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STATUTUL
AsociaÛiei SPIRU HARET 2001

Membrii fondatori au hot|rât constituirea AsociaÛiei Spiru Haret 2001, în urm|toarele
condiÛii:

TITLUL I  -  DENUMIREA - DURATA - SEDIUL

Art. 1   Denumirea AsociaÛiei este Spiru Haret 2001.

Art. 2  AsociaÛia  este constituit| pe durat| nedeterminat|.

Art. 3  Sediul AsociaÛiei Spiru Haret 2001 este la pagina WEB:
http://mnita.hypermart.net.

Prin hot|rârea Consiliului de AdministraÛie al AsociaÛiei Õi cu aprobarea
Adun|rii Generale a AsociaÛiei sediul va putea fi transferat la oricare  alt|
adres|.

TITLUL II  -  PATRIMONIUL

Art. 4  Patrimoniul iniÛial este subscris Õi v|rsat integral de c|tre membrii fondatori.

Art. 5   Patrimoniul va putea fi m|rit prin donaÛii Õi legate f|cute de membri, sau de
c|tre terÛe persoane fizice sau juridice, etc.

Aporturile la patrimoniul AsociaÛiei vor putea fi f|cute atât în natur|, cât Õi în
numerar.

Art. 6  Fondurile materiale destinate realiz|rii scopului AsociaÛiei se vor constitui din
dobânzile realizate prin investirea judicioas| a patrimoniului, la care se poate
ad|uga Õi o parte din cotizaÛiile anuale ale membrilor AsociaÛiei.
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TITLUL III  -  SCOPUL ÔI OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art. 7  Scopul AsociaÛiei const| în g|sirea tinerilor liceeni, elevi ai Liceului Spiru
Haret, care dovedesc aptitudini deosebite în domeniul cultural, ÕtiinÛific,
artistic ori sportiv Õi recompensarea lor prin acordare de premii.

Art. 8  Pentru realizarea scopului propus, asociaÛia îÕi stabileÕte urm|toarele 
obiective:

a) emiterea Õi acordarea de atest|ri, distincÛii, Õi premii;

b) sprijinirea material| Õi consilierea tinerilor din Liceul Spiru Haret din BucureÕti
cu realiz|ri intelectuale, artistice, sau sportive deosebite;

c) strângerea de fonduri, donaÛii, sponsoriz|ri destinate realiz|rii scopului Õi
obiectivelor AsociaÛiei.

TITLUL IV  -  DREPTURILE, ÔI OBLIGAÚIILE

MEMBRILOR ASOCIAÚIEI

Art. 9   Membrii AsociaÛiei sunt persoane fizice sau juridice, române sau str|ine cu
deplin| capacitate juridic|.

Art.  10  Membrii AsociaÛiei au obligaÛia s| contribuie în funcÛie de posibilit|Ûile

profesionale Õi materiale de care dispun la susÛinerea activit|Ûii AsociaÛiei Õi s|
achite regulat cotizaÛia anual|.

Art.  11  AsociaÛia are urm|toarele categorii de membri:

- membri  fondatori
- membri de drept
- membri  de onoare

Membri i  fondatori  ai AsociaÛiei sunt persoanele care au luat iniÛiativa
constituirii AsociaÛiei, votând Actul de Constituire Õi contribuind la
constituirea patrimoniului.

Membri i  fondatori  care continu| s| pl|teasc| cotizaÛia anual| au aceleaÕi
drepturi Õi atribuÛii ca Õi membrii de drept.
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Membrii de drept ai AsociaÛiei sunt persoanele fizice Õi juridice care dup|
înscrierea în AsociaÛie îÕi pl|tesc cotizaÛiile anuale stabilite.

Membrii de drept ai AsociaÛiei au dreptul de vot.

Membri i  de onoare sunt membrii care cap|t| aceast| calitate, conferit| de
Adunarea General| a asociaÛilor, datorit| unor merite personale.

Membrii de onoare ai AsociaÛiei nu datoreaz| cotizaÛia anual| Õi nu au dreptul
de vot.

Privilegiile unui membru nu sunt transmisibile.

Art.12  Persoanele fizice sau juridice care doresc s| devin| membri ai AsociaÛiei o

pot face adresând o cerere PreÕedintelui AsociaÛiei.

Fiecare cerere va fi examinat| de c|tre Consiliul de AdministraÛie, care se va
informa cu privire la persoanele ce doresc s| devin| membri Õi va supune
Adun|rii Generale spre aprobare recomand|rile favorabile.

Fiecare nou membru va pl|ti cotizaÛia stabilit| pentru anul curent.

Art.  13  În cazul nepl|Ûii cotizaÛiei anuale pân| la data de 30 iunie ale anului în curs,
membria poate fi revocat|, prin excludere.

Art.14  Decizia de excludere se adopt|, de c|tre Adunarea General| a membrilor, cu
majoritate absolut|, pe baza referatului întocmit de  Consiliul de
AdministraÛie.

Nici o decizie de excludere nu va avea efect dac| membrului respectiv nu i
s-a dat ocazia s| prezinte o declaraÛie sau explicaÛii scrise privind temeinicia
cauzelor care fundamenteaz| decizia de excludere.

 

TITLUL V  -  ALC{TUIREA  ÔI FUNCÚIONAREA 

ORGANELOR DE CONDUCERE ÔI CONTROL

Art.  15  Adunarea General|, compus| din totalitatea membrilor cu drept de vot, este

organul suprem de conducere al AsociaÛiei.
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Art.  16  Adunarea General| se reuneÕte cel puÛin o dat| pe an, la convocarea  
Consiliului de AdministraÛie prin orice mijloace de comunicare (telefon, fax,
poÕt| electronic|) cu confirmare de primire adresate tuturor membrilor.

Convocarea Adun|rii Generale va avea loc cu cel puÛin 30 de zile înainte de
data adun|rii.

Art.  17  La iniÛiativa a cel puÛin 10% din num|rul total al membrilor cu drept de vot

sau la iniÛiativa Consiliului de AdministraÛie, în cazuri excepÛionale, poate fi
convocat| Adunarea General| Extraordinar|.

Convocarea Adun|rii Generale Extraordinare va avea loc cu cel puÛin 30 de
zile înainte de data adun|rii.

Art.  18  Ordinea de zi Õi materialele se pun la dispoziÛia membrilor pentru a fi
studiate cu cel puÛin 30 de zile înainte de data unei adun|ri.

Pentru enumerarea voturilor, Adunarea va numi un scrutier. Scrutierul nu
trebuie s| se afle pe lista nominaliz|rilor propuse. Scrutierul valideaz|
buletinele de vot, determin| eventualele voturi anulate, face num|r|toarea
voturilor Õi semneaz| raportul.

În caz de balotaj votul se repet|.

Adun|rile Õi voturile pot avea loc, Õi vor avea loc, de preferinÛ|, folosind
mijloace electronice.

Art.  19  Adunarea este prezidat| de drept de preÕedintele în exerciÛiu al AsociaÛiei sau
de vicepreÕedinte, în caz de absenÛ| a preÕedintelui.

Pentru fiecare  ÕedinÛ| se va numi un secretar dintre membrii prezenÛi la
dezbateri, care va întocmi procesul verbal de ÕedinÛ|. Sub sancÛiunea nulit|Ûii,
procesele verbale de ÕedinÛ| vor fi semnate de c|tre membrii Consiliului de
AdministraÛie Õi secretar.

Art.  20  Adunarea convocat| nu va începe lucr|rile dac| nu se întruneÕte cvorumul
de 2/3 prezenÛi din num|rul membrilor cu drept de vot ai AsociaÛiei. Membrii
care au trimis în scris împuterniciri de vot altor membri prezenÛi vor fi
consideraÛi prezenÛi. Împuternicirile vor fi predate scrutierului împreun| cu
votul membrului care le-a primit.
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Art.  21  Hot|rârile se adopt| cu majoritate simpl| de vot. 

Votul se exprim| în scris.

Art.  22  AsociaÛia Spiru Haret 2001 are ca organ executiv de conducere un Consiliu
de AdministraÛie format din 5 membri aleÕi dintre membrii de drept, pe o
durat| de un an.

Art.  23  Adunarea General| alege prin vot secret membrii Consiliului de
AdministraÛie, individual, pe funcÛii, conform candidaturilor depuse sau, în
lipsa lor, pe baza propunerilor f|cute de c|tre membri Õi acceptate de cei
propuÕi.

Art.  24  AtribuÛiile Consiliului de AdministraÛie includ:

- îndeplinirea tuturor deciziilor luate de Adunarea General|, conform prevederilor
Statutului Õi Regulamentului Intern de FuncÛionare;

- promulgarea regulamentelor interioare spre a fi aprobate de Adunarea General|;

- convocarea Adun|rii Generale anuale Õi a Adun|rilor Extraordinare;

- propunerea sumei Õi modalit|Ûii de plat| a cotizaÛiilor.

Pentru început, cuantumul cotizaÛiei pe anul 2001 Õi urm|torii este suma de 50 de dolari
americani sau contravaloarea sumei de 50 de dolari americani la cursul B|ncii NaÛionale
Române din ziua achit|rii acesteia.

Art.  25  Deliberarea Consiliului de AdministraÛie nu este valid| dac| nu sunt prezenÛi
cel puÛin 3 din num|rul administratorilor.

Deciziile se iau cu majoritate absolut| din num|rul total al membrilor
Consiliului de AdministraÛie, adic| nu mai puÛin de trei voturi “pentru”.

Deciziile adoptate se înscriu în procesele verbale de ÕedinÛ| încheiate, cu
motivaÛiile expuse sintetic la care se anexeaz| documentaÛia ce a stat la baza
deciziei.

Art.  26  La ÕedinÛele Consiliului de AdministraÛie pot fi invitaÛi s| asiste membrii de
onoare sau alte personalit|Ûi, la cererea preÕedintelui.
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Art.  27  VicepreÕedintele îl înlocuieÕte pe preÕedinte în timpul absenÛelor.

În cazul în care devin vacante poziÛii în cadrul Consiliului de AdministraÛie,
preÕedintele va convoca o Adunare General| Extraordinar| în vederea alegerii
unor noi membri ai Consiliului.

Art.  28  PreÕedintele, vicepreÕedintele Õi casierul îÕi vor menÛine funcÛia respectiv|

pân| se aleg succesorii lor Õi se efectueaz| formele legale de predare-primire
a gestiunii patrimoniale, chiar dac| serviciul lor a dep|Õit durata de 1 an.

Art.  29  Descalificarea membrilor Consiliului de AdministraÛie, funcÛia devenind
vacant|, se poate face dac|:

- se d| un preaviz scris de demisie din funcÛie;
- persoanei i se interzice prin lege;
- persoana lipseÕte nemotivat la cel puÛin trei ÕedinÛe consecutive.

TITLUL VI  -  FONDURILE - BUGETUL - CONTURILE

BILANÚ

Art.  30  ProvenienÛa fondurilor.

Fondurile provin din:
- cotizaÛiile anuale ale membrilor;
- sponsoriz|ri în conformitate cu prevederile statutare;
- dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile;
- resurse obÛinute de la bugetul de stat Õi/sau alte bugete locale;
- alte venituri legale.

Art.  31  Bugetul anual Õi bilanÛul se supun votului Adun|rii Generale anuale.

Art.  32  Veniturile Õi proprietatea AsociaÛiei, indiferent de provenienÛ|, vor fi folosite

doar pentru promovarea obiectivelor AsociaÛiei, f|r| a pl|ti nimic Õi f|r| a
transfera direct sau indirect sub forma de dividende, prime sau profit, nici un
venit sau proprietate membrilor s|i.

Membrilor care presteaz| servicii pentru societate li se va putea pl|ti – la
cerere Õi cu aprobarea Adunarii Generale, contravaloarea serviciilor aduse.
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Art.  33  Consiliul de AdministraÛie va angaja, dup| aprobarea Adun|rii Generale,
personal necesar desf|Õur|rii activit|Ûii AsociaÛiei, care va putea fi salarizat.

TITLUL VII  -  MODIFIC{RI ALE STATUTULUI ÔI

DIZOLVAREA

Art.  34  Modific|ri ale Statutului pot fi hot|râte de Adunarea General|, prin vot, la
propunerea Consiliului de AdministraÛie sau a cel puÛin 10% din membrii de
drept.

Art.  35  Dizolvarea AsociaÛiei poate fi f|cut| prin hot|rârea Adun|rii Generale, luat|

prin votul a cel puÛin 2/3 din num|rul total al membrilor de drept.

Odat| cu aprobarea dizolv|rii se aprob| Õi unul sau mai mulÛi lichidatori,
dintre membrii în exerciÛiu ai Consiliului de AdministraÛie.

Adunarea General| fixeaz| atribuÛiile lichidatorilor Õi determin| pretenÛiile
patrimoniale.

Dac|, dup| lichidarea Õi satisfacerea tuturor datoriilor Õi obligaÛiilor AsociaÛiei,
r|mâne o proprietate, aceasta nu va fi distribuit| între membri ci va fi
transferat| Liceului Spiru Haret din BucureÕti.
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