracter accesoriu 

şi să fie în strânsă legătură cu scopul principal al asociaţiei. 

 9.3. Orice dobândire de bunuri şi resurse financiare indiferent de forma intrării lor în 

patrimoniul asociaţiei vor fi imediat consemnate în evidenţele acesteia; 

 9.4. Cheltuielile Asociaţiei vor fi făcute în vederea realizării scopurilor acesteia prevăzute în 

prezentul statut şi aprobate de Preşedinte, Consiliul director sau Adunarea generală după caz. 

 

 

CAPITOLUL IV MEMBRII ASOCIAŢIEI 

 

Art.10. Asociaţia se compune din membrii fondatori, membrii activi şi membrii de onoare. 

Art.11. Membrii fondatori ai Asociaţiei sunt persoanele fizice care au adoptat prezentul statut 

şi care sunt menţionaţi şi în actul constitutiv al Asociaţiei. 

Art.12. Membrii activi ai Asociaţiei sunt persoanele fizice sau juridice române sau străine 

care desfăşoară activităţi de specialitate şi care aderă necondiţionat la prezentul statut.  

Dobândirea calităţii de membru activ se va putea face numai în urma unei cereri scrise de 

adeziune prin care solicitantul se va obliga să respecte prezentul statut şi îşi va lua angajamentul că-şi 

va aduce aportul la promovarea şi respectarea scopurilor asociaţiei. Consiliul director va lua în 

dezbatere cererea de adeziune şi va propune Adunării generale a asociaţilor acceptarea sau 

neacceptarea solicitantului, care va decide cu votul majorităţii simple. Dupa acceptarea cererii va 

achita cotizatia de membru, cotizatie a carei valoare va fi stabilita de către Consiliul director.  

Art.13. Membrii de onoare ai Asociaţiei sunt persoanele fizice sau juridice care şi-au adus un 

aport semnificativ la promovarea dezvoltarii social-culturale a comunitatilor umane, prin promovarea 

valorilor crestine, care prin poziţia lor şi activitatea pe care au desfăşurat-o în acest domeniu aduc un 

mare prestigiu asociaţiei. 

Art.14. Retragerea din Asociaţie a vreunui membru se va putea face în baza unei cereri scrise 
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şi aprobate de către Consiliul director. 

Art.15. Excluderea din Asociaţie a unui membru se face de către Adunarea generală a 

asociaţilor, dacă cel vizat se află într-una din următoarele situaţii: 

- săvârşeşte cu rea credinţă abateri care contravin statutului; 

- nu participă la acţiunile organizate de către asociaţie la care a fost nominalizat, aducând 

atingere imaginii asociaţiei; 

- nu îşi achită timp de un an de zile cotizaţia; 

- nu respectă deciziile Consiliului director şi hotărârile Adunării generale a asociaţilor; 

Art.16. Calitatea de membru asociat încetează şi se pierde în următoarele cazuri: 

- la cerere (prin demisie) 

- prin excludere 

- prin deces 

Art.17. 17.1. Fiecare membru asociat, indiferent de calitatea pe care o are în structurile de 

conducere, are dreptul la un singur vot în cadrul Adunării generale, iar atunci când sunt supuse la vot 

fapte care ţin de calitatea sa, asociatul în cauză este obligat să se abţină de la vot; are dreptul să ocupe 

funcţii de conducere, are dreptul la indemnizaţii pentru munca prestată, şi are drept de exprimare liber 

în cadrul asociaţiei. 

 17.2. Fiecare membru asociat este obligat să respecte hotărârile organelor de conducere, sau 

cele adoptate prin votul majorităţii asociaţilor, să plătească la timp cotizaţiile şi taxele stabilite, să 

sprijine şi să promoveze programele asociaţiei. 

 

 

CAPITOLUL V  ORGANIZAREA ASOCIAŢIEI.  ORGANE DE CONDUCERE  

 

Art.18. Asociaţia îşi desfăşoară activitatea prin membrii sai şi este organizată astfel: organele 

de conducere, administrare şi control ale asociaţiei sunt Adunarea generală, Consiliul director si 

Cenzorul. 

 

I.Adunarea generală a asociaţilor. 

 

Art.19. Adunarea generală a asociaţilor este organul de conducere al Asociaţiei alcătuit din 

totalitatea membrilor asociaţi şi atribuţiile Adunării generale sunt următoarele: 

- stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale asociaţiei 

- aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil 

- alegerea şi revocarea membrilor Consiliului director 

- alegerea şi revocarea Cenzorului 

- înfiinţarea de filiale 

- modificarea actului constitutiv şi a statutului 

- dizolvarea şi lichidarea asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după 

lichidare 

- orice alte atribuţii prevăzute de lege sau de statut 

Art.20. Adunarea generală a asociaţilor se întruneşte cel puţin o dată pe an şi are drept de 

control permanent asupra Consiliului director şi a Cenzorului. Adunarea generală se convoacă de 

preşedinte sau de secretar la cererea a 1/3 din membrii asociaţiei, iar convocarea se face prin scrisoare 

recomandată cu confirmare de primire ,fax ,  e-mail confirmat în timp util, sau convocator semnat cu 

cel puţin 5 zile înainte de data ţinerii adunării, în convocator fiind înscrise data, locul, ora şi ordinea 
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de zi a adunării precum şi data noii adunări atunci când prima nu se poate întruni din lipsă de cvorum, 

iar in aceasta situatie noua adunare va fi convocata peste 7 (sapte) zile. 

Art.21. 21.1. Hotărârile adunării generale a asociaţilor se iau cu votul reprezentând 

majoritatea simpla a membrilor, dacă legea sau prezentul statut nu prevede altfel. Hotărârile luate de 

Adunarea generală sunt obligatorii chiar şi pentru asociaţii care nu au luat parte la Adunarea generală 

sau au votat împotrivă. În situaţia în care, la prima convocare lipseşte cvorumul de vot, la a doua 

convocare va fi suficient votul a 1/3 din totalul membrilor asociatiei. 

 21.2. Prin exceptie de la regulile de mai sus, hotararile avand ca obiect modificarea actului 

constitutiv si/sau dizolvarea ori lichidarea asociatiei si infiintarea de filiale, se iau in prezenta a cel 

putin ¾ (trei patrimi) din membrii asociatiei si cu votul a cel putin 2/3 (doua treimi) din cei prezenti. 

 21.3. Asociatul care, intr-o anumita problema supusa hotararii adunarii generale este interesat 

personal sau prin sotul sau, ascendentii sau descendentii sai sau rudele in linie colaterala sau afinii sai 

pana la gradul al IV – lea inclusiv nu va lua parte la deliberare si nici la vot. Asociatul care incalca 

dispozitiile alininiatului precedent este raspunzator de daunele cauzate asociatiei, daca fara votul sau 

nu s-ar fi putut obtine majoritatea ceruta. 

 21.4. Dezbaterile din sedinta adunarii generale a asociatilor vor fi consemnate de secretar intr-

un proces verbal care va fi semnat de toti cei prezenti si va fi pastrat, prin grija secretarului, in arhiva 

asociatei. 

 

II.Consiliul director 

 

Art.22. Consiliul director al Asociaţiei asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării 

generale. Componenţa primului consiliului director este menţionată în actul constitutiv al Asociaţiei. 

Acesta isi desfasoara activitatea in sedinte lunare in prezenta tuturor membrilor sai. La sedinte pot 

participa si invitati daca majoritatea simpla a membrilor intregului consiliu este de acord. 

Componenta viitoarelor Consilii directoare va fi formata din: presedintele in exercitiu, 

vicepresedintele, trezorierul, secretarul si un membru. 

Art.23. Atribuţiile Consiliului director sunt următoarele: 

- prezintă Adunării generale a asociaţilor raportul de activitate pe perioada anterioară, 

executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de 

venituri şi cheltuieli şi proiectul programelor Asociaţiei. 

- încheie acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei; aceste acte pot fi incheiate si de   

presedinte sau vicepresedinte, daca sunt mandatati in acest sens de Consiliul director 

- aprobă organigrama şi politica de personal ale Asociaţiei 

- îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege, statut sau stabilite de 

adunarea generală. 

 -urmareste afilierea la alte organizatii nationale si internationale similare; 

Art.24. Consiliul director ia decizii obligatorii în ceea ce priveşte atribuţiile sale cu votul 

unanimităţii membrilor săi. Dezbaterile din sedintele Consiliului director vor fi consemnate intr-un 

proces verbal tinut de secretar si semnat de toti cei prezenti, iar procesul verbal va fi pastrat prin grija 

secretarului asociatiei in arhiva.  

 Art.25. Consiliul director al Asociaţiei este stabilit prin actul constitutiv cu un prim mandat 

de 1 (un) an, iar ulterior, el va fi ales de către Adunarea generală a asociaţilor pentru un mandat de 2 

ani. Mandatul poate fi reînnoit. 
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III. Preşedintele 

 

Art.26. Preşedintele reprezintă Asociaţia în faţa oricărei autorităţi sau persoane fizice sau 

juridice, exercită controlul imediat şi direct asupra acţiunilor întreprinse în cadrul asociaţiei, stabileşte 

atribuţiile celorlalţi membri ai Consiliului director şi urmăreşte permanent realizarea scopurilor 

propuse, avand si urmatoarele atributiile speciale: 

- sa formeze o echipa compatibila pentru realizarea scopurilor; 

- sa fixeze scopuri pentru anul in curs prin consultarea echipei; 

- sa pregateasca un buget corespunzator; 

- sa stabileasca planuri pentru realizarea scopurilor; 

- sa stabileasca un calendar cu evenimentele anului; 

- sa prezideze intalnirile asociatiei; 

- sa stabileasca, daca este necesar, intalniri speciale cu membrii asociatiei si/sau invitatii 

acestuia; 

- sa respecte timpul acordat intalnirilor; 

- sa constituie comitete de lucru si initiativa si sa stabileasca intalniri regulate de la prima 

intrevedere; 

- sa se asigure ca fiecare membru participa la cel putin un comitet; 

- sa sprijine munca comitetelor de parinti pe clase si sa primeasca de la ele rapoarte; 

- sa mentina relatii publice bune cu autoritatile, mass-media, cu alte asociatii similare si cu 

cetatenii; 

Art.27. Preşedintele sau persoana împuternicită de acesta va întocmi un raport anual privind 

activitatea asociaţiei, raport ce va fi prezentat Adunării generale şi totodată, preşedintele va propune 

un Regulament de ordine interioară, care, după adoptare de către Adunarea generală, va fi aplicat 

necondiţionat. 

   

 

 

IV.Cenzorul 

 

Art.28. Cenzorul, identificat în actul constitutiv, asigură controlul financiar intern al 

Asociaţiei. Atribuţiile cenzorului sunt următoarele: 

- verifică modul în care este administrat patrimoniul asociaţiei 

- întocmeşte rapoarte şi le prezintă adunării generale 

- poate participa la şedinţele consiliului director, dar fără a avea drept de vot 

- îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege, statut sau stabilite de adunarea generală  

 Consiliul director va lua în dezbatere cererea de adeziune şi va propune Adunării 

generale a asociaţilor acceptarea sau neacceptarea solicitantului, care va decide cu votul majorităţii 

simple. 

  

V. Secretarul 

 

Art.29. Secretarul are urmatoarele atributii: 

- sa scrie procesele verbale la sedintele adunarii generale si a consiliului director; 

- sa formeze si sa pastreze arhiva asociatiei; 

- sa ajute presedintele la alegerea comitetelor; 
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- sa cunoasca constitutiile (regulamentele) celorlalte asociatii; 

- sa tina inventarul asociatiei; 

- sa cunaosca istoria asociatiei; 

- sa tina evidenta membrilor (nume, adresa, telefon, sotie-copii, datele de nastere s.a.); 

- sa pastreze adresele conducatorilor altor asociatii; 

- sa pregateasca, impreuna cu presedintele, agenda intalnirilor; 

- sa pregateasca corespondenta la zi si sa o aduca la cunostinta membrilor; 

- sa asiste pe presedinte in corespondenta; 

- sa trimita rapoartele catre asociatiile similare conform intelegerilor ce se vor face; 

- sa inventarieze proiectele; 

- sa tina o carte de corespondenta; 

 

VI. Trezorierul 

 

Art.30. Atributiile trezorierului sunt: 

- sa controleze fondurile  asociatiei si sa le administreze; 

- sa tina evidenta corecta a cheltuielilor si veniturilor si sa le prezinte la fiecare intalnire; 

- sa opereze cu conturile in banca; 

- sa se ingrijeasca de trimiterea la timp a taxelor aferente colaborarii cu 

asociatia internationala din domeniu,  dupa obtinerea aprobarii adunarii generale sau a 

consiliului director; 

- sa urmareasca plata cotizatiilor si a oricaror alte taxe instituite conform actelor 

constitutive; 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL VI   DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA ASOCIAŢIEI 

 

Art.31. Asociaţia se dizolvă: 

- de drept 

- prin hotărâre judecătorească 

- prin hotărârea adunării generale 

31.1. Asociaţia se dizolvă 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; 

- reducerea numărului de asociaţi sub limita legală dacă acesta nu a fost 

completat în termen de trei luni; 

31.2. Asociaţia se dizolvă prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate, 

în următoarele cazuri: 

- când scopul sau activitatea asociaţiei a devenit ilicită sau contrar ordinii publice; 

- când realizarea scopului propus se realizează prin mijloace ilicite sau contrare ordinii 

publice; 

- când asociaţia urmăreşte un alt scop decât acela pentru care s-a constituit; 

- când asociaţia a devenit insolvabilă; 
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31.3. Asociaţia se poate dizolva şi pe baza hotărârii Adunării generale a asociaţilor; în acest 

caz, în termen de 15 zile de la data şedinţei de dizolvare, procesul verbal încheiat în formă autentică 

se depune la instanţa competentă pentru a fi înscris în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. 

Art.32. În cazul dizolvării Asociaţiei bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite 

către persoane fizice. Aceste bunuri vor putea fi transmise doar către persoane juridice de drept privat 

cu scop identic sau asemănător.  

Art.33. Lichidarea Asociaţiei se va face în baza şi conform procedurii arătate în cap.9, 

secţiunea a 2-a, art.61-72 din Ordonanţa de Guvern nr.26/2000 asa cum aceasta a fost modificata 

pana in prezent, asociaţia încetând a avea fiinţă de la data radierii din Registrul asociaţiilor şi 

fundaţiilor, sau in conformiatate cu textul de lege in vigoare la momentul lichidarii. 

 

CAPITOLUL VII  MODIFICAREA ACTELOR CONSTITUTIVE 

 

Art.34. Actul constitutiv şi statutul Asociaţiei vor putea fi modificate numai în baza hotărârii 

Adunării generale care va decide cu votul reprezentând majoritatea absolută a membrilor asociaţiei. 

Art.35. Modificarea se face prin înscrierea acesteia în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat 

la grefa judecătoriei. Cererea de înscriere a modificării va fi însoţită de procesul verbal al Adunării 

generale, în formă autentificată, iar în cazul modificării sediului de procesul verbal al şedinţei 

Consiliului director. Toate demersurile pentru autentificarea procesului verbal şi înscrierea 

modificării se vor întreprinde de către membrii Consiliului director sau de către persoana anume 

desemnată de către aceştia în baza unei procuri autentice.  

Art.36. Asociaţia se va putea afilia în viitor şi la alte organizaţii fără scop patrimonial, atâta 

timp cât aceasta nu contravine scopului şi obiectivelor asociaţiei. 

Art.37. Asociaţia va putea dispune de ştampilă şi însemne proprii.  
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