STATUTUL

ASOCIATIEI BBETLE BIKB
DENUMIRE, SEDIU, DI'RATA, NATIIRA JIIRIDICA, PATRIMONIU

Art.l Denumirea Asociatiei

este Aso ciatia Beetle Bike, denumire ce va fi
mentionata in toate actele emise de asociatie.
4rt.2 Sediul Asociatiei se afla in comuna Greci, str. Crizantemei nr.I2,judetul
Tulcea, conform Contractului de comodat incheiat la data de 14.02.2017.
Art.3 Asociatia se constituie pe o perioada nedeterminata.
Art.4 Asociatia Beetle Bike este persoana juridica constituita prin vointa
membrilor fondatori, fiind
asociatie nonguvern amentala, nonprofit,
independenta.
Art.5 Patrimoniul Asociatiei Beetle Bike este format dintr-un activ patrimonial

o

initial, in valoare de 200 lei si este alcatuit din aportul numerai depus de

fondatori, care contribuie in mod egal.
Intregul patrimoniu va fi evidentiat si pastrat in conformitate cu legislatia
romana in materie, pe numele asociatiei si va fi folosit exclusiv pentru realizarea
obiectivelor ei.
SCOP SI OBIECTIVE

4rt.6 Scopul Asociatiei Beetle Bike consta in: desfasurarea actiunilor- destinate
promovarii turismului, in general si a mersului si turismului pe bicicleta, in
special, a sporturilor montane si nautice, protectia mediului, promoyatea culturii

si traditiilor locale,

promovarea tineretului si dezvoltarca societatii civile.
Asociatia Beetle Bike are va promova, apara si reprezenta unitar interesele
membrilor sai precum si actiunile de cooperare ale membrilor respectivi, va
identifica, reprezenta si promova sisternatic si unitar interesele economice,
administrative, tehnice si juridice necesare realizarii propriilor obiective;
4rt.7 In vederea indeplinirii scopului sau, Asociatia Beetle Bike isi propune
realizarca urmatoarelor obiective

:

1. Imbunatatirea cadrului general necesar promovarii ciclismului,

a

dezvoltarii sporturilor montane si nautice.
2. Cresterea numarului de utilizatori ai bicicletei si largirea spectr.ului ei de
folosire.
3. Cresterea numarului si diversificarea categoriilor cle practicanti ai
sporturilor montane si turismului.
4. Imbunatatirea organizarii si apararea intereselor utilizatorilor bicicletei si
a practicantilor sporturilor montane si nautice.
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5. Realizarea si mentinerea infrastructurii specifice ciclismului
montan.

6. Sprijinirea dezvoltarii altor structuri si activitati
promovarea ciclismului si a sporlurilor montane.

7. Promovarea activitatilor ecologice, de protectie
8.
9.

care

a

mediului

si

de

dezvoltare durabila.
Promovarea turismului rural.
Promovareatransportului ecologic.

lO.Implicarea tineretului, in vederea cresterii rolului sau in societate, in
scopul unei mai bune functionari a societatii civile.
l l.Parcurgerea de trasee turistice montane, relacerea si ecologizarealor.
l2.Organizarea de activitati de ecologizare si protectia mediului.
l3.Organizarea de competitii de profil (mountain bike, enduro, maraton,
orientare turistica, navigatie, alpinism etc) cu acordare de premii.
IL.Organizarea de activitati culturale in beneficiul si pentru promovarea
comunitatii locale (spectacole, simpozioane, cenacluri literare, expozitii,
conferinte , tfuere, excursii, proiectii video, dezbateri publice etc).
l5.Initierea si derularea de proiecte stiintifice, ecologice, sportive, turistice in
colaborare si parteneriat cu administratia centrala si locala, ministerele de
resort, Federatia Romana de Ciclism (FRC), organismele cu profil nautic,
alte organizatii si asociatii de profil din tara si strainatate.
l6.Organizarca de actiuni, campanii de promovare si materiale promotionale
(audio, video, tiparituri etc) a obiectivelor asociatiei in special in randul
tinerilor.
IT.Organizarea de spectacole (cod CAEN 9001-9004)
18.Alte activitati necesare realizarii scopului asociatiei, in limitele prevazute
de lege.

MEMBRII

AS

OCIATIEI" DREPTTIRILE SI OBLIGATIILE ACE STORA.

Art.9 Asociatia este persoana juridica constituita prin vointa membrilor
fondatori. Asociatia poate avea urmatoarele categorii de membri:
a) membrii fondatori;
b) membrii activi;
c) membrii de onoare;
d) colaboratori voluntari;
e) personal angajat potrivit legislatiei muncii.
orice persoana care
Beetle ulKe
Bike once
al Asociatiei
Asocratrel ljeetle
Poate devenr
deveni membru aI
depune o adeziune scrisa in acest sens. Calitatea de membru se dobandeste prin
aprobarea adeziunii de catre Consiliul Director. In caz de respingere a cererit
decizia Consiliului Director va fi comunicatafara motivare celui aare a solicitat
inscrierea in Asociatie.

Calitatea de membru de onoare se atribuie de catre Consiliul
persoanelor care au adus o contributie imporlanta la desfasurarea
Asociatiei sau care au avut o activitate deosebita in domeniile de
Asociatiei.
Calitatea de membru al Asociatiei se pierde prin: - retragere/renuntare;
- radiere
- excludere.
Retragere akenuntarea la calitatea de membru are loc in baza cererii
depuse, ca expresie a vointei liber exprimate, membrii care doresc sa se retraga
avand obligatia de a preda legitimatia de membru si de a ach\taIa zi cotizatia de
membru.
Radierea opereazain cazul decesului membrului respectiv sau in orice alte
cazuri care nu mai fac posibila exercitarea activitatilor specifice scopului si
obiectivelor asociatiei .
Excluderea unui membru se face de catre Consiliul Director, la
propunere a a cel putin doi membri ai asociatiei, daca:
^ : a produs piejudicii materiale si morale Asociatiei prin activitatea proprie

-

desfasurata;

a desfasurat activitati ce contravin prevederilor Actului Constitutiv

Asociatiei si hotararilor organelor de conducere ale asociatiei;
- a desfasurat activitati contrare ordinii de drept si dispozitiilor legale.
Consiliul Director poate fara indeplinirea vreunei proceduri speciale
excluda din Asociatie membrii care:
- timp de un an nu si-au platit cotizatia;
- au iavarsit abateri grave care contravin regulilor Asociatiei.

Consiliul Director hotaraste asupra propunerii de excludere
majoritate a a 213 din voturile membrilor prezenti, iar impotriva hotararilor

al

sa

cu
de

excludere se poate face contestatie la Adunarea Generala'
Art.10 Membrii Asociatiei Beetle Bike au urmatoarele drepturi:
drept de vot in Adunarea Generala;
sa participe la actiunile organtzate de Asociatie si la sedintele Adunarii

-

Generale;
sa aleagasi sa fie alesi in organele de conducere ale Asociatiei;
sa fie informati cu privire la activitatea Asociatiei;
sa participe la elaborarea programelor Asociatiei;

- ru-ri exprime liber punctul de vedere cu privire la orice problema
referitoare la Asociatie;
- sa beneficie ze de dotarile Asociatiei si de serviciile obtinute de catre
aceasta membrilor sai pe baza legitimatiei de membru;
- sa propuna masuri de imbunatatire a activitatii Asociatiei;
- sa renunte la calitatea de membru al Asociatiei;
Art.11 Membrii Asociatiei Beetle Bike au utmatoarele obligatii:
- sa respecte prevederile Statutului Asociatiei;
n
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Hotararile Adunarii Generale si ale Consiliului Direc
sa participe la sedintele la care sunt convocati;
ii;
i't
Asociatiei;
sa contribuie la indeplinirea scopului si obiectivelor
sa achite contributia de membru la termenul fixat in cuantumul stabi
Consiliul Director;
sa apere interesele Asociatiei in relatiile cu Autoritatile Publice si cu alte
orgarizatii similare din tara si din strainatate;
sa evite orice manifestare care ar putea prejudicia direct sau indirect
imaginea Asociatiei, scopul si obiectivele propuse de aceasta;

sa respecte

ORGANI Z AP.E SI CONDUCE,RE
Art.l2. Asociatia Beetle Bike are urmatoarele organe de conducere:
- Adunarea Generala;
- Consiliu Director;
- Presedinte
- Cenzor
Art.13 Adunarea Generala este forul suprem de conducere al Asociatiei, alcatuit
din totalitatea membrilor, drept de vot avand numai membrii activi cu cotizatia
platita Ia zi.
Adunarea Generala se intruneste anual in sedinte ordinare sau in sedinta
extraordinare Ia solicitarea Presedintelui ori a Consiliului Director, ori a 213
membri cu drept de vot.
A:I.I4 Data, ora si ordinea de zi ale Adunarii Generale se vor comunica in scris
tuturor membrilor sai cu cel putin 3 zile inainte de data intrunirii. Sedintele
Adunarii Generale sunt conduse de presedinte, sau, in lipsa acestuia, de
vicepresedinte.
In cazul in care un membru fondator nu poate participa ia sedinta, acesta
va putea da o delegatie de substituire sub semnatura privata unui alt membru
fondator.
Dezbaterile si hotararile adoptate de Adunarea Generala sunt consemnate
sfarsitul fiecarei
intr-un registru special. Procesele-verbale sunt semnate
sedinte de catre membrii prezenti.
Hotararile Adunarii Generale, cu exceptia celor referitoare la modificarea
Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei se iau cu majoritatea simpla de 50Yo
+ 1 din numarul membrilor prezenti. In caz de paritate, Presedintele are votul
decisiv. Hotararile Adunarii Generale sunt obligatorii chiar si pentru membrii
care nu au participatla sedinta sau au votat impotriva.

la

Art.15 Oricare dintre membrii asociatiei poate pune in discutia Adunarii

Generale diferite probleme , cu conditia sa notifice Consiliului Director in scris
aspectele ce doreste a fi discutate, cu 15 zile inainte de intrunirea Adunarii
Generale .
Art.16 Atributiile Adunarii Generale sunt:
:
stabileste orientarile, sarcinile si programul

-

Asociatiei;
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;!-modifica Actul Constitutiv si Statutul Asociatiei;
alege si revoca membrii Consiliului Director si a Presedintelui;
*tilireaza si evalueaza o data pe an realizarcaprogramului de activitate si
gestiune a Asociatiei.
Art.17 Consiliul Director este organul executiv al Asociatiei Beetle Bike si este
format din trei membri.
Structura Consiliului Director este urmatoarea :
Presedinte - Gindac Daniel
Vicepresedinte - Tiron George
Membru - Ivanov Vladimir Matei
Art.18 Consiliul Director functioneaza pe o durata de patru ani, membrii
acestuia putand fi realesi.
Art.19 Consiliul Director se intalneste in sedinta ordinara o data pe luna sau ori
de cate ori este nevoie in sedinte extraordinare, convocarea facandu-se de
Presedinte, care il si prezi deaza, sau in lipsa acestuia de catre vicepresedinte.
Art.20 Consiliul Director asigura punerea in executare a hotararilor Adunarii
Generale. In exercitarea competentei sale are umatoarele atributii:
- stabilirea strategiei generale si a programelor Asociatiei;
- aducer ea Ia indeplinire a hotararilor Adunarii Generale si sustinerea
raporfului de activitate in fata acesteia;
- incheierea de acte juridice, in numele si pe seama Asociatiei;
- executarea bugetului de venituri si cheltuieli;
- prezinta Adunarii Generale raportul anual de activitate;
- aprobarea organigramei si a strategiei de personal ale Asociatiei;
- votarea Presedintelui si a Vicepresedintelui;
- propunerea sanctionarii sau a excluderii unor membri in conditiile
prevaztle in Statut.
Art.Zl Presedintele Asociatiei este ales prin vot direct si secret despre membrii
Consiliului Director, po o durata de patru ani cu posibilitatea realegerii. In cantl
in care Presedintele se afla in imposibilitate temporara de a-si exercita una sau
mai multe din atributiile stabilite prin Statut, el poate delega raspunderea
exercitarii atributiei respective vicepresedintelui sau altui membuAsociatiei.
Presedintele Asociatiei are urmato arele atributii :
rcprezintaAsociatia in relatiile cu terlii;
incheie acte juridice in numele si pe seama Asociatiei;
asigura conducerea directa a Asociatiei;
decide in problemele activitatii Asociatiei, pe baza propunerilor

-

-

Consiliului Director;
conduce Consiliul Director si prezide aza Adunarea Generala;
indeplineste orice alte atributii stabilite de Adunarea Generala.
l.

A
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Art.22
Art.23
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Controlul financiar intern al asociatiei este asigurat
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in
modui
verifica
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cenzorul
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In realizarea
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ptezintd:adunar|;;ii
administrat patrimoniul asociatiei; b) intocmeste rapoarte si le
vot; d)
generale; c) poate participa la sedintele consiliului director fara drept de
indeplineste orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de adunarea
generala.

VENITURILE ASOCIATIEI.
kt.24 Veniturile Asociatiei se compun din:
- cotizatia platita de membrii Asociatiei, care va

-

fi

achitata

in

contul

acesteia;
taxele de inscriere stabilite de Adunarea Generala;
taxele de inscriere la competitii, concursuri si alte activitati organizate de
Asociatie, potrivit scopului si obiectivelor acesteia;

in

conditiile

doban ztle rezultate din plasarea sumelor disponibile,
prevazute de lege;
veniturile realizate din activitati economice directe;
resurse obtinute de la bugetul de stat, de la bugetul local sau de la bugetul
Uniunii EuroPene;
donatii legale si sponsorizartde la diferite organtzatii sau persoane frzice
sau

juridice din tara si din strainatale'

orice alta sursa financiara, care corespunde nomelor legale'
La admiterea in Asociatie fiecare membru va plati o taxa de inscriere
stabilita de Adunarea Generala precum si costul legitimatiei de membru'
este
ulterior inscrierii fiecare membru va achita o cotizatie al carei cuantum
fixat de Adunarea Generala.

-

DTZOLVARE SI LICHIDARE
Art.25 Asociatia Beetle Bike se dizolva:

-

de drePt;

prinhotararejudecatoreasca;
prin hotararea Adunarii Generale;
in alte situatii prevazute de lege'

reahzare a
Art.26 Asociatia se dizolva de drept, in cazul imposibilitatii de
luni de la
scopului pentru care a fost constiiuita, daca in tetmen de trei
scop'
constatarea unui astfel de fapt, nu se produce schimbarea acestui
judecatoreasca cand:
Art.27 Asociatia se dizolva prin hotarare
- scopul sau activitatei audevenit ilicite sau contrate ordinii publice;
- uffnareste alt scop decat cel pentru care s-a constituit;
- a devenit insolvabila.
necesita o
Art.28. Dizolvarea Asociatiei prin hotararea Adunarii Generale
dizolvare, destinatia
maioritate de 213 din voturile Adunarii Generale. In caz de

6/,
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bunurilor si a fondurilor Asociatiei va fi hotarata conform legilor in
acel moment de catreAdunarea Generala intr-o sedinta extraordinara.

DISPOZTII FINALE
' Art.2g Statutul poate fi modificatpebazapropunerilor membrilor Asociatiei de
, catre Adunarea Generala cu majoritatea de 213 d\nvoturile celor prezenti.
, Afi.30 prevederile prezentului Statut se completeaza cu dispozitiile legislatiei
in vigoare.

Prezentul act a fost redactat in cinci exemplare originale.

Membrii fondatorr:
Gindac Daniel

Tiron George
Ivanov Vladimir Matei
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