STATUTUL ASOCIAŢIEI DE SPRIJIN A COPIILOR HANDICAPAŢI
FIZIC-ROMANIA FILIALA BUZĂU
Adoptat la Adunarea Generala din 29.03.2003
CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1 –Denumirea asociaţiei este “ASOCIAŢIA DE SPRIJIN A COPIILOR HANDICAPAŢI
FIZIC-ROMÂNIA FILIALA BUZĂU” prescurtat A.S.C.H.F.-R. Filiala Buzău.
Ea se constituie ca filiala a ASOCIAŢIEI DE SPRIJIN A COPIILOR HANDICAPAŢI FIZICROMANIA (ASCHF-R), cu personalitate juridică, fără scop patrimonial, nefilantropică,
democratică, apolitică si neutră din punct de vedere religios, care desfăsoară activităţi in
interesul copilului/ tânărului cu handicap fizic aflat în îngrijirea familiei.
ASCHF-R Filiala Buzău îsi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române şi cu
prezentul statut.
Art. 2-Sediul ASCHF-R Filiala Buzău se află în loc. Buzau, strada Crizantemelor nr. 17
(incinta internat Colegiul Agricol)
Art. 3-Durata de funcţionare a filialei este nelimitată, începând cu data de 23.05.1991 la
această dată fiind investită cu personalitate juridică de către judecătoria Buzău, prin sentinţa
civilă nr. 31/1991
Art. 4-Patrimoniul social al ASCHF-R Filiala Buzău este alcătuit din mijloace fixe si obiecte de
inventar, evidenţiat si păstrat în conformitate cu legislatia româna in materie, pe numele filialei.
Patrimoniul filialei va fi folosit exclusiv pentru realizarea obiectivelor ei.
CAPITOLUL II
MISIUNE, SCOP SI OBIECTIVE
Art. 5-Misiunea ASCHF-R Filiala Buzău constă în dezvoltarea de programe cu şi pentru
copilul/tânarul cu handicap fizic şi familia acestuia în vederea facilitării integrării lui în
societate.
Art. 6-Scopul ASCHF-R Filiala Buzău este de a îmbunătăţi condiţiile de viaţă ale copilului /
tânărului cu handicap fizic precum şi a familiilor care îl au în îngrijire, în zona geografică de
activitate, pe baza prezentului statut şi a programului de activitate al Asociatiei de Sprijin a
Copiilor Handicapaţi Fizic-România.
Art. 7-Obiectivele ASCHF-R Filiala Buzău sunt :
a) Dezvoltarea şi consolidarea filialei;
b) Monitorizarea respectării Convenţiei cu privire la Drepturile Copilului şi intensificarea
acţiunilor filialei ca factor de presiune asupra instituţiilor guvernamentale responsabile
de acest lucru ;
c) Dezvoltarea de parteneriate cu autorităţile guvernamentale şi locale în vederea
sprijinirii, preluării şi multiplicării serviciilor oferite de către ASCHF-R Filiala Buzău ;
d) Crearea şi dezvoltarea de parteneriate cu alte organizaţii naţionale şi internaţionale ;

e) Influenţarea cadrului legislativ în vederea creării de şanse egale ;
f) Impulsionarea instituţiilor specializate în vederea creării de accesibilitate în mediul
fizic ;
CAPITOLUL III
MEMBRII ASCHF-R FILIALA BUZĂU
Art. 8-ASCHF-R Filiala Buzău se compune din următoarele categorii de membri :
a) membri fondatori- cei care au constituit asociaţia şi au contribuit moral şi material la
fondarea ei şi la constituirea patrimoniului social
b) membrii asociati – 1) persoanele fizice părinţi şi aparţinători care au în îngrijire copii/
tineri cu handicap fizic/ asociat ;
2) copii cu handicap fizic care au împlinit vârsta de 14
ani ;
3) tineri cu handicap fizic asociat ;
c) membri de onoare-persoanele fizice şi juridice care au adus şi aduc servicii deosebite
asociaţiei, sau care o sprijina substanţial, din punct de vedere financiar ;
d) membri susţinători-cei care aderă la scopul asociatiei şi o sprijină material şi moral în
vederea realizării acestuia.
ASCHFR Filiala Buzău este compusă din cel puţin 25 membri asociaţi într-o zona
geografică precis delimitată. Zona de activitate a unei filiale nu va putea coincide, total sau
parţial, cu zona geografică a unei alte filiale a ASCHF-R.
Art. 9-Poate deveni membru asociat al ASCHF-R Filiala Buzău orice persoană fizică,
inclusiv cea care a împlinit vârsta de 14 ani, cu condiţia respectării prevederilor legale
prvind capacitatea minorului, respectiv capacitatea de exerciţiu.
Art. 10-Membri asociaţi ai ASCHF-R Filiala Buzău vor plăti cotizaţia pentru fiecare an
calendaristic. Membrul asociat nou primit va achita taxa de intrare, care va fi valabilă în
anul asocierii,drept cotizaţie anuală.
Toţi membrii asociaţi, domiciliaţi în zona geografică de activitate a filialei, vor fi
înregistraţi în evidenţele acesteia.
Art. 11-Filiala va achita pâna la 31 martie cotizaţia către ASCHF-R, potrivit hotărârii
Adunării Generale a ASCHF-R . Aceasta se calculează pe baza numărului de membri ai
filialei Buzău la data de 1 noiembrie a anului anterior.
ASCHF-R Filiala Buzău va prezenta cel mai târziu pâna la 1 mai raportul de activitate
anual şi bilanţul anual către ASCHF-R.
ASCHF-R Filiala Buzău va comunica ASCHF-R orice modificări ale actului constitutiv.
Art. 12-Membri asociaţi au următoarele drepturi :
a) sa aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale ASCHF-R Filiala Buzău ;
b) să participe la luarea deciziilor care privesc activitatea filialei ;
c) să primească consultanţă şi informaţii despre activitatea ASCHF-R Filiala Buzău şi în
mod gratuit publicaţiile editate de aceasta ;
d) să propună proiecte şi moţiuni pentru îmbunătaţirea activităţii şi a statutului filialei ;
e) să folosească denumirea filialei şi sigla ASCHF-R, mijloacele fixe şi obiectele de
inventar date spre folosinţă de filială, în scopul realizării obiectivelor asociaţiei ;

Art.13-Obligaţiile membrilor asociaţi sunt :
a) să respecte prevederile statutului ASCHF-R Filiala Buzau;
b) să plătească, pâna la 31 martie a anului următor
c) să contribuie la creşterea prestigiului ASCHF-R Filiala Buzău ;
d) sa sprijine desfăşurarea activităţilor ASCHF-R Filiala Buzău ;
Art. 14-membrii asociaţi pot propune moţiuni în vederea îmbunătăţirii activitaţii asociaţiei.
Prin moţiuni, membrii asociaţi ai ASCHF-R Filiala Buzău îşi pot exprima atitudinea,
doleanţele si revendicările în anumite probleme sau pot face propuneri de modificare a
statutului asociaţiei şi/ sau de extindere a activităţii acesteia.
Motiunile pot fi înaintate de membrii asociaţiei pâna la 15 martie inclusiv, la
secretariatul ASCHF-R Filiala Buzău.
Art. 15-Calitatea de membru asociat al ASCHF-R Filiala Buzău se pierde :
a) prin retragere ;
b) prin excludere, în următoarele cazuri :
*abateri grave de la statut, regulamente şi hotărâri ale Consiliului
*producerea de prejudicii materiale şi morale asociaţiei , prin activitatea proprie
desfaşurată ;
Art. 16-Cererea de retragere trebuie motivată şi depusă la secretariatul ASCHF-R Filiala
Buzău.
Cererea se înaintează Adunării Generale de către Consiliul Director.
Adunarea Generala va analiza şi punctul de vedere formulat de Consiliul Director cu privire
la cererea de retragere a membrului respectiv.
Aprobarea sau respingerea cererii de retragere se comunică în scris, membrului în cauză,
în termen de 15 zile de la data stabilirii ei în Adunarea Generală.
Art. 17-Propunerea de excludere a unui membru asociat al ASCHF-R Filiala Buzău se
înaintează Adunării Generale de către Consiliul Director.
Propunerea se comunică, în scris, membrului în cauză, în termen de 15 zile de la
data stabilirii ei în Consiliul Director şi se motivează.
Cel în cauză poate face contestaţie în scris, în termen de 15 zile de la primirea
comunicării.
Art. 18-Pierderea calităţii de membru atrage după sine pierderea dreptului de folosire a
siglei şi denumirii, restituirea mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar care au fost date
spre folosinţă de către ASCHF-R Filiala Buzău.
CAPITOLUL IV
ACTIVITĂŢI SPECIALE
Art. 19-ASCHF-R Filiala Buzău are posibilitatea de a crea programe specifice plecând de
la structura naţională şi bazându-se pe experienţa echipelor angajate în proiectele lor şi în
baza unei strategii naţionale. În acest caz, aceste programe vor rămâne sub directa tutelă a
ASCHF-R Filiala Buzău.
Pentru fiecare program lansat se va elabora un act adiţional, între partenerii angajaţi,
prezentând structura organizaţională aleasă, deci strategia implementării pe termen
mijlociu şi scurt.

Fiecare program creat va trebui să respecte imperativ filozofia ASCHF-R Filiala
Buzău menţionată în statutul său şi al partenerilor menţionaţi în program.
Se vor crea una sau mai multe linii bugetare specifice în funcţionarea exigenţelor
programului şi a partenerilor, compatibilitatea programului fiind integrată în contabilitatea
ASCHF-R Filiala Buzău.
CAPITOLUL V
CONDUCERE, ORGANIZARE ŞI CONTROL
Art. 20-ASCHF-R Filiala Buzău desfăşoară activităţi la nivel local, în zona geografică de
activitate, prin membrii asociaţiei.
Art. 21-Organele ASCHF-R Filiala Buzău sunt de :
a) Conducere –A.G.A., A.G.A. extraordinară
b) Administraţie –Consiliul Director, Comitetul Executiv şi Comitetul Elector.
c) Execuţie –Director executiv, coordonatori şi asistenţi de proiecte.
d) Control –Comisia de Cenzori
SECŢIUNEA I
ADUNAREA GENERALĂ
Art. 22-Adunarea Generală este organul de conducere al filialei, alcătuit din totalitatea
membrilor asociaţi.
Art. 23-Adunarea Generală are următoarele competenţe:
a) Stabilirea strategiei şi obiectivelor generale ale ASCHF-R-Filiala Buzău;
b) Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil;
c) Alocarea mandatelor celor 2 reprezentanţi şi a împuterniciţilor desemnaţi pentru fiecare
50 de membri ai filialei, în scopul participării la şedinţele Adunarii Generale ale ASCHFR;
d) Alegerea şi revocarea membrilor Consiliului Director;
e) Alegerea şi revocarea membrilor Comisiei de Cenzori
f) Aprobarea modificărilor statutului asociaţiei;
g) Dizolvarea şi lichidarea filialei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după
lichidare;
h) Discutarea şi aprobarea raportului de activitate al Consiliului Director;
i) Discutarea şi aprobarea raportului Comisiei de Cenzori;
j) Aprobarea sau respingerea moţiunilor membrilor asociaţi ai ASCHF-R Filiala Buzău
k) Aprobarea sau respingerea cererii de retragere depusă de membrii asociaţi;
l) Soluţionează contestaţia depusă de membrul asociat, propus a fi exclus din ASCHF-R
Filiala Buzău;
m) Stabilirea calendarului de activităţi şi a bugetului pe anul în curs şi pe termen scurt sau
mediu;
n) Validarea activităţilor speciale;
o) Aprobarea regulilor generale de organizare şi funcţionare a Consiliului Director;
p) Aprobarea regulilor generale de organizare şi funcţionare a Comisiei de Cenzori;
q) Orice alte atribuţii prevăzute de lege sau statut.
Art. 24-Adunarea Generală se întruneşte cel puţin o data pe an, cel târziu la 31 martie şi
are drept de control permanent asupra Consiliului Director şi al Comisiei de Cenzori.

Art. 25-Adunarea Generală se convoacă cel puţin cu 15 zile înaintea datei de desfăşurare.
Adunarea Generală Extraordinară se convoacă în următoarele condiţii:
1)-se impune în mod necesar modificarea statutului;
2)-apar situaţii care pun în pericol existenţa asociaţiei;
3)-cel puţin 1/3 din membrii asociaţiei o solicită în scris.
Art. 26-Adunarea Generală se convoacă de Consiliul Director, printr-un convocator scris
care va cuprinde data, locul şi ordinea de zi, care se va aduce la cunoştinţă celor interesaţi
in termenele prevăzute la art. 25.
Odată cu comunicarea convocatorului se pun la dispoziţia participanţilor materialele
supuse dezbaterii.
Participanţii pot solicita introducerea pe ordinea de zi a unor cereri, făcute în scris,
depuse la secretariatul asociaţiei cu cel puţin 5 zile înainte de data la care are loc
Adunarea Generală.
Art. 27-La Adunarea Generală participă :
¤-membrii asociaţi;
¤-membrii de onoare;
¤-membrii susţinători sau reprezentanţii lor;
¤-invitaţi;
În cadrul Adunării Generale, fiecare membru asociat are dreptul la un vot deliberativ.
În urma hotărârii Consiliului Director, la şedinţele Adunării Generale, pot participa, în
calitate de invitaţi: reprezentanţi ai organismelor guvernamentale, mass-media, personalul
angajat al filialei.
Membrii de onoare, membrii susţinători şi invitaţii au dreptul de a-şi exprima opiniile,
de a face propuneri sau recomandări, dar nu au drept de vot.
Art. 28-Adunarea Generală este statutar constituită dacă sunt prezenţi cel puţin jumătate
plus unu din membrii asociaţi.
Dacă nu se îndeplineşte cvorumul prevăzut la aliniatul 1, Adunarea Generală se
reconvoacă după o perioadă de 15 zile şi poate avea loc indiferent de numărul membrilor
prezenţi.
Art. 29-Hotărârile Adunării Generale se iau cu majoritatea simplă a celor prezenţi, cu
excepţiile prevăzute în statut.
Votarea este deschisă.
În cazul alegerilor de persoane în funcţii de conducere, votul poate fi secret la
cererea participanţilor sau a preşedintelui de şedinţă.
Asociaţii care într-o anumită problemă , supusă Adunării Generale, sunt interesaţi
personal sau prin soţiile lor, ascendenţi sau descendenţi, rudele în linie colaterală şi afinii
lor până la gradul al patrulea, inclusiv, nu vor putea lua parte la deliberare şi nici la vot, în
caz contrar răspunzând pentru daunele cauzate ASCHF-R Filiala Buzău, dacă fără votul
lor nu s-ar fi putut obţine majoritatea cerută.
Art. 30-Hotărârile luate de Adunarea Generală, în limitele legii si ale statutului sunt
obligatorii chiar si pentru membrii asociaţi care nu au luat parte la Adunarea Generală sau
au votat împotrivă. Hotărârile Adunării Generale contrare legii sau dispoziţiilor cuprinse în
statut pot fi atacate în justiţie de oricare din membrii asociaţi care nu au luat parte la
Adunarea Generală sau au votat împotrivă şi au cerut să se insereze aceasta în procesul

verbal de şedinţă, în termen de 15 zile de la data când au luat cunoştinţă despre hotărâre
sau de la data când a avut loc şedinţa, după caz.
Art. 31-Adunarea Generală este condusă de preşedintele asociaţiei, sau , în lipsă, de
înlocuitorul său, care are obligaţia să comunice situaţia prezenţei membrilor şi lista
nominală a celor prezenţi.
Preşedintele asociaţiei poate desemna un preşedinte de şedinţă care să
îndeplinească rolul de moderator.
Art. 32-Cu ocazia fiecărei şedinţe a Adunării Generale se întocmeşte un proces-verbal din
care să reiasă modul ei de desfăşurare, dezbaterile care au avut loc şi hotărârile care s-au
luat.
Membrii asociaţi absenţi iau cunoştinţă de dezbateri din procesul-verbal aflat la
secretariatul asociaţiei.
Art. 33-Adunarea Generală împuterniceşte doi reprezentanţi din oficiu şi câte un
împuternicit pentru fiecare 50 de membri pentru Adunarea Generală a ASCHF-R.
Înlocuirea mandatelor este atributul Adunării Generale şi este comunicată ASCHF-R
cel mai târziu la 31 martie pe baza datelor privind membrii de până la 1 noiembrie a anului
anterior.
Fiecare împuternicit are dreptul la un vot deliberativ.
Mandatele de împuternicire emise de ASCHF-R Filiala Buzău vor fi nominalizate si
prezentate secretariatului ASCHF-R. Ele nu sunt transmisibile, iar dreptul nu poate fi cedat.
ASCHF-R Filiala Buzău îşi alege împuterniciţi de rezervă pentru jumătate dintre
delegaţi. În cazul în care unul dintre împuterniciţi îşi anunţă neparticiparea, Consiliul
Director va numi altul de pe lista de rezervă.
Art. 34-Preşedintele ASCHF-R Filiala Buzău este ales de Adunarea Generală, pentru o
perioadă de 2 ani şi răspunde în faţa acestuia.
Art. 35-Preşedintele ASCHF-R Filiala Buzău are următoarele competenţe:
*urmăreşte activitatea curentă;
*convoacă şi prezidează şedinţele Consiliului Director;
*reprezintă asociaţia în plan juridic;
SECŢIUNEA A II-A
CONSILIUL DIRECTOR
Art. 36-Consiliul director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării generale.
Consiliul Director este compus dintr-un număr impar de membri plini dar nu mai mult de 9.
Fiecare membru plin va avea câte un membru supleant în Consiliul Director.
Membrii Consiliului Director sunt aleşi prin vot deschis sau vot secret, de către
Adunarea Generală, pe o perioadă de 2 ani.
În cazul unor locuri vacante în Consiliul Director, acesta va dispune înlocuirea
provizorie a membrilor. Înlocuirea definitivă se va face la prima Adunare Generală a
ASCHF-R Filiala Buzău.
Puterile membrilor aleşi încetează în acel moment sau când în mod normal expiră
mandatul membrilor înlocuiţi provizoriu.
Preşedintele si Vicepreşedinţii asociaţiei sunt membri de drept ai Consiliului Director.

Art. 37-Orice persoană care ocupă o funcţie de conducere în cadrul unei instituţii publice,
dacă instituţia respectivă are ca scop sprijinirea activităţii filialei, nu poate fi membru a
Consiliului Director.
Art. 38-În exercitarea competenţelor sale:
a) prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară,
executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului
de venituri şi cheltuieli pentru anul următor;
b) menţine un contact permanent cu membrii asociaţi;
c) numeşte împuternicitul de pe lista de rezervă, care va participa, în locul celui
care şi-a anunţat participarea, la şedinţele Adunării Generale a ASCHF-R.
d) elaborează regulamentul de organizare şi funcţionare al ASCHF-R Filiala Buzău
şi alte reglementări necesare;
e) aprobă organigrama şi politica de personal ale asociaţiei;
f) asigură un climat propice desfăşurării activităţilor voluntarilor şi personalului
angajat;
g) prezintă Adunării Generale punctele de vedere referitoare la moţiunile înaintate
de membrii asociaţi ai ASCHF-R Filiala Buzău;
h) prezintă Adunării Generale punctul de vedere referitor la cererea de retragere
înaintată de un membru asociat al ASCHF-R Filiala Buzău;
i) împuterniceşte Directorul Executiv să încheie acte juridice în numele şi pe
seama asociaţiei sau să îndeplinească orice alte atribuţii prevăzute în statut sau
stabilite de Adunarea Generală.
Art. 39-Consiliul Director se întruneşte trimestrial sau ori de câte ori nevoile asociaţiei o
impun. Consiliul Director se poate întruni şi la cererea scrisă a unui număr de 5 membri ai
asociaţiei.
Conducerea Consiliului Director se face de către preşedintele ASCHF-R Filiala Buzău,
iar în lipsa acestuia de înlocuitorul său.
Consiliul Director deliberează, în mod valabil, în prezenţa a cel puţin 2/3 din numărul
membrilor săi şi adoptă hotărâri valabile cu o jumătate plus unu din voturi. În caz de egalitate
de voturi, cel al preşedintelui este decisiv.
Art. 40-Deliberările şi hotărârile Consiliului Director se consemnează în procese-verbale
încheiate cu ocazia fiecărei şedinţe. Procesele-verbale sunt trimise în termen de trei zile
membrilor asociaţi.
Deciziile Consiliului Director contrare legii, ale dispoziţiilor statutului pot fi atacate în
justiţie în condiţiile menţionate la art. 30.
SECTIUNEA A III-A
COMITETUL EXECUTIV
Art. 41-Comitetul Executiv este competent ca, în perioada dintre şedinţele Consiliului Director,
să ia hotărâri în numele acestuia în problemele care nu pot fi amânate până la întâlnirea
următoare a Consiliului Director.
Hotărârile luate de către Comitetul Executiv vor fi făcute cunoscute în prima şedinţă a
Consiliului Director.

Comitetul Executiv răspunde de organizarea şi gestionarea resurselor umane şi
economico-financiare ale ASCHF-R Filiala Buzău, precum şi de urmărirea activităţilor
generale ale asociaţiei la nivel naţional şi local.
Art. 42-Comitetul Executiv este compus din membri aleşi dintre membrii Consiliului Director.
Comitetul Executiv se întruneşte cel puţin o dată pe săptămână.
Comitetul Executiv ia decizii cu majoritatea absolută a membrilor săi.
Deliberările şi hotărârile Comitetului de Direcţie se consemnează în registrul şedinţelor şi
deliberărilor Comitetului Executiv.
Hotărârile Comitetului Executiv pot fi anulate sau suspendate de Consiliul Director.
SECŢIUNEA A IV-A
DIRECTORUL EXECUTIV
Art. 43-atribuţiile Directorului Executiv sunt :
a) implementarea proiectelor şi programelor stabilite de Consiliul Director;
b) menţinerea legăturilor cu ASCHF-R şi cu celelalte filiale ale ASCHF-R, acordarea
de consultanţă, informare şi sprijin logistic;
c) pregătirea întâlnirilor Consiliului Director;
d) pregătirea materialelor de informare şi a bazelor de date;
e) menţinerea legăturilor cu organismele partenere din ţară şi străinătate;
f) pregătirea raportului de activitate, financiar şi de sinteză;
g) participarea la activitatea de coordonare şi control a activităţilor filialelor
h) pregătirea materialelor necesare expunerii în Adunarea Generală;
i) încheie acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei, ca urmare împuternicirii date
de Consiliul Director;
j) orice activitate de promovare a ASCHF-R Filiala Buzău.
Art. 44-Directorul Executiv nu poate fi membru în Consiliul Director.
SECŢIUNEA A V-A
COMISIA DE CENZORI
Art. 45-Controlul financiar al ASCHF-R Filiala Buzău este asigurat de Comisia de Cenzori sau
de o firmă specializată de audit.
Comisia de Cenzori este alcătuită din trei membri, unul fiind cenzor autorizat în condiţiile
legii. Dintre membrii neautorizaţi cel puţin unul este membru al ASCHF-R Filiala Buzău, ales
de Adunarea Generală.
Art. 46-În realizarea competenţei sale, Comisia de Cenzori :
a) verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociatiei;
b) întocmeşte rapoarte trimestriale pe care le prezintă Consiliului Director şi rapoartele
anuale pe Care le prezintă Adunării Generale;
c) poate participa la şedinţele Consiliului Director, fără drept de vot;
d) elaboreză regulamentul financiar de funcţionare al ASCHF-R Filiala Buzău şi al
membrilor asociaţi.
CAPITOLUL VI
VENITURILE ŞI CHELTUIELILE ASOCIAŢIEI

Art. 47-Veniturile asociaţiei provin din:
a) cotizaţiile membrilor asociaţi;
b) dobânzi dividende rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţiile legale;
c) dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de ASCHF-R Filiala Buzău;
d) venituri provenite din activităţi economice directe;
e) donaţii, sponsorizări sau legate;
f) finanţări de la organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale di ţară şi/sau
străinătate;
g) resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau bugetele locale;
h) donaţiile anuale ale membrilor Consiliului Director;
i) alte venituri prevăzute de lege.
Art. 48-ASCHF-R Filiala Buzău poate înfiinţa societăţi comerciale cu aprobarea Adunării
Generale. Dividendele obţinute din activitatea acestor societăţi comerciale, dacă nu se
reinvestesc în aceleaşi societăţi comerciale, se folosesc obligatoriu pentru realizarea scopului
şi obiectivelor ASCHF-R Filiala Buzău.
ASCHF-R Filiala Buzău poate desfăşura orice activităţi economice directe dacă acestea
au caracter accesoriu şi sunt în strânsă legătură cu scopul asociaţiei.
Art. 49-Principalele cheltuieli ale asociaţiei pentru derularea proiectelor şi programelor sunt:
a) salarii şi viramentele la salarii;
b) indemnizaţii, prime şi premii;
c) procurări de materiale informative;
d) chirii, dobânzi, taxe şi comisioane bancare;
e) cazare, masă, transport;
f) apă, canal, salubritate;
g) energie electrică, termică şi gaze naturale;
h) procurări de rechizite şi imprimate birou;
i) alte cheltuieli.
Art. 50-Cheltuielile se efectuează potrivit prevederilor bugetului de venituri şi cheltuieli şi se
aprobă de persoanele însărcinate de Consiliul Director.
Salariile, indemnizaţiile şi alte drepturi băneşti ale personalului se stabilesc în limitele
organigramei de funcţiuni şi ale bugetului de venituri şi cheltuieli.
Consiliul Director poate dispune plata de premii, gratificaţii şi alte asemenea din
disponibilităţile existente.
Art. 51-Exerciţiul economico-financiar începe la data de 1 ianuarie şi se încheie la 31
decembrie ale fiecărui an.
CAPITOLUL VII
DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA ASOCIAŢIEI
Art. 52-ASCHF-R Filiala Buzău se dizolvă:
a) de drept;
b) prin hotărâre judecătorească;
c) prin hotărârea Adunării Generale.
Art. 53-ASCHF-R Filiala Buzău 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 scopului;
b) imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau a constituirii Consiliului Director în
conformitate cu prezentul statut, dacă această situaţie persistă de mai mult de un an
de la data la care, potrivit statutului, Adunarea Generală, după caz, Consiliul Director
trebuia constituit;
c) reducerea numărului de membri asociaţi sub limita minimă de trei, dacă aceasta nu a
fost complinită timp de trei luni.
Art. 54-ASCHF-R Filiala Buzău se dizolvă prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei
persoane interesate, atunci când:
a) scopul sau activitatea asociaţiei a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;
b) realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
c) urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;
d) a devenit insolvabilă;
e) nu mai obţine autorizaţiile prealabile necesare, în cazul în care, potrivit legii, acestea
sunt necesare.
Instanţa competentă să soluţioneze cererea de dizolvare este cea în circumscripţia
căreia se află sediul ASCHF-R Filiala Buzău.
Art. 55-ASCHF-R Filiala Buzău se dizolvă prin hotărârea unanimă a două Adunări Generale,
dintre care una să fie extraordinară.
În termen de 15 zile de la data şedinţei de dizolvare, procesul-verbal, încheiat în formă
autentificată, se depune la judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul, pentru
înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.
Art. 56-În cazul dizolvării asociaţiei, lichidatorii se numesc de către instanţa judecătorească
sau de Congres, după caz.
Odată cu numirea lichidatorilor, Mandatul Consiliului Director încetează.
Lichidatorii, la intrarea în funcţie, efectuează inventarul si încheie bilanţul care să
constate situaţia exacta a pasivului si activului.
Ei sunt obligaţi să primească şi să păstreze registrele şi orice alte acte ale asociaţiei şi
să ţină un registru cu toate operaţiunile lichidării, în ordinea datei acestora.
Lichidatorii îşi îndeplinesc mandatul sub controlul Comisiei de Cenzori.
Art. 57-Lichidatorii au obligaţia de a continua operaţiunile juridice în curs, să încaseze
creanţele, să plătească creditorii, iar dacă numărul nu este suficient, 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 de derulare.
Art. 58-În cazul dizolvării asociaţiei, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite
către persoane fizice.
Aceste bunuri pot fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public
cu scop identic sau asemănător.
Dacă în termen de 6 luni de la terminarea lichidării, lichidatorii nu au reuşit să transmită
bunurile în condiţiile de la aliniatul 2, ele se atribuie de instanţa competentă unei persoane
juridice cu scop identic sau asemănător.

Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului-verbal de predare-preluare,
dacă prin aceasta nu s-a stabilit o dată ulterioară.
Art. 59-Lichidatorii încheie operaţiunile şi remit celor în drept controlul gestiunii numai după
exprimarea unui termen de 6 luni de la publicarea dizolvării asociaţiei.
Art. 60-După terminarea lichidării, lichidatorii sunt obligaţi ca în termen de 2 luni si depună
bilanţul, registrul jurnal şi un memorandum, să declare operaţiunile de lichidare la Registrul
asociaţiilor şi fundaţiilor al judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul
asociaţia şi să îndeplinească toate procedurile de publicare şi radiere din acest registru.
Art. 61-Dacă în termen de 30 zile libere de la depunerea bilanţului nu se înregistrează nici o
contestaţie, bilanţul se consideră definitiv aprobat, iar lichidatorii, cu autorizarea judecătoriei,
vor remite celor în drept bunurile şi sumele rămase de la lichidare, împreună cu toate
registrele şi actele asociaţiei şi ale lichidării, după aceasta fiind consideraţi descărcaţi.
Art. 62-ASCHF-R Filiala Buzău încetează a avea fiinţă la data radierii din Registrul asociaţiilor
şi fundaţiilor.
Radierea se face în baza actului constatator eliberat lichidatorilor, prin care se atestă
descărcarea acestora de obligaţiile asumate.
CAPITOLUL VIII
DISPOZIŢII FINALE
Art. 63-Prevederile prezentului statut se completează cu dispoziţiile legale.
PREŞEDINTE

