STATUTUL ASOCIAȚIEI AOPA ROMÂNIA
(actualizat la data de 18.06.2015)

Capitolul I Denumirea, forma juridică, durata de funcţionare şi sediul asociaţiei
Denumirea asociaţiei este “AOPA ROMÂNIA", conform disponibilităţii
rezervării denumirii nr. 42859 din data de 24.05.2006 eliberată de Ministerul
Justiţiei, reprezentând asociaţia piloţilor şi proprietarilor de aeronave din România.

Art. 1.

Art. 2. Asociaţia este o persoană juridică română de drept privat, fără scop
patrimonial, ce este constituită şi funcţionează potrivit prevederilor legislaţiei cu
privire la asociaţii şi fundaţii, în conformitate cu prezentul statut.
Art. 3. Asociaţia funcţionează de la data înscrierii în Registrul Asociaţiilor şi
Fundaţiilor şi se constituie pentru o perioada nedeterminată.
Art. 4.

Sediul asociaţiei este in Bucureşti, Int. Grigore Alexandrescu nr. 10,

sector 1.
Schimbarea sediului poate fi decisă prin hotărârea Consiliului Director,
care va înregistra această modificare în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor aflat la
grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie se află vechiul sediu şi, după caz, în
Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie
se află noul sediu.

Capitolul II Scopul asociaţiei
Asociaţia îşi propune să contribuie la promovarea, protejarea şi
susţinerea intereselor membrilor în domeniul aviaţiei generale din România.
(Aviaţia Generală este definită ca fiind totalitatea operaţiunilor de aviaţie
civilă, altele decât serviciile de transport aeriene comerciale sau operaţiunile
de lucru aerian.)

Art. 5.

Art. 6. Principala cale de atingere a scopului asociaţiei va fi promovarea bunei
înţelegeri şi comunicarea profesională la nivel naţional şi internaţional între
persoanele, organizaţiile şi instituţiile din domeniul aviaţiei generale.
În vederea îndeplinirii scopului său, asociaţia îşi propune următoarele
moduri de acţiune:
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a)
promovarea importanţei economice, siguranţei în exploatare şi utilizării
aparatelor de zbor de aviaţie generală pentru transport personal, atât în scop de
afaceri, cât şi în alte scopuri, inclusiv pentru agrement;
b)
colaborarea cu autorităţile naţionale pentru elaborarea unor reglementări şi
proceduri clare în beneficiul aviaţiei generale;
c)
să asigure membrilor săi consultanţă, asistenţă, informare, pregătire şi
perfecţionare în toate activităţile legate de zbor;
d)
promovarea apropierii între toţi membrii asociaţiei prin organizarea de întâlniri
periodice;
e)
susţinerea înfiinţării de puncte de reprezentare locală pe teritoriul României;
f)
organizarea şi participarea la acţiuni menite să promoveze imaginea aviaţiei
generale în rândul publicului;
g)
susţinerea modernizării infrastructurii existente precum şi a creerii de noi
facilităţi aeroportuare, mijloace de asistenţă a navigaţiei, mijloace de comunicaţii,
de informare meteorologică şi alte facilităţi adecvate şi necesare desfăşurării
activităţii de aviaţie generală;
h)
centralizarea şi diseminarea informaţiilor referitoare la aviaţia generală, prin
toate mijloacele specifice, inclusiv editarea de publicaţii, tipărite sau în format
electronic;
i)
activităţi de licenţiere piloţi şi aeronave sub supravegherea, controlul şi
responsabilitatea autorităţilor cu competenţe în acest domeniu, prin obţinerea
acreditărilor/delegărilor necesare acestor tipuri de activităţi din partea autorităţilor
cu competenţe în acest domeniu, sau prin orice alte mijloace prevăzute de
reglementările în vigoare;
j)
orice alte acţiuni menite să contribuie la promovarea, protejarea şi susţinerea
intereselor membrilor în domeniul aviaţiei generale din România.
Pentru atingerea scopului său, asociaţia se va sprijini pe experienţa
membrilor săi, a altor asociaţii, fundaţii şi organizaţii guvernamentale ori
neguvernamentale.

Capitolul III Patrimoniul asociaţiei
Art. 7. Patrimoniul iniţial al asociaţiei se constituie în întregime în numerar,
alcătuit din aporturile depuse de asociaţi, conform Actului Constitutiv al asociaţiei.
Resursele patrimoniale ale asociaţiei se completează prin contribuţii în
bani, bunuri mobile şi imobile, drepturi de proprietate intelectuală şi venituri atât din
surse interne acesteia, cât şi din surse atrase.
Veniturile asociaţiei provin din:
a)
cotizaţiile membrilor;
b)
dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea în condiţii legale a sumelor
disponibile;
c)
dividendele societăţilor comerciale la care asociaţia este asociat sau
acţionar;
d)
venituri realizate din activităţi economice directe;
e)
donaţii, sponsorizări şi legate;
f)
resurse obţinute de la bugetul de stat şi de la bugetele locale;
g)
alte venituri prevăzute de lege.
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Patrimoniul asociaţiei nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligaţii
personale ale membrilor.

Art. 8. Asociaţia poate înfiinţa societăţi comerciale, dividendele obţinute
urmând a fi reinvestite în aceeaşi societate comercială a cărei activitate le-a
generat ori pentru realizarea scopului asociaţiei.
Asociaţia poate desfăsura activităţi economice directe, cu condiţia ca
acestea să fie accesorii şi în strânsă legătură cu scopul principal al asociaţiei.

Art. 9.

Art. 10. Asociaţia refuză donaţiile, sponsorizările şi legatele oferite în condiţii
ori cu sarcini ce contravin scopului său.

Art. 11. Asociaţia este angajată în operaţiuni financiare, contracte sau orice
alte acorduri numai prin semnătura persoanelor desemnate de Consiliul Director.
Iniţial asociaţia va fi legal reprezentată de persoanele care semnează prezentul
statut.
Asociaţia poate deschide conturi atât la societăţi bancare pe teritoriul
României, cât şi în alte state, cu respectarea reglementărilor în materie financiarbancară.
Cheltuielile se efectuează potrivit prevederilor bugetului de venituri şi
cheltuieli şi se aprobă de persoanele însărcinate de Consiliul Director.
Capitolul IV Dobândirea şi pierderea calităţii de asociat
Art. 12. Numărul asociaţilor nu este limitat.
Art. 13. Asociaţia se compune din următoarele categorii de membri:
a)
asociaţii-fondatori – cei care au constituit asociaţia şi au contribuit moral şi
material la fondarea ei şi la constituirea patrimoniului social iniţial. Asociat-fondator
poate fi numai o persoana fizică ce a pilotat singură o aeronavă.
b)
membrii-asociaţi – cei care se asociază ulterior fondării şi contribuie moral şi
material la completarea patrimoniului asociaţiei. Poate deveni membru-asociat
numai o persoana fizică ce a pilotat singură o aeronava sau o persoană fizică sau
juridică operând o aeronavă, în calitate de proprietar sau deţinător şi care,
cunoscând statutul asociaţiei, este de acord cu prevederile sale şi înţelege să îşi
aducă propria contribuţie la realizarea scopului asociaţiei;
c)
membri de onoare – persoanele fizice şi juridice care au adus şi aduc servicii
deosebite asociaţiei sau care o sprijină substanţial din punct de vedere financiar;
d)
membri-susţinători – cei care aderă la scopul asociaţiei şi o sprijină material
şi moral la realizarea acestuia, fără a deveni asociaţi.
Art. 14. Orice persoană care doreşte să devină membru trebuie să adreseze o
cerere scrisă Consiliului Director în mod direct, prin poştă la sediul asociaţiei sau
prin intermediul site-ului www.aopa.ro.
Consiliul Director examinează candidatura şi se pronunţă asupra
acesteia prin hotărâre nemotivată.
Calitatea de membru de onoare se acordă de Adunarea Generală, iar
cea de membru Susținător de către Consiliul Director.
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Art. 15. Asociatul sau membrul se poate retrage oricând din asociaţie, prin
intermediul unei cereri scrise şi sub rezerva acordării unui preaviz de o lună.
Orice asociat sau membru poate fi exclus din asociaţie, prin hotărârea
Consiliului Director, în cazul în care a încălcat grav prezentul statut, legislaţia
României, ori dacă a acţionat contrar obiectivelor şi intereselor asociaţiei.
Calitatea de asociat sau membru se pierde prin neplata cotizaţiei în
cuantumul şi la termenul stabilit de Adunarea Generală.
Asociatul ori membrul exclus ori retras nu are nici un drept asupra
patrimoniului asociaţiei, nu poate să solicite rambursarea cotizaţiilor vărsate ori să
pretindă, să verifice sau să dea publicitaţii nici un fel de acte ale asociaţiei.

Capitolul V Drepturile şi obligaţiile asociaţilor
Art. 16. Asociaţii sunt egali în drepturi şi obligaţii. Drepturile trebuie exercitate
de către asociaţi cu bună-credinţă şi în interesul asociaţiei iar obligaţiile trebuie
executate întocmai şi la termenele stabilite.

Art. 17. Asociaţii beneficiază de următoarele drepturi:
a)
să îşi exprime liber opiniile în cadrul Adunării Generale şi să voteze potrivit
propriei conştiinţe;
b)
să fie aleşi în Consiliul Director sau în funcţia de cenzor;
c)
să propună şi să sprijine primirea unei persoane fizice sau juridice ca asociat;
d)
să beneficieze de toate realizările asociaţiei;
e)
să ceară şi să primească explicaţii privind activitatea economico-financiară a
asociaţiei.

Art. 18. Asociaţii au urmatoarele obligaţii:
a)
să respecte prevederile prezentului statut, ca şi hotărârile Adunării Generale
sau Consiliului Director;
b)
să pună la dispoziţia asociaţiei cunoştinţe de natură a contribui la indeplinirea
obiectivelor sale;
c)
să contribuie la consolidarea prestigiului asociaţiei;
d)
să contribuie la propagarea scopului şi obiectivelor asociaţiei;
e)
să achite cotizaţia stabilită în cadrul Adunării Generale;
f)
să nu întreprindă acţiuni ce sunt de natură a leza interesele asociaţiei.

Capitolul VI Organele asociaţiei
Art. 19. Conducerea, administrarea şi controlul activităţii asociaţiei sunt
asigurate prin Adunarea Generală, Consiliul Director şi cenzor/comisia de cenzori.
Adunarea Generală a Asociaţilor

Art. 20. Adunarea Generală este formată din toţi asociaţii şi este prezidată de
către preşedintele Consiliului Director.
Preşedintele Consiliului Director va numi un înlocuitor dintre membrii
asociaţiei pentru cazurile când nu poate participa la adunare.
Atribuţiile Adunării Generale constau în:
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a)
stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale asociaţiei;
b)
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a situaţiei financiare anuale;
c)
alegerea, stabilirea indemnizaţiei şi revocarea membrilor Consiliului Director;
d)
alegerea, stabilirea indemnizaţiei şi revocarea cenzorului/comisiei de cenzori;
e)
infiinţarea de filiale;
f)
modificarea actului constitutiv şi a statutului;
g)
stabilirea şi modificarea nivelului cotizaţiilor membrilor;
h)
dizolvarea şi lichidarea asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei activului
patrimonial
i)
orice alte atribuţii prevăzute de lege sau de prezentul statut.

Art. 21. Adunările Generale ordinare sunt anuale şi se convoacă în intervalul
de trei luni de la inchiderea exerciţiului economico-financiar, pe ordinea de zi
trebuind să figureze obligatoriu analizarea activităţii asociaţiei pe anul precedent şi
aprobarea bugetului pentru activităţile anului în curs.
Art. 22. Convocarea Adunării Generale este valabil efectuată prin expediţie
poştală recomandată sau prin alte mijloace de comunicare agreate de Adunarea
Generală. Convocarea va fi adresată asociaţilor de către preşedintele Consiliului
Director, cu cel puţin 15 zile înainte de data ţinerii şedinţei. Acest termen poate fi
prescurtat doar în caz de urgenţă, cu condiţia ca motivul să fie precizat în
convocare.
Convocarea trebuie să conţină data, ora, locul şi ordinea de zi stabilite
pentru şedinţă.

Art. 23. Adunarea Generală extraordinară poate fi convocată de către orice
membru al Consiliului Director ori de către o treime din numărul asociaţilor,
convocarea efectuându-se ca în cazul Adunării Generale ordinare.

Art. 24. La Adunarea Generală pot participa:
asociaţii-fondatori;
membrii-asociaţi;
membrii de onoare;
membrii susţinători sau reprezentanţii lor, potrivit hotărârii Consiliului Director;
invitaţi.
În cadrul Adunării Generale, fiecare asociat-fondator şi fiecare
membru-asociat are dreptul la un vot cu caracter deliberativ.
Asociaţii pot vota şi prin corespondenţă ori pot acorda imputerniciri de
reprezentare in cadrul Adunării Generale.
Adunarea Generală este condusă de preşedinte sau, în lipsă, de
înlocuitorul său, care are obligaţia să comunice situaţia actualizată a asociaţilor şi
lista nominală a celor prezenţi.
a)
b)
c)
d)
e)

Art. 25. Adunarea Generală a asociaţilor este considerată valabil întrunită
indiferent de cvorum iar hotărârile se adoptă prin vot deschis, cu majoritatea simplă
a asociaţilor votanţi, exceptând cazul în care legea prevede altfel.
In caz de balotaj, votul preşedintelui Consiliului Director sau, în lipsă, a
înlocuitorului său, este decisiv.
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Art. 26. Asociatul care, într-o anumită problemă supusă hotărârii Adunării
Generale, este interesat personal sau prin soţul său, ascendenţii sau descendenţii
săi, rudele în linie colaterală sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv, nu
poate lua parte la deliberare şi nici nu poate vota, în caz contrar urmând să
raspundă pentru daunele cauzate asociaţiei dacă fără votul său nu s-ar fi putut
obtine majoritatea.

Art. 27. Hotărârile Adunării Generale sunt înscrise într-un proces-verbal de
şedinţă ce va fi semnat de către președintele Consiliului Director sau, în lipsă, de
înlocuitorul acestuia, ataşându-se procurile şi voturile prin corespondenţă ale
asociaţilor votanţi care lipsesc.
Procesele-verbale de şedinţă se arhivează în registrul de proceseverbale ale şedinţelor Adunării Generale, care se păstrează la sediul asociaţiei.
Hotărârile Adunării Generale se comunică tuturor asociaților prin
expediţie poştală recomandată sau prin altă metodă de comunicare acceptată de
Adunarea Generală.

Art. 28. Hotărârile Adunării Generale, în limitele legii sau statutului sunt
obligatorii şi pentru asociaţii care nu au luat parte la Adunarea Generală ori au votat
împotrivă.
Hotărârile Adunării Generale contrare legii sau statutului pot fi atacate
în justiţie de către oricare dintre asociaţii care nu au luat parte la Adunarea
Generală ori au votat împotrivă şi au cerut să se insereze aceasta în procesulverbal de şedinţă, în termen de 15 zile de la data când au luat cunoştinţă despre
hotărâre.

Art. 29. Hotărârile Adunării Generale vor proteja în egală masură şi nu pot
contraveni intereselor niciunei categorii de aviaţie generală reprezentată
indiferent de numărul de asociaţi care fac parte din respectiva categorie. În
cazul în care membrii dintr-o categorie de aviaţie generală se simt lezaţi de o
propunere de hotărâre aceştia vor înainta preşedintelui Consiliului Director
sau, în lipsă, înlocuitorului acestuia, un memoriu în acest sens. În cazul în
care lezarea intereselor nu este evidentă sau suficient motivată votul
Consiliului Director este decisiv.
Consiliul Director

Art. 30. Consiliul Director reprezintă organul de administrare al asociaţiei,
asigurând punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale.
Art. 31. In exercitarea competenţei sale, Consiliul Director:
a)
încheie acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei;
b)
primeşte, cumpără, vinde, schimbă, tranzacţionează, ipotechează, gajează şi
donează orice bunuri mobile sau imobile ale asociaţiei;
c)
efectuează orice fel de operaţiuni în cont sau în numerar cu lichidităţile
asociaţiei;
d)
aprobă organigrama şi politica de personal ale asociaţiei;
e)
primeşte şi expediază corespondenţa asociaţiei;
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f)
prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară,
executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, situaţia financiară anuală, proiectul
bugetului de venituri şi cheltuieli pe perioada următoare şi proiectul programelor
asociaţiei;
g)
comunică în termen de 15 zile tuturor asociaţilor care nu au fost prezenţi la
şedinţa Adunării Generale hotărârile adoptate;
h)
indeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală.
Consiliul Director poate mandata o terţă persoană, asociat sau
neasociat, pentru ducerea la îndeplinire a unora dintre atribuţiile sale executive,
împreună cu dreptul de semnătură, fixându-i puterile şi remuneraţia.
Nu pot face obiectul transmiterii atribuţiile prevăzute la art. 31 lit. d) şi
f).
Asociaţia este apărată în faţa instanţelor de judecată ori a celor
arbitrale prin diligenţa Consiliului Director.

Art. 32. Consiliul Director este compus din:
a)
Preşedinte
b)
Vicepreşedinţi, câte unul pentru fiecare categorie de aviaţie generală din care
fac parte membrii asociaţi - aeronave nemotorizate, ULM, aeronave certificate;
c)
Vicepreşedinţi regionali, în functie de extinderea şi necesităţile regionale ale
Asociaţiei
- vicepreşedinte regional România Vest ce va superviza activitatea din
judeţele Dolj, Mehedinţi, Hunedoara, Gorj, Caraş Severin, Timiş, Arad,
Bihor
- vicepreşedinte regional România Nord ce va superviza activitatea din
judeţele Alba, Sibiu, Braşov, Covasna, Cluj, Mureş, Harghita, Sălaj,
Bistriţa Năsăud, Satu Mare, Maramureş
- vicepreşedinte regional România Sud ce va superviza activitatea din
judeţele Argeş, Olt, Vâlcea, Dâmboviţa, Prahova, Ialomiţa, Călăraşi,
Giurgiu, Teleorman, Ilfov şi Municipiul Bucureşti;
- vicepreşedinte regional România Est ce va superviza activitatea din
judeţele Suceava, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Vaslui, Bacău, Vrancea, Galaţi,
Buzău, Brăila, Tulcea, Constanţa;
d)
vicepreședinte Relații Internaționale;
e)
alţi membri
Consiliul Director numeşte un secretar.
Componenţa Consiliului Director poate fi schimbată prin hotărârea
Adunării Generale.
Membrii Consiliului Director sunt aleşi de către Adunarea Generală
pentru 2 (doi) ani.
Preşedintele Consiliului Director reprezintă asociaţia în raporturile cu
terţii. Membrii Consiliului Director sunt reeligibili.
Funcţiile de preşedinte/vicepreşedinte pot fi cumulate de membrii
Consiliului Director dar aceştia vor avea dreptul la un singur vot la luarea deciziilor.
Consiliul Director va fi format din minim 3 persoane.
Preşedintele Consiliului Director va numi un înlocuitor dintre membrii
asociaţiei pentru cazurile când nu poate participa la şedinţe.
In caz de vacanţă a funcţiei de preşedinte al Consiliului Director,
asociatul ales în funcţia vacantă va avea un mandat limitat la perioada rămasă
până la următoarele alegeri.
pag. 7/11

În caz de vacanță a unui post de vicepreședinte, preşedintele
Consiliului Director va numi un înlocuitor pentru un mandat limitat la perioada
rămasă până la următoarele alegeri.
Funcţia de membru în Consiliul Director nu este remunerată.

Art. 33. Consiliul Director se întruneşte cel puţin de două ori pe an, convocarea
fiind făcută de către preşedinte prin orice mijloc de comunicare a datelor întrunirilor.
La şedinţele Consiliului Director este convocat şi cenzorul asociaţiei,
sub sancţiunea nulităţii hotărârilor adoptate, fără însă a fi obligatorie participarea
acestuia.

Art. 34. Hotărârile Consiliului Director se adoptă cu majoritatea membrilor săi,
prin vot deschis.
Hotărârile Consiliului Director vor proteja în egală masură şi nu
pot contraveni intereselor niciunei categorii de aviaţie generală reprezentată
indiferent de numărul de asociaţi care fac parte din respectiva categorie. În
cazul în care membrii dintr-o categorie de aviaţie generală se simt lezaţi de o
propunere de hotărâre aceştia vor înainta preşedintelui Consiliului Director
sau, în lipsă, înlocuitorului acestuia, un memoriu în acest sens. În cazul în
care lezarea intereselor nu este evidentă sau suficient motivată votul
preşedintelui Consiliului Director sau, în lipsă, a înlocuitorului sau, este
decisiv.
Art. 35. Hotărârile adoptate nu atrag nici o obligaţie personală a membrilor
Consiliului Director, aceştia fiind responsabili exclusiv de executarea corectă şi
eficientă a mandatului primit.

Art. 36. Membrul Consiliului Director care împiedică desfăşurarea normală a
şedinţelor Consiliului Director răspunde pentru daunele pricinuite în acest fel
asociaţiei.

Art. 37. Membrul Consiliului Director care, într-o anumită problemă, este
interesat personal sau prin soţul său, ascendenţii sau descendenţii săi, rudele în
linie colaterală sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv, nu poate lua parte la
deliberare şi nici nu poate vota, în caz contrar urmând să răspundă pentru daunele
cauzate asociaţiei dacă fără votul său nu s-ar fi putut obţine majoritatea.

Art. 38. Hotărârile Consiliului Director contrare legii sau statutului asociaţiei pot
fi atacate în justiţie, în condiţiile prevăzute la art. 28.
Cenzorul/Comisia de cenzori

Art. 39. Cenzorul asigură controlul financiar intern şi integritatea patrimoniului
asociaţiei. Atunci când asociaţia are mai mult de 100 de membri înscrişi până la
data întrunirii ultimei adunări generale, controlul financiar intern se exercită de către
o comisie de cenzori.

Art. 40. In realizarea competenţei sale cenzorul/comisia de cenzori:
a)

verifică activitatea financiar-contabilă a asociaţiei;
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b)
verifică modul în care este administrat patrimoniul asociaţiei;
c)
verifică concordanţa cheltuielilor efectuate cu bugetul de venituri şi cheltuieli
aprobat de Adunarea Generală;
d)
întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării Generale;
e)
poate participa la şedinţele Consiliului Director, fără drept de vot;
f)
indeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală.
Membrii Consiliului Director, asociaţii şi personalul ce prestează
activităţi în folosul asociaţiei sunt obligaţi să asigure oricând accesul cenzorului la
actele asociaţiei.
Cenzorul/comisia de cenzori este îndreptăţită să solicite şi să verifice
în numele asociaţiei orice fel de acte ale societăţilor comerciale la care asociaţia
este asociat ori acţionar, ca şi extrase de cont de la societăţile bancare la care
asociaţia are deschise conturi.

Art. 41. Pentru activitatea sa, cenzorul poate să primească o indemnizaţie
lunară, stabilită prin hotărâre a Adunării Generale.
Art. 42. Nu poate fi cenzor un membru al Consiliului Director, o rudă sau un
afin până la al treilea grad ori soţul său, dupa caz, soţia unui membru al Consiliului
Director.
Nu poate fi, de asemenea, cenzor o persoană care primeşte sub orice
formă o remuneraţie pentru alte activităţi prestate în folosul asociaţiei ori al unor
societăţi comerciale în care asociaţia ori membri ai Consiliului Director au calitatea
de asociat sau acţionar majoritar.

Art. 43. Cenzorul poate renunţa la funcţia sa cu acordarea unui termen de
preaviz de 30 de zile.
In acest caz, Adunarea Generală este convocată, în cel mult 30 de
zile, pentru alegerea unui alt cenzor.

Capitolul VII Dizolvarea şi lichidarea asociaţiei
Art. 44. Asociaţia se dizolvă:
a)
b)
c)

de drept;
prin hotărârea unei instanţe judecătoreşti;
prin hotărârea Adunării Generale.

Art. 45. Asociaţia este dizolvată de drept in situaţia realizării sau, după caz,
imposibilităţii realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în termen de 3
luni de la constatarea unui astfel de fapt nu este schimbat acest scop, ori la
reducerea numărului de asociaţi sub limita fixată de lege, dacă acesta nu a fost
complinit în termen de 3 luni.

Art. 46. Asociaţia se dizolvă prin hotărâre judecatorească atunci când scopul
sau activitatea asociaţiei au devenit ilicite ori imorale, când realizarea scopului este
urmărită prin mijloace ilicite ori imorale, când asociaţia urmăreşte un alt scop decât
cel pentru care s-a constituit sau când a devenit insolvabilă.
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Art. 47. În cazul dizolvării asociaţiei, activul patrimonial rămas în urma lichidării
va fi transmis, în conformitate cu prevederile legale, exclusiv către persoane
juridice de drept public sau de drept privat, cu scop identic sau asemănător.
Adunarea Generală va stabili persoana juridică ori persoanele juridice
către care va fi transmis activul patrimonial.
Consiliul Director va hotărî asupra procedurii de urmat pentru
transmitere.

Art. 48. În vederea lichidării, Consiliul Director va numi un lichidator şi îi va
stabili remuneraţia.
Odată cu numirea lichidatorului, mandatul Consiliului Director şi al
cenzorului încetează.
Lichidatorul răspunde atat faţă de asociaţie cat şi faţă de asociaţi şi de
terţi potrivit regulilor contractului de mandat.
Art. 49. La terminarea lichidării, lichidatorul este obligat să solicite radierea
asociaţiei din Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor.

Art. 50. Lichidatorul va transmite activul patrimonial al asociaţiei către
persoana juridică ori persoanele juridice desemnate, în termen de 6 luni de la
terminarea lichidării, pe baza de proces-verbal de predare-primire.
Dacă în termenul mai sus prevăzut nu va opera transmiterea, activul
patrimonial va fi atribuit de către instanţa competentă unei persoane juridice la
alegerea acesteia.

Art. 51. Prevederile prezentului statut în materie de dizolvare şi lichidare se
completează cu dispoziţiile legale în vigoare.

Capitolul VIII Dispoziţii finale
Art. 52. Modificarea prezentului statut ori a actului constitutiv se efectuează în
conformitate cu reglementările legale.

Art. 53. Asociaţii sunt de acord cu prevederile prezentului statut, recunoscând
forţa sa obligatorie.

Art. 54. Convocările şi comunicările se consideră valabil făcute la domiciliul ori,
după caz, sediul asociatului, adus la cunoştinţă în scris de către acesta asociaţiei.

Art. 55. Asociaţia posedă ştampilă proprie şi antet propriu. Nici un membru nu
poate folosi numele sau antetul asociaţiei pentru antete, reclame, sau alte produse
publicitare în interes personal.
Președinte AOPA România
Zincenco Andrei Călin
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ÎNCHEIERE DE ATESTARE
nr. 122 din 18.06.2015
În faţa mea, avocat Nicoară Vlad, s-a prezentat
Zincenco Andrei Calin, cetățean român, necăsătorit, născut în București la data de
20.02.1970, domiciliat în București, XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, posesor al XX seria XX
nr. XXXXX emisă de SPCEP Sector 1 la data de XXXXXXXXXXXX, cod numeric personal
XXXXXXXXXXXXX
care a consimţit la încheierea prezentului înscris şi a semnat toate exemplarele.
Semnătura, identitatea părţii, precum şi conţinutul şi data actului sunt atestate conform art.
3 lit. c din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, cu
modificările şi completările ulterioare.
av. Nicoară Vlad
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