STATUTUL
ASOCIAłIEI „LOGIC CLUB“
(fragmente)

CAPITOLUL I
MEMBRII FONDATORI, DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ,
DURATA ŞI SEDIUL ASOCIAłIEI
Art. 1. SubsemnaŃii:
(...) membri fondatori (...)
am hotărât constituirea AsociaŃiei „LOGIC CLUB“.
Art. 2. AsociaŃia constituită pe baza înŃelegerii dintre membrii fondatori va
purta denumirea de AsociaŃia „Logic Club“.
Art. 3. AsociaŃia „Logic Club“ este persoană juridică de drept privat,
organizaŃie neguvernamentală, non-profit şi apolitică, înfiinŃată în temeiul O.G. nr.
26/2000.
Art. 4. Durata de funcŃionare a AsociaŃiei „Logic Club“ se stabileşte pe o
durată nedeterminată.
Art. 5. (...) AsociaŃia poate înfiinŃa filiale în Ńară şi în străinătate.
Art. 6. AsociaŃia „Logic Club“, pentru o mai simplă lecturare a prezentului
statut va fi numită în continuare „AsociaŃie“.

CAPITOLUL II
SCOPUL ŞI OBIECTIVELE ASOCIAłIEI
Art. 7. AsociaŃia „Logic Club“ este persoană juridică de drept privat,
organizaŃie neguvernamentală, non-profit, având ca scop promovarea, încurajarea
sporturilor minŃii, activităŃilor şi competiŃiilor de logică şi rebus în România şi în
străinătate.

-

Art. 8. Obiectivele asociaŃiei, în vederea atingerii scopului propus, sunt:
editarea de publicaŃii cu probleme de logică şi de rebus;
participare şi sponsorizare deplasări la concursuri în Ńară şi în străinătate;
organizare de concursuri de: logică, rebus etc., cu premii pentru câştigători;
popularizarea sporturilor minŃii în rândul copiilor şi a tineretului, prin
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-

-

distribuirea cu titlu gratuit de diferite publicaŃii de specialitate proprii sau
terŃe;
stabilirea de relaŃii de colaborare cu instituŃii de învăŃământ publice sau
private, cu organele administraŃiei publice locale şi centrale, în vederea
promovării acestor sporturi şi angrenării unui segment cât mai larg al
populaŃiei în practicarea acestor sporturi;
(...).

CAPITOLUL III
MEMBRII ASOCIAłIEI
Art. 9. Membrii AsociaŃiei „Logic Club“ se clasifică în următoarele
categorii:
a) asociaŃi-fondatori, cei care au contribuit moral şi material la constituirea
asociaŃiei şi a patrimoniului iniŃial al acesteia;
b) asociaŃi, persoane care au dobândit calitatea de membru al asociaŃiei
ulterior înfiinŃării sale;
c) membri de onoare, persoane fizice sau juridice care, aderând la scopul
asociaŃiei, sprijină material şi moral îndeplinirea obiectivelor sale într-un
mod deosebit;
d) membri simpatizanŃi, care sprijină material şi moral îndeplinirea
obiectivelor şi scopului AsociaŃiei.

CAPITOLUL IV
DOBÂNDIREA ŞI PIERDEREA CALITĂłII DE MEMBRU
Art. 10. Poate dobândi calitatea de asociat, membru de onoare sau membru
simpatizant al AsociaŃiei orice persoană fizică sau juridică, persoană care aderând
la scopul şi obiectivele asociaŃiei întruneşte acordul unanim în Adunarea Generală
a AsociaŃilor.
Art. 11. Calitatea de asociat, de membru de onoare sau membru simpatizant
al AsociaŃiei „Logic Club“ se poate pierde în următoarele condiŃii:
a. prin retragere;
b. prin revocare, ca urmare a hotărârii Adunării Generale, luată cu majoritate
de voturi din numărul asociaŃilor, pentru prejudiciile de orice natură
cauzate desfăşurării în bune condiŃii a activităŃii AsociaŃiei „Logic Club“.
Motivarea hotărârii este obligatorie.
c. prin desfiinŃarea AsociaŃiei „Logic Club“.
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CAPITOLUL V
DREPTURILE ŞI OBLIGAłIILE ASOCIAłILOR
Art. 12. Drepturile asociaŃilor sunt următoarele:
- de a participa la Adunarea Generală;
- de a pune în discuŃie, prin includerea pe ordinea de zi a şedinŃei Adunării
Generale, a oricărui subiect care are legătură cu activitatea AsociaŃiei;
- de a vota asupra oricăror probleme puse în discuŃia Adunării Generale, în
cadrul şedinŃelor acestui organ;
- (...);
- de a accede, în urma votului organului de conducere competent, în oricare
dintre funcŃiile din cadrul AsociaŃiei;
- (...)
- de a beneficia şi de a folosi, exclusiv în vederea îndeplinirii acŃiunilor
statutare ale AsociaŃiei, bunurile din patrimoniul AsociaŃiei;
- de a fi recompensat în orice mod pentru activitatea sa, prin hotărârea
Adunării Generale;
- de a renunŃa la calitatea de asociat.
Art. 13. Drepturile membrilor de onoare sunt următoarele:
- de a asista desfăşurarea Adunării Generale, fără a avea drept de vot;
- de a participa la toate acŃiunile AsociaŃiei;
- de a fi informaŃi asupra tuturor aspectelor legate de activitatea AsociaŃiei;
- de a beneficia şi de a folosi, exclusiv în vederea îndeplinirii acŃiunilor
statutare ale asociaŃiei, bunurile din patrimoniul AsociaŃiei;
- de a renunŃa la calitatea de membru.
Art. 14. Drepturile membrilor simpatizanŃi sunt următoarele:
- de a asista la desfăşurarea Adunării Generale, fără a avea drept de vot;
- de a participa la toate acŃiunile AsociaŃiei;
- de a beneficia şi de a folosi, exclusiv în vederea îndeplinirii acŃiunilor
statutare ale asociaŃiei, bunurile din patrimoniul AsociaŃiei, cu acordul
preşedintelui Consiliului Director;
- de a renunŃa la calitatea de membru.
Art. 15. ObligaŃii asociaŃilor şi a membrilor de onoare sunt următoarele:
- de a se supune hotărârilor şi deciziilor luate, în conformitate cu legea şi
cu prezentul statut, de către organele de conducere ale AsociaŃiei;
- de a nu folosi bunurile din patrimoniul AsociaŃiei în scopuri personale sau
contrare scopului şi obiectivelor AsociaŃiei,
- de a se abŃine de la orice fel de declaraŃii sau acŃiuni publice personale
care ar prejudicia în orice fel imaginea şi activitatea AsociaŃiei;
- de a participa şi de a se implica activ în acŃiunile iniŃiate de AsociaŃie, cu
excepŃia membrilor de onoare;
- de a nu iniŃia acŃiuni, fără împuternicire prealabilă din partea organelor de
conducere competente, care ar putea implica în orice fel AsociaŃia.
3

CAPITOLUL VI
PATRIMONIUL ASOCIAłIEI
Art. 16. Patrimoniul iniŃial al AsociaŃiei „Logic Club“ se constituie din
donaŃii si contribuŃii ale membrilor fondatori.
Art. 17. (...).

CAPITOLUL VII
RESURSELE PATRIMONIALE ALE ASOCIAłIEI
ŞI EXERCIłIUL FINANCIAR
Art. 18. ExerciŃiul financiar începe la data de 1 ianuarie şi se termină la data
de 31 decembrie ale fiecărui an.
Art. 19. Veniturile AsociaŃiei „Logic Club“ provin din:
a. cotizaŃii şi contribuŃii băneşti sau în natură ale membrilor simpatizanŃi;
b. donaŃiile şi sumele sau bunurile primite prin contribuŃie şi sponsorizare;
c. dobânzi şi dividende rezultate din plasarea sumelor disponibile, în
condiŃiile legale;
d. încasări din contracte de sponsorizare;
e. (...);
f. alte venituri prevăzute de lege.
Art. 20. (...).

CAPITOLUL VIII
ORGANIZARE, ADUNAREA GENERALĂ, CONSILIUL DIRECTOR,
ALTE ORGANE DE CONDUCERE, SUPRAVEGHERE ŞI CONTROL
Art. 21. Structura organizatorică a AsociaŃiei „Logic Club“ include
următoarele organe:
a. Adunarea Generală;
b. Consiliul Director;
c. Cenzorul.

8.1. Adunarea generală
Art. 22. Adunarea Generală este organul suprem, deliberativ al AsociaŃiei şi
se compune din totalitatea asociaŃilor.
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Adunarea Generală decide asupra activităŃii acesteia şi asupra politicii
economice şi are loc anual sau conform hotărârii Consiliului Director şi are în
permanenŃă în competenŃele sale drept de control asupra Consiliului Director.
Art. 23. Adunarea Generală îşi desfăşoară activitatea în adunări anuale
ordinare la convocarea preşedintelui sau în sesiune extraordinară convocată în
cazuri de necesitate: modificarea statutului, apariŃia unor situaŃii care pot să
pericliteze existenŃa asociaŃiei;
Art. 24. (...).
Art. 25. (...).
Art. 26. (...).
Art. 27. Adunarea Generală are următoarele atribuŃii :
a. hotărăşte cu privire la programul general de acŃiune al AsociaŃiei;
b. aprobă căile şi obiectivele concrete pentru realizarea scopului
AsociaŃiei;
(...).

8.2. Consiliul Director
Art. 28. Consiliul Director este organul executiv al AsociaŃiei şi este compus
din cei trei asociaŃi fondatori. Consiliul Director este condus de un preşedinte, ales
dintre membrii componenŃi ai Comitetului.
(...).
Art. 29. Consiliul Director are următoarele atribuŃii:
− asigură conducerea AsociaŃiei între şedinŃele Adunării Generale;
− duce la îndeplinire şi pune în executare hotărârile Adunării Generale;
− îndeplineşte toate atribuŃiile stabilite de Adunarea Generală;
− (...);
− hotărăşte cu privire la înfiinŃarea de filiale şi puncte de lucru în alte
localităŃi;
− administrează resursele financiare, bunurile mobile şi imobile aflate în
patrimoniul AsociaŃiei;
− (...).
Art. 30. Deciziile Consiliului Director se iau cu majoritate simplă a
membrilor prezenŃi într-un număr de cel puŃin jumătate din numărul membrilor
Consiliului Director.
Membrii Consiliului Director nu pot fi reprezentaŃi în şedinŃe.
Art. 31. Preşedintele Consiliului Director este reprezentantul legal al
AsociaŃiei, fiind împuternicit să încheie acte juridice în numele şi pe seama
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AsociaŃiei. Dreptul de reprezentare al Preşedintelui poate fi transmis temporar,
pentru perioada în care acesta nu-şi poate îndeplini activitatea, unui alt membru al
Consiliului Director, prin delegaŃie.
Preşedintele Consiliului Director, îndeplineşte orice alte atribuŃii stabilite de
Adunarea Generală.
(...).

CAPITOLUL IX
MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA
ŞI LICHIDAREA
Art. 34. Prezentul Statut poate fi modificat în condiŃiile legii, prin act
adiŃional, ca urmare a hotărârilor luate de către Adunarea Generală în condiŃiile
prevăzute de lege şi prezentul statut.
Art. 35. Modificarea Statutului sau a actelor constitutive este supusă
procedurilor prevăzute de lege.
Art. 36. Dizolvarea şi lichidarea AsociaŃiei „Logic Club“ poate avea loc
numai în condiŃiile şi în cazurile prevăzute de O.G. nr. 26/2000.
Art. 37. (...).

CAPITOLUL X
DISPOZIłII FINALE
Art. 38. AsociaŃiei „Logic Club“ se poate asocia cu alte organizaŃii de profil
sau adera la alte organizaŃii cu obiective similare, din Ńară sau străinătate.
Art. 39. Prezentul statut este cadrul normativ pe baza căruia se va desfăşura
întreaga activitate a AsociaŃiei.
Art. 40. Prevederile prezentului statut se completează cu celelalte dispoziŃii
legale în vigoare privind asociaŃiile şi fundaŃiile.

ASOCIAT FONDATOR

ASOCIAT FONDATOR

Cacuci Stelian-Radu

x
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ASOCIAT FONDATOR
x

