
 

 

 

STATUTUL ASOCIATIEI DE PARINTI “Pas cu Pas”  Oradea 

 

 

Cap 1 Denumire, Natura juridica, Sediu, Durata 
 
Art1: Denumirea asociatiei este  Asociatia de parinti “Pas cu Pas”-Oradea  

Art 2: Asociatia de parinti ai gradinitei si claselor primare a Liceului Greco-Catolic ”Iuliu Maniu”               
Oradea, numita in continuare "Pas cu Pas" Oradea , se constituie asociatie cu personalitate juridica, de                
drept privat, neguvernamentala, non-profit si apolitica in temeiul dreptului de asociere prevazut de             
Constitutia Romaniei, Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 (modificata prin Ordonanta nr.37/2003) cu           
privire la asociatii si fundatii si cu Decretul nr.31/1954 privitor la persoanele fizice si persoanele               
juridice si functioneaza pe baza Statutului propriu, pe care si-l adopta in mod liber. 
Este persoana juridica de drept privat, fara scop patrimonial, nonguvernamentala independenta de orice alte              
institutii, nesubordonatã partidelor politice, neetnicã, neconfesionalã 
Art 3. (1) Asociatia isi are sediul in Oradea ,str. Iuliu Maniu, nr.5, judetul Bihor si isi desfasoara                  
activitatea la nivel local, national si international.  
(2) Sediul asociatiei poate fi schimbat pe baza hotararii Consiliului director. 
 
Art. 4 Asociatia poate infiinta filiale si in alte localitati, din tara si strainatate ;poate stabili legaturi de                  
colaborare cu organizatii similare sau poate intra în uniuni sau asociatii, cu alte institutii si persoane juridice sau                  
fizice din tara si strainatate, pentru îndeplinirea scopului propus.  

Art 5: Asociatia se constituie pe o perioada de timp nelimitata. 
Art 6: La data constituirii, patrimonial Asociatiei este de 600 RON, destinat de fondatori, prin actul de                 
constituire, realizarii scopului amintit. 
Art 7 Asociatia ”Pas cu Pas” Oradea  , este fondata potrivit actului constitutiv, de(membrii fondatori): 

1. Vant Viorel Eugen, cetatean român, posesor al cartii de identitate seria XH nr. 081274, eliberta               
de Politia Oradea la data de 18.10.1999, domiciliat în Oradea, str. Tarcaului nr.1, judetul Bihor.  

2. Ciorba Cristina Eugenia, cetatean român, posesor al cartii de identitate seria XH nr. 149174,              
eliberta de Politia Oradea la data de 27.03.2001, domiciliat în Oradea, str. Ecaterina Teodoroiu              
nr.45, ap.4, judetul Bihor. 

3. Todoran Grigorescu Olimpiu, cetatean român, posesor al cartii de identitate seria XH nr.             
178056, eliberat de Politia Oradea la data de 29.10.2001, domiciliat în Oradea, str. Episcop Ioan               
Suciu,  nr.12, ap.6, judetul Bihor 

4. Laza Viorel Daniel, cetatean român, posesor al cartii de identitate seria XH nr. 030044, eliberat               
de Politia Oradea la data de 31.08.1998, domiciliat în Oradea, str. Remenyk Sandor nr.1/B,              
judetul Bihor 

1 
 



 
5. Hamza Nicoleta Georgeta, cetatean român, posesor al cartii de identitate seria XH nr. 131980,              

eliberat de Politia Oradea la data de 23.11.2000, domiciliat în Oradea, str. Hategului, nr.5,              
judetul Bihor 

6. Olah Ioan, cetatean român, posesor al cartii de identitate seria XH nr. 121820, eliberat de               
Politia Oradea la data de 23.11.2000, domiciliat în Oradea, str. Dimitrie Cantemir, nr.35, bl.              
U35, ap.11, judetul Bihor 

 
Art 8Asociatia se constituie prin libera adeziune a membrilor sai, se poate asocia cu alte asociatii                

profesionale, culturale sau sportive, nationale si internationale, care desfasoara activitati ce intereseaza            
asociatia.  
Art 9. Asociatia ”Pas cu Pas” Oradea are personalitate juridicã fiind pe deplin autonomã din punct de vedere                  
structural, functional si economic. 
 

Cap 2 Scopul si obiectivele si activitatea  asociatiei. 
 
Art10: Scopul asociatiei consta in : 
(a) sustinerea, modernizarea, eficientizarea, cresterea eficacitatii si calitatii precum si imbunatatirea           
continua a invatamantului, in concordanta cu standardele Uniunii Europene si a specificului societatii             
romanesti, in interesul copiilor din scoala si din invatamantul preuniversitar. 
b)obtinerea si gestionarea de fonduri si bunuri materiale in vederea sprijinirii financiare si materiale a               
activitatii instructiv-educative si extraccuriculare desfasurate la Liceul Greco-Catolic ”Iuliu Maniu”          
Oradea 
(c) Sustinerea si promovarea intereselor copiilor si parintilor din invatamantul preuniversitar in relatiile             
cu profesorii si conducerea scolii, Inspectoratele scolare, Administratiile centrale si locale, sindicatele            
din invatamant, federatii ale parintilor, alte organizatii nationale si internationale si societatea civila. 
Art.11.  Asociatia ”Pas cu Pas” Oradea  isi propune urmatoarele obiective principale: 

1. Identificarea de surse de finantare si implicarea directa in imbunatatirea, modernizarea si intretinerea             
bazei materiale a scolii; 

2. Atragerea si utilizarea, in conditiile legii, de surse de finantare si resurse sub forma de subventii,                
contributii, cotizatii, sponsorizari, finantari pe baza de proiecte cu surse de finantare interne si              
externe, etc. 

3. Asigurarea unui mediu educational necesar unui invatamant performant prin legatura           
permanenta cu managementul scolii ,administratiile locale, privind masurile administrative,         
gospodaresti si de securitate a copiilor care frecventeaza unitatea de invatamant preuniversitar; 

4. Sprijinirea parteneriatelor educationale dintre unitatile de invatamant si intitutiile cu rol educativ pe plan              
intern si international;  

5. Sustinerea conducerii scolii in organizarea si in desfasurarea consultantilor cu parinti pe teme             
educationale;  

6. Sprijinirea unitatii si participarea la organizarea si desfasurarea festivitatilor cu diferite ocazii;  
7. Conlucrarea cu comisiile de ocrotire a minorilor, cu organele de autoritate tutelara sau cu organizatiile               

nonguvernamentale cu atributii in acest sens, in vederea solutionarii situatiei copiilor care au nevoie de               
ocrotire sau orice fel del ajutor;  
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8. Implicarea in imbunatirea calitatii vietii si activitatii prescolarilor;  

9. Sprijinirea unor activitati extrascolare: cu caracter social, cultural, profesional, economic si sportiv 
10. Sprijinul scolii in orice alte activitati, la solicitarea acesteia.  
11. Derularea unor programe educative pe teme de genul :violenta in familie, ocrotirea minorilor prin              

intermediul scolii; 
12. Implicarea in procesul de invatamant, propunand unitatii (in conformitate cu baza materiala, dorinta             

parintilor etc) discipline si domenii care sa se studieze  prin curriculumul la decizia scolii ;  
13. Promovarea si cunoasterea traditiilor culturare specifice poporului roman, dezvoltarea         

multiculturalismului si a dialogului social;  
14. Organizarea unor concursuri la nivelul unitatii, la nivel local , judetean,national etc.  
15.  Semnalarea abuzurilor, ilegalitatilor,  incompetentei si a actelor de coruptie.  
16. Urmarirea respectarii legislatiei in activitatea institutiei ; 
17.  Diseminarea informatiilor privind procesul instructiv educativ; 
18. Sustinerea tratarii egale, nediscriminatorii a copiilor indiferent de etnie,sex,religie etc;. 
19. Acordarea de ajutor financiar şi/sau prin realizare de lucrări de construcţii destinate reparării si              

întreţinerii clădirii acestei institutii; 
20. Dotarea gradinitei si scolii cu aparatură electronică (calculatoare, etc.) şi publicaţii (cărţi, reviste) de              

specialitate; 
21. Sprijinirea activităţii cadrelor didactice care, prin profesionalismul lor, contribuie la ridicarea            

standardului de pregătire al copiilor; 
22. Sprijinirea activităţii sportive şcolare, în principal prin achiziţii şi donaţii de echipament sportiv destinat               

prescolarilor; 
23. Instituirea şi acordarea de premii şi diplome; 
24. Sprijin material şi logistic în vederea editării unor broşuri, pliante sau alte materiale publicitare care să                

reflecte obiectiv şi să promoveze activitatea şi imaginea gradinitei; 

25. Editarea si tiparirea de materiale si publicatii in legatura cu scopurile si activitatea desfasurata              
de catre asociatie; 

26. Organizarea de simpozioane si actiuni cu teme diverse si participarea la actiuni organizate de              
catre asociatii similare, atit din tara, cit si din strainatate; 

27. Un parteneriat loial cu autoritatile statutului, in spiritul democratiei participative, pentru stabilirea             
directiilor, conceptelor si actelor normative de interes pentru educatie ;  

28. Schimbul de informatii in domeniul educatiei si culturii cu organizatii similare din tara si              
strainatate 

29. Sprijinirea oricaror alte activităţi sau alocări de mijloace şi resurse umane ori materiale,             
permise de lege şi morala publică, aflate în concordanţă cu scopul principal precizat de              
prezentul  statut, 

30. Sprijinirea Liceului Greco-Catolic ”Iuliu Maniu” Oradea, in activitatea de educare, instruire,           
formare, indrumare si supraveghere a copiilor; 
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31. Implicarea in activitatile de imbunatatire, modernizare si intretinerea bazei materiale a unitatii; 
32.  Implicarea in activitati extrascolare;  
33. Promovarea imaginii scolii;  
34. Cresterea gradului de autonomie a unitatii;Crearea unui parteneriat parinti-cadre didactice; 
35. Dezvoltarea relatiilor de colaborare gradinita -scoala-comunitate;  
36. Formarea unei identitati proprii a scolii in spiritul traditiei si al innoirii,etc. 

 

Cap 3 MEMBRII ASOCIATIEI  
 
Art.12. Asociatia ”Pas cu Pas” Oradea este o organizatie formatã din parinti, persoane interesate de bunul mers                  

al educatiei etc.  

Art. 13 Asociaţia se compune din următoarele categorii de membri (din tarã si strãinãtate): 

a) asociaţii - membrii fondatori 
b) membrii activi; 
c) membrii de onoare 
d) colaboratori voluntari;  
e) personal angajat, potrivit Legislatiei  muncii; 

 
Art. 14 Membrii fondatori ai asociatiei sunt persoanele fizice care au semnat actul de constituire al                
asociatiei si care, cunoscand statutul acesteia, sunt de acord cu prevederile lui si participa cu fonduri                
sau alte contributii la constituirea patrimoniului si la realizarea scopurilor asociatiei. 
Art. 15 Pot deveni membrii activi ai asociatiei, persoanele fizice si juridice care nu au semnat actul de                  
constituire al asociatiei, dar isi exprima acordul cu prevederile statutului asociatiei, - semneaza             
formularul de adeziune pe care se obliga sa-l respecte intocmai si care participa la actiunile organizate                
de catre asociatie in scopul realizarii obiectivelor propuse. 
Art 16 (1)Pot fi membri de onoare ai asociatiei persoane fizice recunoscute ca personalitati ale vietii                
sociale, economice, culturale si stiintifice sau de alta natura, care prin activitatea lor sprijina activitatea               
asociatiei sau ideile in baza carora actioneaza aceasta . 
(2)Membrii de onoare nu au obligatia de a contribui la patrimoniul asociatiei, nu au drept de vot si nu                   
au dreptul de a fi alesi in organele de conducere, administrative si control ale asociatiei.  
(3) Membrii de onoare pot participa la întrunirile Adunãrii Generale având rol consultativ. 
(4)Titlul de membru de onoare al asociatiei poate fi acordat si altor membri ai asociatiei, fondatori sau                 
nefondatori, daca au merite deosebite in infaptuirea obiectivelor asociatiei, fara a le fi afectate astfel               
drepturile castigate potrivit prevederilor prezentului statut. . 
(5)Membrii de onoare sunt alesi/aprobati prin votul majoritãtii simple în Consiliul Director, dintre personalitãtile               
care s-au distins prin diferite realizãri si/sau care au o contributie importantã la desfãsurarea activitãtilor               
asociatiei. 
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Art. 17 Calitatea de membru  se pierde prin: 

- la incetarea calitatii de elev a copilului inscris in gradinita si clasele primare a Liceului Greco Catolic                 
”Iuliu Maniu” Oradea. 

- la retragerea copilului din gradinita si clasele pregatitoare – IV a Liceului Greco Catolic ”Iuliu               
Maniu”Oradea. 

Art. 18   Membrii fondatori sau nefondatori care se retrag nu au nici un drept asupra patrimoniului  asociatiilor. 
 
Cap 4 Drepturile si obligatiile membrilor  Asociatiei  ”Pas cu Pas” Oradea  
 
 Art.19 Membrii asociaţiei au următoarele drepturi: 
● sã fie informati asupra activitãtii asociatiei; 
● sã utilizeze baza materialã a asociatiei pentru atingerea scopurilor prevãzute în statut; 
● sã aleagã si sã fie alesi în organele de conducere ale asociatiei, cu exceptiile prevãzute de statut; 
● toti membrii activi ai asociatiei au drept egal de vot; 
● sã se adreseze cu cereri, propuneri si reclamatii la orice nivel al conducerii asociatiei; 
● sã-si exprime liber punctul de vedere cu privire la orice problemã referitoare la asociatie; 
 
 
 Art. 20 Membrii asociaţiei au următoarele obligaţii:  
 

● sa aleaga si sa fie alesi in organele de conducere, administrative sau de control ale asociatiei, cu                 
exceptiile prevazute in prezentul statut; 

● sa participe la activitatile asociatiei; 
● sa initieze, sa propuna si sa participe la actiuni in sprijinul realizarii obiectivelor propuse in               

prezentul statut; 
● sa reprezinte asociatia, in conditiile stabilite de Consiliul director; 
● sa faca propuneri pentru completarea sau modificarea statutului asociatiei; 
● sa beneficieze de informatiile si activitatile asociatiei; 
● să respecte statutul asociaţiei şi hotărârile Consiliului Director;  
● să promoveze şi să apere interesele asociaţiei; 
● sã respecte reglementãrile din Statut si din Regulamentul de functionare al asociatiei; 
● sã respecte hotãrârile organelor de conducere; 
● sã contribuie prin toate mijloacele ce le stau la dispozitie la îndeplinirea scopurilor asociatiei, la               

crearea unei imagini pozitive despre activitatea si scopurile asociatiei; 
● sã pãstreze secretul asupra activitãtilor din cadrul asociatiei, atunci când o asemenea mãsurã este              

adoptatã de cãtre Adunarea Generalã; 
● sã participe, direct sau prin reprezentare, la toate întâlnirile la care sunt convocati; 
● sã aplice deciziile luate si sã se solidarizeze activ cu actiunile stabilite statutar în cadrul asociatiei; 
● sã nu angajeze asociatia în nici o activitate fãrã a avea mandat din partea forurilor în drept; 
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● sa plateasca cotizatiile stabilite de Asociatie, cu exceptia membrilor de onoare şi să respecte              

obligaţiile materiale ori financiare potrivit angajamentelor pe care şi le-au asumat; 
 
Cap 5  Organizarea, Conducerea si controlul Asociatiei  ”Pas cu Pas ” Oradea  
 
Art. 21 Asociatia ”Pas cu Pas ” Oradea  are urmatoarele organe de conducere, administrative si de 
control: 
a) Adunarea generala, organul de conducere al Asociatiei ”Pas cu Pas ” Oradea  este alcatuita din 
totalitatea  membrilor  care adera la asociatie.  
b) Organul executiv al Asociatiei ”Pas cu Pas ” Oradea  este Consiliul Director . Consiliul director 
format din 5 membri,  are urmatoarea structura: 
- un Presedinte, care este si Presedintele asociatiei 
- 4 membri plini 
- un reprezentant al corpului profesoral, fara drept de vot 
c) Organul de control al Asociatiei ”Pas cu Pas ” Oradea  este  Comisia de Cenzori. 
 Comisia de cenzori e  formata din 3 membri. 

Art 22 Prin decizia Adunarii Generale se pot institui si alte organe specifice Asociatiei ”Pas cu Pas ”                   
Oradea , cu atributii decise de Adunarea Generala. 

Art 23. (1) Alegerea Colegiului Director si a Comisiei de Cenzori se face pe o perioada de 4 ani de                    
catre membrii cu drept de vot ai asociatiei care fac parte din Adunarea Generala daca au intrunit                 
jumatate plus unu din voturile membrilor prezenti la sedinta. 
 
(2)Dreptul la vot il au membrii activi, inscrisi in Asociatie. 
 
(3)Vot valid se considera votul direct liber exprimat, iar hotararile se iau cu un cvorum de jumatate plus                  
unu  din totalul voturilor exprimate. 
(4)Presedintele, Colegiul Director sau Comisia de cenzori pot fi inlocuiti in timpul mandatului,             
respectand aceeasi procedura ca la numire. 
Presedintele poate fi inlocuit in timpul mandatului, in situatii deosebite, de unul dintre membrii              
Consilului Director. In aceasta situatie, presedintele nou ales va avea functia de Presedinte interimar, iar               
mandatul acestuia va expira la alegerea statutara a unui nou presedinte prin procedura de numire. 
 
Adunarea generala 
 
Art.24..Adunarea Generalã este organul de conducere si este alcãtuitã din totalitatea membrilor asociatiei             
Adunarea generala este legal constituita in prezenta a jumatate plus unu din totalul membrilor sai si                
adopta hotarari cu votul a jumatate plus unu din membrii prezenti. 
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Convocarea Adunarii generale 
Art.25 (1)Adunarea generala se întruneste cel putin o datã pe an în sedintã ordinarã si, atunci când este nevoie, în                    
sedinte extraordinare, care se pot convoca la initiativa Presedintelui Consiliului Director ,care va stabili data               
exacta, locatia si ordinea de zi a sedintei. 
(2)Adunarea generala ordinara se convoaca de catre Presedintele Consiliul director cu cel putin cu o saptamîna                
înaintea întrunirii , prin afisarea vizibila a anuntului.  
(3) In cazul in care la prima convocare Adunarea generala nu este statutara, a doua convocare va fi                  
organizata in decurs de maxim 5 zile, si se conisdera statuar constituita indiferent de numarul               
membrilor prezenti. Toate hotararile vor fi adoptate cu jumatate plus unu din totalul membrilor              
prezenti, oricare ar fi numarul acestora. 
Art.26. Organizarea Adunãrii Generale ordinare sau extraordinare se aflã în sarcina Consiliului Director. 
Odatã cu convocarea Adunãrii Generale se stabileste si ordinea de zi. Ordinea de zi poate fi completatã la                  
propunerea membrilor asociatiei, aceste propuneri putând fi comunicate Consiliului Director cu cel putin 24 de               
ore înainte de sedintã.Ordinea de zi poate fi completatã cu noi puncte si în cursul sedintei Adunãrii Generale, dar                   
numai cu aprobarea prin vot deschis a Adunãrii. 
Art. 27 Hotărârile Adunării Generale se adoptă cu majoritatea simplă a membrilor prezenţi, fiecare membru               
având dreptul la un singur vot. În caz de paritate, presedintele Asociatiei decide. 
Hotărârile privind alegerea şi revocarea membrilor Consiliului Director şi a Cenzorului se adoptă prin vot               
deschis.Cu ocazia fiecărei Adunări Generale se întocmeşte un proces-verbal care cuprinde modul de desfăşurare,              
dezbaterile şi hotărârile adoptate.  

Art. 28 Hotărârile luate de Adunarea Generală, în limitele legii, ale actului constitutiv şi/sau ale statutului sunt                 
obligatorii chiar şi pentru membrii care nu au luat parte la Adunarea Generală sau au votat împotrivă. 

Atributiile Adunarii generale 

Art 29 Atributiile Adunarii Generale a asociatiei sunt urmatoarele: 
(a) aproba principalele directii de actiune, strategii si masuri de realizare a scopurilor asociatiei 
(b) aproba infiintarea de filiale si alte organisme, urmarind realizarea scopurilor asociatiei 
(c) aproba asocierea la alte organisme si federatii; 
(d) aproba bugetul de venituri si cheltuieli si bilantul contabil; 
(e) aproba raportul anual privind activitatea desfasurata 
(f) aproba regulamentul de organizare si functionare si regulamentul de ordine interioara 
(g) adopta rezolutii si ia hotarari.;  
(h)stabileste structura si numãrul de membri ai Consiliului Director si ai Comisiei de Cenzori;  
(i)alege si revocã membrii Consiliului Director si ai Comisiei de Cenzori, conform Regulamentului de              
functionare al asociatiei;  
(l)adoptã Statutul si Regulamentul de functionare al asociatiei si aprobã modificãrile acestora aprobã înfiintarea              
si administrarea în conditiile legii a organismelor din subordine, în domenii conforme Statutului;  
(m)aprobã sumele alocate pentru fiecare departament sau organism din subordine pentru realizarea scopului             
asociatiei;  
(n)sanctioneazã abaterile constatate; 

 
Art.30 Adunarea generala isi poate delega o parte din atributii catre Consiliul director 
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Consiliul director.  

Art. 31 Consiliul director este organul executiv al Asociatiei ”Pas cu Pas ” Oradea si este compus dintr-un                   
numar de cinci membrii.  
Consiliul Director este ales pentru o perioada de 4 ani, membrii acestuia fiind alesi dintre membrii cu                 
drept de vot din Adunarea generala care au intrunit jumatate plus unu din voturile membrilor prezenti la                 
sedinta.  
Presedintele este ales din rindul membrilor Consiliului Director, Presedintele Consiliului Director fiind            
si Presedintele Asociatiei si al Adunarii Generale. 
Presedintele conduce Consiliul director si reprezinta asociatia în relatiile cu tertii.  
Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale 

Sedintele Consiliului director 

Art. 32 Consiliul Director se întruneşte cel puţin o dată pe luna sau ori de câte ori nevoile asociaţiei o                    
impun.Convocarea şedinţelor Consiliului Director se face, de regulă, de către preşedinte.Şedinţele           
Consiliului Director se desfăşoară, de regulă, la sediul asociaţiei. Convocarea se face telefonic, verbal,              
prin afisare cu cel putin 3 zile inainte de data propusa. 
Art.33 Consiliul Director al asociatiei este statutar intrunit in prezenta a minim 3 din membrii sai                
plini.Hotaririle luate de Consiliul Director se iau prin vot si sunt valabile in cazul in care intrunesc                 
jumatate plus unu din numarul voturilor exprimate. In caz de egalitate, votul Presedintelui se considera               
determinant.  
Deliberările şi hotărârile se consemnează, în mod obligatoriu, în procesele verbale ale şedinţelor.  
 
Art. 34 Pentru exercitarea atributiilor prevãzute de prezentul Statut , Consiliul Director poate angaja temporar si                
persoane care nu au calitatea de membru al Asociatiei ”Pas cu Pas ” Oradea  . 
Art. 35 Consiliul Director poate împuternici una sau mai multe persoane cu funcţii executive, inclusiv persoane                
care nu au calitatea de asociat ori care sunt străine de asociaţie, pentru exercitarea următoarelor atribuţii : 

a) să încheie acte juridice în numele sau pe seama asociaţiei ; 
b) să îndeplinească orice alte atribuţii prevăzute de prezentul statut  sau stabilite de Adunarea Generală. 
 
Art. 36 Atributiile Consiliului Director al asociatiei sunt urmatoarele: 
a) propune principalele directii de actiune, strategii si masuri de realizare a scopurilor asociatiei 
b) propune infiintarea de filiale si alte organisme, urmarind realizarea scopurilor asociatiei 
c) aproba cererile de aderare a noilor membri 
d) aproba programul de lucru al asociatiei 
e) aproba programul de deplasari pentru delegatii asociatiei care participa la diverse actiuni in tara sau 
strainatate 
f) avizeaza raportul anual privind activitatea desfasurata 
g) propune bugetul de venituri si cheltuieli, executia bugetara, precum si bilantul contabil 
h) revoca din functie Presedintele 
i) aprobara premii, burse, ajutoare, in limita fondurilor stabilite de Adunarea Generala 
j) intocmeste regulamentul de organizare si functionare si regulamentul de ordine interioara 
k) exercita orice alte atributii necesare realizarii scopurilor asociatiei, in acord cu prevederile 
prezentulului statut si hotararilor Adunarii Generale ; 
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l) elaboreazã Regulamentul de functionare si îl supune aprobãrii Adunãrii Generale; 
m) Consiliul Director are dreptul de a încheia acte juridice în numele si pe seama asociatiei; 
n) îndeplineste orice alte atributii prevãzute în statut sau stabilite de Adunarea Generalã; 
o) stabileste si supune aprobãrii cuantumul cotizatiei si modul de platã;  
p) prezintã Adunãrii Generale raportul de activitate pe perioada anterioarã, executarea bugetului de venituri si               
cheltuieli, bilantul contabil, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli, precum si proiectele programelor             
asociatiei si ale organismelor din subordinea asociatiei; 
r) aprobã organigrama si politica de personal a asociatiei; 
s) are drept de control si sanctiune în toate compartimentele si organismele asociatiei; 
t) propune spre aprobare Adunãrii Generale programul de investitii si cuantumul sumelor ce vor fi               
alocate organismelor din subordinea asociatiei;  

 
Presedintele. 

Art.37. Atributiile si competentele presedintelui asociatiei sunt urmatoarele: 
a) convoaca si conduce lucrarile Consiliului Director si Adunarii Generale 
b) reprezinta asociatia in relatiile cu autoritatile, institutiile, presa, organizatiile guvernamentale sau 
neguvernamentale din tara sau strainatate 
c) prezinta anual raportul de activitate al asociatiei 
d) exercita intreaga sa autoritate si competenta pentru infaptuirea scopurilor asociatiei si a prevederilor 
prezentului statut 
f) participa la sedintele Adunarii generale si Consiliul Director, pregateste si prezinta periodic rapoarte 
despre activitatea proprie si alte materiale, conform atributiilor sale 
g) angajeaza, asigura instruirea, promoveaza, recompenseaza, sanctioneaza, etc. personalul salariat al 
asociatiei, inclusiv in cadrul filialelor, respectand Regulamentul de functionare intern al asociatiei 
h) exercita intreaga sa autoritate si competenta pentru realizarea scopurilor si obiectivelor asociatiei si a 
hotaririlor Adunarii generale si Consiliul Director; 
(i)orice act juridic legat de activitãtile sau patrimoniul asociatiei are putere juridicã doar dacã poartã semnãtura 
presedintelui asociatiei sau a unui alt membru al Consiliului Director împuternicit de cãtre presedinte în acest 
sens; 
 
Art.38 In situatia in care un loc din Consiliul Director devine vacant, ceilalti membri ai Consiliului vor                 
numi provizoriu o alta persoana din cadrul Asociatiei, avind calitatea de membru activ, care va prelua                
atributiile functiei respective pana la noi alegeri. 
Art.39 In cazul in care presedintele asociatiei nu-si poate exercita atributiile, Consiliul director, poate              
sa hotarasca transferul acestora unui alt membru al Consilului Director. 
 

Activitatea de control.  

Art. 40 Controlul asociatiei este asigurat de catre Comisia de Cenzori formata din 3 membri, alesi de                 
catre Adunarea generala legal constituita , care isi va desfasura activitatea in conformitate cu              
prevederile legale.  
Din comisia de cenzori trebuie sa faca parte cel putin un membru al asociatiei si un expert contabil. 
Art. 41 In realizarea competentei sale, Comisia de cenzori: 
a) verifica modul in care este administrat  patrimoniul asociaţiei; 
b) intocmeste rapoarte si le prezinta Consilului Director; 
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c) poate participa, prin membrii sai, la sedintele Consilului Director, fara drept de vot; 
d) indeplineste orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de Consilul Director. 
Membrii Consilului Director nu pot fi cenzori. 
Art.42 Consiliul Director aproba regulile generale de organizare si functionare a Comisiei de cenzori. 
Art.43. Asociatia poate recurge si la colaboratori plãtiti (pentru realizarea activitatii de control) cu respectarea               
legislatiei în vigoare si numai cu aprobarea Consiliului Director. 
 
Cap 6  Patrimoniul si  Activitatea financiara a   Asociatiei  ”Pas cu Pas” Oradea  
 
Art. 44 Patrimoniul initial al asociatiei este format din totalitatea drepturilor si obligatiilor cu carcter               
economic apartinind asociatiei, ca persoana juridica distincta. 
Art. 45 Patrimoniul initial al asociatiei se completeaza, in conditiile legii, cu subventii, donatii, bunuri               
mobile si imobiliare, finantari pe proiecte aplicate pe programe de finantare interna sau din fonduri               
externe, diferite fonduri de sponsorizare si fonduri obtinute din tara si strainatate, in lei sau in valuta, de                  
la persoane fizice sau juridice. 
Art. 46 Veniturile asociatiei constau sau provin din: 
a) cotizatiile membrilor activi; 
a) ajutoare financiare sau in bunuri mobile sau imobiliare ale membrilor sau ale tertilor, persoane fizice 
sau juridice, din tara sau strainatate 
b) contributii la aderarea de noi membri 
c) donatii, sponsorizări, subventii, subscriptii, alte contributii 
d) finantari pe proiecte aplicate pe programe de finantare interna sau din fonduri externe 
e) alte surse permise de lege.  
f) patrimoniul iniţial, aşa cum a fost prevăzut în actul constitutiv, alcătuit din aporturile în bani (numerar) depuse 
de către asociaţii-membri fondatori; 

g) contribuţiile materiale şi financiare ale membrilor; 
h) resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale; 
Art. 47 Asociatia intocmeste bugetul de venituri si cheltuieli si bilantul contabil, conform dispozitiilor              
legale in vigoare. 
Art. 48 Anul financiar se inchide la 31 decembrie. 
Art 49 (1) Gestiunea asociatiei este tinuta permanent de personal calificat si este supusa controlului               
periodic al organului de control al asociatiei.  
(2) Asociatia poate deschide conturi, in lei sau valuta, la banci din tara sau strainatate, conform legii. 
(3)Operatiunile financiare ale asociatiei se vor face cu doua semnaturi, ale Presedintelui si a unui               
membru al Consiliului Director, desemnat de Adunarea Generala pentru aceasta. 
 
Art.50 . Cheltuielile Asociatiei ”Pas cu Pas” Oradea  pot cuprinde: 
(1) sustinerea unor activitãti curriculare si extracurriculare; 
(2) cheltuieli tehnico-administrative; 
(3) editarea publicatiilor Asociatiei, inclusiv cele electronice; 
(4) achizitionarea de materiale documentare; 
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(5) facilitãti oferite membrilor legate de desfãsurarea diferitelor activitãti ; 
(6) achizitionarea de echipamente si materiale; 
(7) organizarea de  seminarii, cursuri, întâlniri de lucru, reuniuni, etc.; 
(9) alte cheltuieli / plati aprobate de Consiliul Director. 
 
Cap 7 Dizolvarea si lichidarea    Asociatiei  ”Pas cu Pas” Oradea  
Dizolvare  
 Art. 51 Asociaţia se poate dizolva: 
a) de drept; 
b) prin hotărârea judecătorească; 

c) prin hotărârea Adunării Generale. 
Art. 52 Asociaţia se dizolvă de drept prin: 
a) realizarea sau, după caz, imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în termen de 3  
luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop; 
b) imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau a constituirii Consiliului Director în conformitate cu  
statutul asociaţiei, dacă această situaţie durează mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului,  
Adunarea Generala sau, dupa caz, Consiliul Director trebuia constituit; 
c) reducerea numărului de asociaţi sub limita fixată de lege, dacă acesta nu a fost complinit timp de 3 luni. 
Constatarea dizolvării se realizează prin hotărârea judecătoriei în a cărei circumscripţie se află sediul asociaţiei,  
la cererea oricărei persoane interesate. 
Art. 53 Asociaţia se dizolvă, prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate: 
a) când scopul sau activitatea asociaţiei a devenit ilicită sau contrară ordinii publice; 
b) când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice; 
c) când asociaţia urmăreste un alt scop decât cel pentru care s-a constituit; 
d) când asociaţia a devenit insolvabilă; 
Instanţa competentă să hotărască dizolvarea este judecătoria în circumscripţia căreia asociaţia îşi are sediul. 
Art. 54 Asociaţia se poate dizolva şi prin hotărârea Adunării Generale. Asociatia se desfiinteazã prin votul a                 
jumatate plus unu din membri cu drept de vot , prezenti la sedinta si cu acordul Consiliului Director.  
Art.55 În cazul dizolvării asociaţiei, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către               
persoane fizice. În caz de dizolvare, bunurile si fondurile Asociatiei intra în patrimoniul unei alte               
asociatii sau fundatii cu scop identic sau asemanator care va fi desemnata de Adunarea Generala. 
Art. 56 In cazul dizolvarii asociatiei,licidatorii vor fi numiti fie prin hotarare judecatoreasca,fie de catre                
Adunarea generala conform prevederilor legale. Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau persoane juridice.              
In ambele cazuri mandatul Consiliului  Director inceteaza odata cu numirea lichidatorilor. 
Art. 57 Imediat după intrarea lor în funcţie, lichidatorii vor face inventarul şi vor încheia un bilanţ care să                    
constate situaţia exactă a activului şi pasivului asociaţiei. 

Lichidatorii sunt obligaţi să primească şi să păstreze registrele şi orice alte acte ale asociaţiei. De                
asemenea, ei vor ţine un registru cu toate operaţiunile lichidării în ordinea datei acestora. 

Lichidatorii îşi îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorilor. 
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Art. 58 Lichidatorii sunt obligaţi să continue operaţiunile juridice în curs, să încaseze creanţele, să plătească                 
creditorii şi, dacă numerarul este insuficient, să transforme şi restul activului în bani, procedând la vânzarea prin                 
licitaţie publică a bunurilor mobile şi imobile. 

Lichidatorii pot realiza numai acele operaţiuni noi care sunt necesare finalizării celor aflate în curs. 
Art. 59 Atât faţă de asociaţie, cât şi faţă de asociaţi sau, după caz, fondatori, lichidatorii sunt supusi regulilor                   
mandatului. 

Art. 60 După terminarea lichidării, lichidatorii sunt obligaţi ca în temen de două luni să depună bilanţul,                  
registrul jurnal şi un memorandum, declarând operaţiunile de lichidare la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor al               
judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul asociaţia. 

Lichidatorii sunt obligaţi să îndeplinească toate procedurile pentru publicarea lichidării şi radierea asociaţiei din              
Registrul asociaţiilor. 

Publicarea lichidării se face prin afişarea la uşa instanţei în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul                 
persoana juridică, în temen de două luni de la terminarea lichidării. 

Art. 61 Dacă în termen de 30 de zile libere de la depunerea bilanţului nu se înregistrează nici o contestaţie,                     
bilanţul se consideră definitiv aprobat şi lichidatorii, cu autorizarea judecatoriei, vor remite celor în drept               
bunurile şi sumele rămase de la lichidare, Împreună cu toate registrele şi actele asociaţiei şi ale lichidării. Numai                  
după aceasta lichidatorii vor fi consideraţi descărcaţi şi li se va elibera, în acest scop, un act constatator. 

Art. 62 După terminarea lichidării, lichidatorii trebuie să ceară radierea asociaţiei din Registrul asociaţiilor si                
fundatiilor. 

Asociaţia încetează a avea fiinţă la data radierii din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. 
 
Cap 8  Dispozitii finale si tranzitorii  
Art. 63.Prezentul Statut a fost aprobat de membrii fondatori participanti la Adunarea Generalã a Asociatiei ”Pas                
cu Pas” Oradea  semnatari ai Actului Constitutiv. 

Art. 64 Asociatia are sigla si insemne proprii. 
Art. 65 Membrii asociatiei cu drept de vot din Adunarea generala pot modifica sau completa prezentul                
statut pentru realizarea scopurilor propuse, prin vot cu acordul a jumatate plus unu din numarul total al                 
membrilor prezenti la sedinta. 
Art. 66 Modificarea sau completarea prezentului statut se realizeaza sub forma scrisa, cu indeplinirea              
conditiilor legate de fond si forma, in conformitate cu prevederile legii. 
Art.67 Prevederile prezentului statut se completeaza cu prevederile legii. 
Art.68 Noi, asociatii-membrii fondatori, imputernicim pe numitul/a .............., legitimat/a cu CI seria            
....., nr. ........ eliberata la data de ............., sectia .........., cod numeric personal: ........., domiciliat/a in                
..........., Str. ......., nr. ......., , , sa reprezinte asociatia in scopul obtinerii personalitatii juridice. 
Art.69 Prezentul Statut redactat în limba româna, în 5 (cinci) exemplare, fiecare cu forta juridica egala,                 
a fost adoptat în Adunarea Generala de constituire si intra în vigoare la data înregistrarii sale în                 
Registrul Persoanelor Juridice de la Judecatoria Oradea. 
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Semnaturile fondatorilor: 
 
............................................... 
 
.............................................. 
 
.............................................. 
 
............................................... 
 
............................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 
 


