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STATUT 
ASOCIAŢIA PEISAGIŞTILOR DIN ROMÂNIA – AsoP 

FILIALA TERITORIALĂ VEST 

CAPITOL I. MEMBRII, DENUMIRE, SEDIU, DURATĂ 

Art.1. Membrii fondatori: 

- Andrei CONDOROȘ
- Alexandru CIOBOTĂ   
- Paula SIMION (n. POP)    
- Raluca Ramona RUSU
  
prin prezentul act, în temeiul Ordonanţei Guvernului nr.26/2000, și potrivit  Hotărârii Adunarii Generale 
Nr.29 din data de 26.02.2011 a membrilor Asociaţiei „ ASOCIAŢIA PEISAGIŞTILOR DIN ROMÂNIA”, îşi 
exprimă voinţa de a constitui prezenta filială ca structură teritorială a Asociaţiei “ASOCIAŢIA 
PEISAGIŞTILOR DIN ROMÂNIA”, cu personalitate juridică.  
Art.2. Denumirea filialei este ASOCIA     ŢIA PEISAGIŞTILOR DIN ROMÂNIA – AsoP, FILIALA 
TERITORIALĂ VEST, denumită în continuare Filiala. 
Art.3. Sediul filialei este în Timișoara, str. Calea Aradului, nr. 119, cam.603, din cadrul Facultății de 
Agronomie și Horticultură (la mansardă). 
Art.4. Durata  pentru care se constituie prezenta Filiala este nelimitată. 

CAPITOL II. SCOP, OBIECTIVE, ACTIVITĂŢI 

Art.5. SCOPUL Filialei este constituit de susținerea activității Asociației și a obiectivelor acesteia la nivel 
local, regional, național și internațional cu privire la dezvoltarea activităţii peisagere din România prin 
promovarea excelenţei profesionale în sensul conservării, dezvoltării estetice şi reconstrucţiei ecologice a 
peisajelor şi a valorilor lor, prin promovarea intereselor peisagiştilor profesionişti şi studenţi şi informarea 
comunităţilor şi a profesiunilor adiacente asupra contribuţiei şi aptitudinilor specifice profesiunii de peisagist. 
Art.6. OBIECTIVELE și ACTIVITĂŢILE Filialei pentru atingerea scopului propus sunt următoarele:  
A.Obiective 
1.Promovarea excelenţei profesionale în sensul conservãrii, dezvoltãrii estetice şi reconstrucţiei ecologice a
peisajelor şi a valorilor lor; 
2.Protejarea si promovarea calității produsului de peisagistica;
3.Urmărirea exercitării profesiei cu competența și profesionalism în respectul codului deontologic al
acesteia; 
4.Reprezentarea intereselor membrilor săi în fața autorităților publice și administrative cât și în fața
organismelor profesionale conexe locale și regionale; 
5.Protejarea şi promovarea drepturilor şi intereselor membrilor Asociaţiei în conformitate cu prevederile legii.
6.Promovarea intereselor peisagiştilor profesionişti şi studenţi;
7.Informarea societăţii civile şi a ramurilor profesionale adiacente asupra importanţei şi contribuţiei
arhitecturii peisajului în conservarea, dezvoltarea şi armonizarea peisajului natural şi construit; 
8. Promovarea si susţinerea propunerilor legislative elaborate de Asociație în ceea ce privește
reglementarea profesiei de peisagist la nivel național și a codului deontologic profesional; 
9.Promovarea activitãţilor de educaţie, cercetare ştiinţificã, expertizã şi consultanţã în domeniul amenajãrii
peisagistice, protecţiei mediului şi dezvoltãrii durabile; 
10.Stabilirea de legãturi, relaţii de colaborare cu instituţii de învãţãmânt, organizaţii, fundaţii, asociaţii şi
societãţi din domenii de profil şi conexe, naţionale cât şi internaţionale; 
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11.Realizarea unor programe de colaborare cu organizaţii, fundaţii, asociaţii şi societãţi din domenii de profil
sau conexe, guvernamentale sau neguvernamentale; 
12. Dezvoltarea de parteneriate cu organisme publice şi private care acționează în domenii de interes
comun. 

13. Accesarea, derularea şi/ sau participarea la proiecte/ programe de finanțare naționale şi europene;
14. Susţinerea activităţilor ştiinţifice specifice prin facilitarea documentării, perfecționării profesionale,
cercetărilor având ca tematică peisagistica; 
15. Favorizarea comunicării între cei interesaţi, atât pe plan naţional cât şi internaţional inclusiv prin
sprijinirea participării la manifestări de specialitate organizate în ţară sau străinătate. 
B.Activităţi 
1. Editarea şi difuzarea de cărţi de specialitate, cursuri pentru studenţi şi alte materiale informative şi
didactice; 
2. Redactarea unei reviste de specialitate;
3. Actualizarea permanentă a paginii de internet cu informaţii de interes;
4. Organizarea de conferinţe, seminarii, colocvii, cursuri pe diferite tematici şi grade de pregătire
profesională, comunicări ştiinţifice, şcoli de vară, schimburi de experienţă şi / sau participarea la cele 
organizate de alte entităţi; 
5. Obţinerea de burse / granturi / finanțări / etc. pentru accesarea unor programe de învățământ, pentru
realizarea de documentări cu privire la subiecte de interes pentru indeplinirea obiectivelor Asociației, pentru 
elaborarea de studii și proiecte la nivel local, național, tranfrontalier și internațional, etc.; 
6. Realizarea oricărei activităţi, în deplină concordanţă cu legislaţia României, hotărârile Adunării Generale a
„ASOCIAŢIA PEISAGIŞTILOR DIN ROMÂNIA – AsoP”, programul de activități a acesteia și care să 

servească scopului şi obiectivelor Asociaţiei si prezentei Filiale; 
7. Desfășurarea de activităţi economice care să asigure sursele financiare necesare atingerii scopului şi
obiectivelor, cu respectarea legislaţiei în vigoare. 
Art.7. Dacă filiala urmează să desfăşoare activităţi pentru care, potrivit legii, sunt necesare autorizaţii 
administrative prealabile, aceste activităţi vor putea fi iniţiate doar după obţinerea autorizaţiilor respective. 

CAPITOL III. RESURSE PATRIMONIALE 

Art.8. PATRIMONIUL iniţial al Filialei este în valoare de 800 lei, sumă constituita din aportul în numerar al 
membrilor fondatori ai Filialei. El va fi folosit exclusiv pentru realizarea scopului şi obiectivelor Filialei. 
Membrii fondatori nu au drept de restituire a contribuţiei lor la patrimoniul Filialei. 
Art.9. RESURSELE PATRIMONIALE ale Filialei provin din: taxe de înscriere, cotizaţii, contribuţii, donaţii, 
sponsorizări, legate, venituri din activităţi de prestari de servicii (studii, proiecte, rapoarte) şi venituri realizate 
din activităţi economice directe, taxe pentru participare la cursuri, concursuri, simpozioane, seminarii sau 
alte activitãţi organizate de Filială sau în colaborare, resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la 
bugetele locale, finanţări obţinute din participarea la proiecte-programe şi din activitatea de implementare a 
acestora, dobânzi rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţiile legii; dividende; alte venituri 
provenind din actvităţi desfăşurate conform legii şi în conformitate cu scopul  Asociaţiei. 
Consiliul Director al Filialei are dreptul de a refuza orice donaţie, legata sau contribuţie în cazul în care 
acestea sunt oferite în termeni inacceptabili sau care contravin scopului Asociaţiei și/sau Filialei.  

CAPITOL IV MEMBRII 

Art.10. Membrii filialei sunt si membrii Asociației. Filiala are 5 categorii de membrii : 
- Membrii fondatori, 
- Membrii asociaţi, 
- Membrii juniori, 
- Membrii susţinători, 
- Membrii de onoare. 

Art.11. Membrii fondatori sunt persoanele care prin actul lor de voinţă au constituit Filiala. Calitatea de 
membru fondator este netransmisibilă;  
Membrii fondatori participă la Adunările Generale şi în funcţie de statutul pentru care au optat (asociaţi sau 
susţinători) pot avea, sau nu, drept de vot şi de a fi aleşi în organele de conducere, administraţie şi control 
ale Filialei; 
Membrii fondatori plătesc cotizaţiile anuale către Filiala, în cuantumurile și la datele prevăzute în 
Regulamentul de Ordine Interioară al Filialei adoptat de către Adunarea Generală a Filialei. 
Art.12. În funcţie de interesele Filialei, Consiliul Director poate hotărî primirea de membrii astfel: 
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12.1. Membrii asociaţi pot deveni persoanele fizice care acceptă şi respectă prevederile prezentului statut 
și îndeplinesc una dintre următoarele condiţii: 

a) sunt absolvenţi de studii superioare de profil și au cumulat un numar de 300 credite ECTS;
b) sunt absolvenţi de studii superioare conexe profilului specializării de arhitectura peisajului /

peisagistică cu un număr de minim 180 credite ECTS şi au master în arhitectura peisajului /
peisagistică cumulând minim 120 credite ECTS;

c) specialişti din domeniile conexe arhitecturii peisajului care au desfăşurat activităţi în domeniul
arhitecturii peisajului cu rezultate remarcabile;

d) membrii juniori, care au cumulat 300 ECTS și care în termen de 6 luni de la absolvire şi-au exprimat
în scris dorinţa de a deveni membru asociat.

Prin profesiuni conexe se înţelege: profesia de arhitect, urbanist, sociolog, ecolog, designer, etc. 
12.2. Membrii juniori pot deveni studenţii de la specializãrile de peisagisticã sau arhitectura peisajului 
agreate de Asociație, care se obligă sa respecte prevederile Statutului. 
Dupã terminarea studiilor membrii junior pot dobândi calitatea de membru asociat sau de membru susținător 
al Filialei teritoriale de care aparțin, în baza unei opțiuni exprimate în scris în termen de maxim 6 luni de la 
absolvirea studiilor, respectând prevederile prezentului Statut. Neexprimarea opțiunii, în termenul prevăzut, 
atrage după sine pierderea calității de membru al Filialei.  
12.3. Membrii susţinători pot deveni persoanele fizice care îndeplinesc cumulat următoarele condiţii: 

a) se obligă să respecte prevederile Statutului,
b) se obligă să participe cu contribuţii profesionale, financiare sau materiale, la realizarea activităților,

obiectivelor și scopului Filialei.
12.4. Membrii de onoare pot deveni personalităţi recunoscute ale vieţii ştiinţifice, culturale, sociale sau 
economice, din ţară sau străinătate care prin activitatea lor sprijină activitatea sau scopul Filialei. Calitatea 
de membru de onoare se conferă ca urmare a contribuțiilor aduse la activitatea, dezvoltarea și imaginea 
Filialei, în mod direct sau indirect. Consiliul Director poate oferi titlul de Membru de onoare unor 
personalităţi recunoscute ale vieţii ştiinţifice, culturale, sociale sau economice, din ţară sau străinătate care 
prin activitatea lor sprijină activitatea și/sau scopul Filialei și/sau a Asociației, au contribuit la viața, 
dezvoltarea, imaginea Filialei, în mod direct sau indirect. 
Art.13. DREPTURILE ŞI OBLIGAȚIILE MEMBRILOR  sunt :  
A. Drepturile membrilor sunt următoarele:  

1. toţi membrii au dreptul să participe la Adunările Generale ale Filialei, să ridice probleme şi să ia
parte la dezbateri atât în ceea ce priveşte activitatea Filialei cât şi a problemelor de interes pentru
aceasta;

2. membrii asociaţi au dreptul să voteze în Adunarea Generală şi să fie aleşi în Consiliul Director, în
cazul în care cotizaţia datorată este achitată la zi;

3. toţi membrii au dreptul să participe cu prioritate la acţiunile Filialei;
4. toţi membrii au dreptul să consulte baza de date, lucrările, publicaţiile şi materialele documentare de

care dispune Filiala și Asociația şi să beneficieze de toate condiţiile puse la dispoziţie pentru
ridicarea nivelului de pregătire profesională;

5. membrii asociaţi au dreptul să fie incluşi în Tabloul Naţional al Peisagiştilor;
6. toţi membrii au dreptul să utilizeze, alături de nume, calitatea de membru pe care o au în Filială;
7. membrii asociaţi au dreptul sã beneficieze de facilitãţile obţinute de Filială sau/și Asociaţie, în funcţie

de activitatea desfãşuratã în cadrul ei;
B. Obligatiile membrilor sunt următoarele: 

1. să-şi aducă aportul la realizarea scopului şi obiectivelor Filialei și Asociației;
2. să contribuie la atragerea de resurse financiare şi materiale;
3. să participe la acţiunile Filialei și după caz ale Asociației;
4. să promoveze interesele Filialei și Asociației;
5. să respecte prevederile Statutului, regulamentelor Filialei, Hotărîrile Adunării Generale şi Deciziile

Consiliului Director;
6. să nu întreprindă acţiuni care prin natura lor pot leza scopurile sau interesele Filialei și Asociației ;
7. să achite la termen cotizatia (cu excepţia membrilor de onoare);
8. să respecte standardele și recomandările Filialei;
9. să participe la formele de perfecţionare profesională şi să-şi îmbogăţească permanent cunoştinţele

profesionale;
10. să nu desfaşoare activităţi politice în cadrul sau cu ocazia manifestărilor organizate de Filială;
11. să aducă la cunoştinţa Filialei orice modificare survenită faţă de datele înregistrate în Tabloul

Național al Peisagiștilor.
12. să declare Filialei, la cererea acesteia, domeniile în care îşi exercită profesia de peisagist.

Art.14. SANCŢIUNI 
În cazul nerespectãrii prevederilor prezentului Statut, regulamentelor Filialei și Asociaţiei, Hotărîrilor Adunării 
Generale şi a Consiliului Director, Codului deontologic, membrii Filialei în funcţie de gravitatea faptelor, vor fi 
sancţionaţi de către Consiliul Director cu:  
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(1) Avertisment scris 
(2) Suspendarea drepturilor pe perioadă determinată 
(3) Excludere . 

Art.15. Decizia de sancţionare poate fi contestată la Comisia de Disciplină a „ASOCIAŢIEI PEISAGIŞTILOR 
DIN ROMÂNIA – AsoP”.  
Art.16.  Sancțiunile rămase definitive se înscriu în Tabloul Național al Peisagiștilor. 
Art.17. EXCLUDEREA, RETRAGEREA 
17.1. Calitatea de membru al Filialei  se pierde prin: 

- Excludere, 
- Retragere, 
- Deces. 

17.2. Excluderea din Filială se poate face în baza Deciziei Consiliului Director, pentru încălcarea gravă a 
prevederilor Statutului, regulamentelor Filialei si Asociaţiei, a Hotărîrilor Adunării Generale şi a Consiliului 
Director, a Codului Deontologic; prejudicierea materiala sau morală a asociației. Decizia Consiliului Director 
de excludere a unui membru va fi supusă validării în Adunarea Generală. Procedura de excludere din Filiala 
este regelementata prin Regulamentul de Organizare internă a Filialei. 
17.3.Retragerea din Filială poate fi cerută de orice membru, după îndeplinirea obligaţiilor statutare. 

CAPITOL V. ORGANELE DE CONDUCERE ŞI CONTROL 

Art.18. ORGANELE DE CONDUCERE ale Filialei sunt : Adunarea Generală  şi  Consiliul  Director. 
ORGANUL DE CONTROL al Filialei este Cenzorul sau Comisia de cenzori după caz. 

A. ADUNAREA GENERALĂ 

Art.19. ADUNAREA GENERALĂ –  este organul suprem de conducere al Filialei, alcătuită din  totalitatea 
membrilor.  
Adunarea Generală are următoarele atribuţii : 

a) Analizează şi hotărăşte asupra rapoartelor de activitate ale Filialei, a planurilor generale de activitate
prezentate de Consiliul director al Filialei şi a raportului Cenzorului/Comisiei de cenzori a Filialei;

b) Stabilește programul de activitate care va fi supus aprobarii Adunarii Generale a Asociatiei;
c) aprobă: bugetul de venituri şi cheltuieli, situaţa financiară anuală;
d) alege şi revocă Preşedintele Filialei;
e) alege membrii Consiliului Director şi le stabileşte îndemnizaţia;
f) numeşte şi revocă cenzorii şi le stabileşte îndemnizaţia;
g) hotărăşte modificarea Actului Constitutiv şi  Statutului Filialei, cu respectarea hotărârii Adunării

Generale a Asociaţiei;
h) validează admiterea, excluderea şi retragerea de membrii;
i) validează Deciziile Consiliului Director;
j) ratifică regulamentele aprobate de Consiliul Director;
k) stabilește valoarea taxei de înscriere, a cotizaţiei anuale, criteriile, periodicitatea şi modul de plată;
l) orice alte atribuţii prevăzute în lege sau decurgând din aplicarea acestui statut;

Art.20. Adunarea Generală se întruneşte în şedinţă ordinară cel puţin o dată pe an în localitatea de sediu al 
Filialei şi în şedinţă extraordinară ori de câte ori Consiliul Director consideră că este necesar sau la cererea 
a cel puţin o treime din numărul total al membrilor Filialei. 
Art.21. Adunarea Generală ordinară va fi convocată, înainte de Adunarea Generala a Asociației, conform 
Deciziei Consiliului Director, de către Preşedintele Filialei care este şi membru al Consiliului Director al 
Asociației. 
Convocarea Adunărilor Generale va fi adresată membrilor filialei și va cuprinde locul, data şi ordinea de zi. 
Ordinea de zi a Adunărilor Generale ordinare va include  rapoartele de activitate  ale Consiliului Director şi a 
Cenzorului . 
Convocarea va fi efectuată, cu minim 15 zile calendaristice înainte de data şedinţei ordinare şi cu minim 3 
zile înainte în cazul şedintei extraordinare, prin corespondenţă, fax sau mail la adresele declarate de 
membrii, la sediul Filialei, prin postare pe websiteul Asociației și al Filialei. 
Art.22. Materialele de pe ordinea de zi vor fi puse la dispoziţia membrilor, pentru consultare, la sediul 
Filialei, cu minim 3 zile înainte de şedinţă. 
Art.23. Adunarea Generalã este statutar întrunitã indiferent de numărul de membrii, dar nu mai putin de 3 
membrii prezenți personal.  
Art.24. Orice membru asociat poate delega dreptul de vot cu expedierea delegației prin postă și respectarea 
următoarelor conditii: 

a) un membru nu poate primi decât o singură delegare;
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b) delegarea se face numai în situații deosebite;
c) delegarea nu se poate face mai mult de două ori consecutiv.

Art.25. Şedinţele sunt conduse de către Preşedintele Filialei, iar în lipsa acestuia de catre vicepreşedinte 
sau persoana numită de către Preşedinte special în acest scop. 
Art.26. Hotărârile se adoptă cu votul a 1/2+1 din numărul membrilor cu drept de vot prezenţi. Hotărârile 
pentru dizolvarea Filialei trebuie să întrunească cel puţin două treimi din totalul membrilor cu drept de vot 
prezenți. 
Art.27. Hotărârile Adunării Generale se comunică Asociatiei și se afişează la sediu, se postează pe paginile 
de internet a Asociaţiei și Filialei după confirmarea ei de către Adunarea Generală a Asociației. 
Art.28. Hotărârile luate de Adunarea Generală, în limitele legii şi ale statutului și confirmate de către 
Adunarea Generală a Asociației, sunt obligatorii şi pentru asociaţii care nu au luat parte la Adunarea 
Generală sau au votat impotrivă. 
Art.29. 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 va putea lua parte la deliberare şi nici la vot; 
Asociatul care incalca dispoziţiile alin. (1) este răspunzător de daunele cauzate Filialei şi pasibil de 
sancţiuni. 
Art.30.  Hotărârile Adunării Generale, contrare legii sau dispoziţiilor cuprinse în statut, pot fi atacate în 
justiţie de către membrii asociaţi, în termen de 15 zile de la data confirmării ei de către Adunarea Generală a 
Asociației. 
Art.31. Lucrările Adunării Generale se consemnează în registrul de procese verbale de către secretarul de 
şedinţă desemnat de Preşedinte/Adunarea Generală.  

B. CONSILIUL DIRECTOR 

Art.32. CONSILIUL DIRECTOR este organul de conducere şi de administrare al Filialei, alcatuit din minim 3 
persoane alese de către Adunarea Generala. Componenţa sa este următoarea: 

- Preşedinte, 

- Vicepreşedinte, 

- Membrii. 
Art.33. Mandatul membrilor Consiliului Director este de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeși. În cazul 
vacanţei, din oricare motiv, a unui loc în Consiliu, mandatul persoanei noi venite este doar pe perioada de 
timp rămasă până la împlinirea mandatului restului membrilor.  
Art.34. Membrii Consiliului Director, în prima şedinţă după constituire îşi stabilesc atribuţiile pe fiecare 
membru în parte. 
Art.35. Consiliul Director, respectiv fiecare membru al acestuia, sunt personal răspunzători pentru toate 
daunele produse din culpa lor în exercitarea funcţiei, atât faţă de terţi, cît şi faţă de Filială. 
Art.36. Consiliul Director asigură punerea în excutare a hotărârilor Adunării Generale, exercitând 
următoarele atribuţii : 

a) asigură aducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale;
b) prezintă Adunării Generale ordinare raportul de activitate pe anul anterior, execuţia bugetului de

venituri şi cheltuieli, situaţia financiară anuală;
c) propune bugetul de venituri şi cheltuieli şi plafonul minim al cotizaţiei şi taxei de înscriere şi modul

de plată a acestora;
d) propune membrii pentru Comisia de Disciplină
e) aprobă cererile de înscriere în Filială
f) conferă calitatea de membru de onoare;
g) hotărăşte sancționarea și excluderea de membrii;
h) hotărăşte încheierea de acte juridice, în numele şi pe seama Filialei;
i) gestionează patrimoniul Filialei;
j) hotărăște acceptarea sau refuzarea donaţiilor, legatelor sau contribuţiilor sub condiție;
k) hotărăşte modul de organizare a activităţii în cadrul Filialei;
l) hotărăşte cu privire la organizarea de activități, evenimente şi acţiuni, la desfăşurarea de activităţi

lucrative;
m) propune Adunării Generale a Asociației modificarea statutului,
n) hotărăște schimbarea sediului;
o) ţine evidenţa tuturor activităţilor desfăşurate în vederea realizării scopului şi a obiectului de

activitate;
p) numește personalul executiv, dacă este cazul, le stabilește competenţele şi salarizarea;
q) aprobă Regulamentele Filialei;
r) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea Generală.
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Art.37. Consiliul Director se întruneşte lunar  sau ori de câte ori este necesar la convocarea Preşedintelui 
Filialei cu 3 zile înainte.  
Art.38. La şedinţele Consiliului Director pot lua parte consultanţi invitaţi de către Consiliul Director.  
Art.39. Consiliul Director poate lua decizii valide cu prezenţa a minim 2/3 din membrii. Hotărârile se iau cu 
majoritate simplă. În caz de balotaj Preşedintele are drept de veto. 
Art.40. Lucrările de şedinţă ale Consiliului Director se consemnează în registrul de procese verbale de către 
secretarul de şedinţă desemnat. 
Art.41. Hotărârile Consiliului Director se consermnează și se semnează de către Președinte. 
Art.42. Consiliul Director poate împuternici una sau mai multe persoane cu funcţii executive, inclusiv 
persoane care nu au calitatea de asociat ori sunt străine de Filială, pentru a exercita atribuţii executive. 
Art.43. PREŞEDINTELE Filialei este  Preşedintele Consiliului Director al Filialei și membru al Consiliului 
Director al Asociației; 
Atribuţiile principale ale Preşedintelui sunt de a asigura aducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării 
Generale şi a Consiliului Director, a reprezenta membrii filialei în conducerea Asociației și de a reprezenta 
Filiala în relaţiile cu terții; 
Preşedintele poate delega o parte din atribuţiile sale membrilor Consiliului Director, membrilor Filialei sau 
altor persoane. 
Art.44. VICEPREŞEDINTELE Filialei este înlocuitorul de drept al Preşedintelui acesteia. În cazul în care 
Preşedintele este în imposibilitatea de a-şi exercita atribuţiile din orice motive Vicepreşedintele îi preia de 
drept atribuţiile. 

C. CENZORUL 

Art.45.  În realizarea competenţei sale, Cenzorul sau, după caz, Comisia de Cenzori are următoarele 
atribuţii: 

a) verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociaţiei;
b) întocmeşte rapoarte tematice la solicitarea Consiliului Director;
c) întocmeşte rapoarte anuale şi le prezintă Adunării Generale;
d) participă, dacă este invitat,  la şedinţele Consiliului Director, fără drept de vot;
e) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Consiliul Director şi Adunarea

Generală.
Art.46. Cel puțin unul din Cenzori, în cazul Comisiei de Cenzori, trebuie să fie expert contabil sau contabil 
autorizat, în condițiile legii, în activitate. 

CAPITOL VII. DIZOLVAREA, LICHIDAREA FILIALEI 

Art.47. Dizolvarea Filialei se va face potrivit  prevederilor O.G. nr.26/2000.  
Bunurile rămase în urma lichidării se vor transmite Asociaţiei. Membrii Filialei dizolvate vor deveni, de drept, 
membrii celei mai apropiate filiale din punct de vedere teritorial.  

CAPITOL VIII. DISPOZIŢII FINALE 

Art.48.Personalitatea juridică a Filialei încetează la data radierii din Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor. 
Art.49. Prezentul statut se completează cu prevederile O.G. nr.26/2000 . 

Încheiat, redactat şi semnat  în 7  exemplare, astăzi data certă. 

Andrei CONDOROȘ Alexandru CIOBOTĂ Paula SIMION (n. POP) Raluca Ramona RUSU 
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