STATUTUL ASOCIAȚIEI COMISIONARILOR ÎN VAMĂ - PRO CUSTOMS

CAPITOLUL I
DISPOZIȚII GENERALE
Art. 1.1. ASOCIAȚIA COMISIONARILOR ÎN VAMĂ- ”PRO CUSTOMS”, denumită în continuare
„Asociația”, este o organizație neguvernamentală, non-profit, apolitică și independentă
înființată în temeiul O.G. nr. 26/2000, cu modificările și completările ulterioare și potrivit
prezentului Act constitutiv.
Art. 1.2. Membrii fondatori ai Asociației sunt:
1. A.S.G. WIND TRANSPORT S.R.L.
2. ATU INTERNATIONAL S.R.L.
3. MACHT MANAGEMENT COMPANY S.R.L.
Art. 2. Asociația este persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial.
Art. 3. Denumirea Asociației este „ASOCIAȚIA COMISONARILOR ÎN VAMĂ- ”PRO CUSTOMS”,
rezervată prin dovada disponibilității denumirii cu numărul 156272 din data de 13.10.2016
eliberată de către Ministerul Justiției – Serviciul Comunicare si Relații Publice.
Art. 4.1. Sediul Asociației este situat in Calea Bucurestilor nr. 95A, et. 1, biroul 4, Otopeni,
jud. Ilfov.
Art. 4.2. Sediul Asociației poate fi schimbat pe baza hotărârii Consiliului Director, cu
respectarea prevederilor legale.
Art. 4.3. Asociația poate deschide filiale și în alte localități sau județe din țară sau
străinătate, poate stabili legături de colaborare cu organizații similare sau poate intra în
uniuni sau federații, cu alte instituții și persoane juridice sau fizice din țară și străinătate,
pentru îndeplinirea scopului propus.
Art. 5. Asociația se constituie pe o durata nedeterminata.

CAPITOLUL II
SCOPUL ASOCIAȚEI
Art. 6.1. Membrii Asociației doresc sa se asocieze in scopul desfasurarii de activitati de
comisionare vamala in baza principiilor libertatii de asociere, legalitatii, liberei exprimari a
opiniei de catre toti membrii Asociației si definire a scopurilor, prioritare fiind,
profesionalismul şi experienta practica a membrilor Asociației, tendinta de executare a
lucrarilor la un nivel calitativ acceptat in practica mondiala, precum si conceperea
necesitatii de perfectionare permanenta a formelor si metodelor de organizare a
lucrarilor, crearea unei baze metodologice si tehnologice moderne pentru solutionarea
sarcinilor de orice complexitate in domeniul comisionarii vamale.
Art. 6.2. Obiectivele Asociației:
Pentru atingerea sopului propus Asociația are urmatoarele obiective:
– contribuirea la dezvoltarea activităţii comisionarilor vamali in Romania;
– crearea condiţiilor favorabile pentru organizarea, formarea si perfectionarea seviciilor in
vama;
– colaborarea constructiva cu organele vamale ale Romaniei;
– reprezentarea si protejarea intereselor comune ale membrilor in organele de stat si alte
institutii;
– colaborarea cu organizatiile straine si cele internationale in domeniile de activitate ale
Asociației;
– instruirea specialistilor in domeniul activitatii legislatiei vamale;
– controlul mijloacelor de transport care trec frontiera de stat;
– colaborarea cu organele vamale ale Romaniei cu privire la specte de interes major din
domeniul vamal precum: vamuirea marfurilor, aplicarea tarifului vamal de import si a
altor norme legale privind trecerea peste frontiera a marfurilor si bunurilor;
– contribuirea in mod activ la prevenirea si constatarea abaterilor de la reglementarile
legale din domeniul vamal;
– sesiseaza organelor de cercetare competente in cazul existentei indiciilor savarsirii unor
infractiuni in legatura cu activitatile desfasurate in domeniul vamal;

– elaborarea de petitii, solicitari, propuneri, proiecte adresate autoritatilor vamale
competente in ariile de interes major din domeniul vamal;
– participarea la conferinte, simpozioane, targuri, congrese interne si internationale avand
ca subiect de dezbatere aspecte din domeniul vamal, in vederea perfectionarii membrilor
Asociației, precum si al promovarii intereselor acesteia;
– colaborarea activa cu organele statului in vederea asigurarii aplicarii corespunzatoare a
reglementarilor comunitare si nationale cu privire la modul de aplicare a drepturilor de
import, accizelor, taxei pe valoarea adaugata si a altor drepturi datorate bugetului la
importul si exportul marfurilor;
– identificarea, perfectionarea si implementarea de proceduri specifice in activitatile de
comisionariat vamal.
Art. 6.3. Pentru indeplinirea obiectivelor sale, Asociația isi propune realizarea
urmatoarelor activitati:
– coordonarea activitătii de comisionariat vamal si schimb de experienta intre membrii
Asociației;
– asigurarea colaborarii intre membrii sai si organele vamale ale Romaniei in ceea ce
priveste implimentarea
legislatiei vamale, optimizarea procedurilor vamale si schimb de informatii in domeniu de
comisionariat vamal;
– acordarea de asistenta membrilor Asociației si solutionarea problemelor legate de
activitatea lor profesionala;
– reprezentarea si protejarea intereselor comune ale membrilor Asociației in organele
publice, care reglementeaza activitatea comerciala externa, precum si în organizatiile
neguvernamentale si cele internationale;
– analiza activitatii comisionarilor vamali si prezentarea de propuneri pentru
perfectionarea acesteia;
– elaborarea de propuneri si recomandari ce vizeaza armonizarea legislatiei nationale
vamale cu standardele internationale;
– elaborarea de recomandari cu privire la raporturile intre comisionarii vamali, specialisti
in domeniul vamuirii, detinatorilor antrepozitelor vamale, depozitelor vamale si clientii sai;

– informarea permamentă si centralizata a membrilor Asociației despre modificarile in
actele normative in domeniul vamal şi activitatea comercială externă, precum şi alte
informaţii relevante pentru activitatea acestora.
– organizarea schimbului operativ de informatii între membrii Asociației;
– participarea in elaborarea si realizarea programelor de instruire si pregatire a cadrelor
in domeniul activitatii vamale;
– organizarea de sine statator si în colaborare cu organele vamale de seminare, cursuri de
pregatire si perfectionare pentru specialistii în domeniul vamuirii, inclusiv cu participarea
expertilor din strainatate;
– stabilirea şi dezvoltarea raporturilor cu Asociațiile comisionarilor din strainatate, alte
organizatii international specializate;
– editarea de publicatiilor specializate in vederea informarii persoanelor interesate privind
dezvoltarea serviciilor de mediere in vama.
CAPITOLUL III
MEMBRII ASOCIAȚIEI
Art. 7.1. Asociația are urmatoarele categorii de membri:
a) membrii fondatori – membrii care au constituit Asociația si au contribuit moral si
material la fondarea ei si la constituirea patrimoniului social;
b) membrii-asociați – membrii care se asociaza ulterior fondarii Asociației, care contribuie
moral si material la completarea patrimoniului Asociației si care, prin activitatea lor,
sprijina Asociația in realizarea obiectivelor acesteia;
c) membrii de onoare– persoane fizice sau/si persoane juridice care, prin activitatea lor,
sprijina in mod substantial Asociația in realizarea obiectivelor acesteia, contribuind din
punct de vedere financiar, moral sau functional la realizarea scopului Asociației; Membrii
onorifici dobândesc această calitate la propunerea Adunării Generale şi cu acordul
Consiliului Director, în urma unor servicii deosebite aduse Asociaţiei. Membrii onorifici nu
au drept de vot în Adunarea Generală.
d) colaboratori voluntari;
d) personal angajat, potrivit legislatiei muncii.

Art. 7.2. Poate deveni membru al Asociației orice persoana care depune o cerere de
adeziune scrisa in acest sens. Calitatea de membru se dobandeste prin aprobarea
adeziunii de catre Consiliul Director. Refuzul aprobarii candidaturii unui aplicant la
statutul de membru al Asociației nu trebuie sa aiba la baza motive dicriminatorii de orice
tip.
Art. 7.3. Membrii fondatori si membrii asociati ai Asociației au urmatoarele drepturi:
a) sa-si exprime prin vot optiunea fata de proiectele de hotarari ale Adunarii Generale;
b) sa aleaga si sa fie alesi in organele de conducere ale societatii;
c) sa beneficieze de programele initiate de Asociație;
d) sa participe la programele derulate de Asociație;
e) sa beneficieze de serviciile Asociației;
f) sa beneficieze de rezultatele programelor initiate de Asociație;
h) sa semnaleze Asociaţiei problemele care privesc scopul şi obiectivele Asociaţiei, in
vederea promovarii si apararii acestora;
Art. 7.4. Obligatiile membrilor fondatori si asociati ai Asociației sunt urmatoarele:
a) sa respecte statutul, regulamentele si hotararile Adunarii Generale si ale Consiliului
Director al
Asociației;
b) sa contribuie la realizarea scopului si obiectivelor Asociației prin sprijin financiar,
material, moral si activitati voluntare in cadrul programelor/proiectelor initiate/derulate
de Asociație;
c) sa indeplineasca obligatiile materiale si financiare potrivit angajamentelor pe care si leau luat;
d) sa nu aduca prejudicii de ordin moral şi material Asociației;
e) sa actioneze pentru cresterea prestigiului Asociației;
f) sa nu intreprinda actiuni care, prin natura lor, pot leza interesele Asociației;
g) sa cotizeze lunar cu o anumita suma ce va fi ulterior stabilita de Consiliul Director daca
acesta va considera necesar.

Art. 7.5. Calitatea de membru al Asociației inceteaza in urmatoarele situatii:
a) prin retragere, trimisa prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire adresata
Presedintelui Consiliului Director;
b) prin deces pentru persoanele fizice;
c) prin dizolvare pentru persoanele juridice;
e) prin excludere dispusa de catre Consiliul Director, la propunerea a cel putin doi membri
ai
Asociației, ca urmare a nerespectarii prezentului statut, in caz de neplata a cotizatiei timp
de sase luni sau pentru orice actiune care aduce prejudicii intereselor Asociației sau
pentru orice alt motiv lasat la aprecierea Consiliului Director, de natura a leza in mod
semnificativ interesele Asociației. Inainte de decizia de radiere sau de excludere, membrul
respectiv are posibilitatea de a furniza explicatii scrise Consiliului Director.
Art. 7.6. Excluderea se face de catre Comitetul Director al Asociației prin decizie motivata.
Art. 7.7. Impotriva deciziei se poate depune contestatie in termen de 15 zile de la
comunicare. Contestatia se solutioneaza de Adunarea Generala.
Art. 7.8. De la data inregistrarii deciziei si pana la solutionarea acesteia in Adunarea
Generala, calitatea de membru al Asociației este suspendata.
CAPITOLUL IV
RECOMPENSE SI SANCTIUNI
Art. 8.1. Recompensele materiale si morale pe care le poate acorda Asociația se stabilesc
de catre
Consiliul Director in limita disponibilitatilor materiale si se atribuie pentru activitatile
desfasurate in cadrul Asociației sau activitati care au adus beneficii Asociației sau imaginii
sale.
Art. 8.2. Recompensa morala superioara acordata o reprezinta acordarea titlului de
Presedinte de Onoare sau Membru de Onoare al Asociației. Titlul de Presedinte de
Onoare sau Membru de Onoare se acorda numai de catre Adunarea Generala.
Art. 8.3. Incalcarile statutului sau ale regulamentelor interioare, litigiile de natura tehnica,
administrativa sau financiara, orice cauza derivand sau in legatura cu activitatea Asociației
se vor rezolva de catre Consiliul Director.

Art. 8.4. In cazul savarsirii unor abateri de la Statut, regulamentele interne de functionare
sau hotararile
Consiliului Director, acesta din urma poate dispune, in raport cu gravitatea faptei,
urmatoarele sanctiuni:
– avertisment;
– suspendarea dreptului de exercitare a activitatii din cadrul Asociației pe timp limitat de
pana la un an;
– excluderea din Asociație;
Art. 8.5. Decizia de sanctionare va purta datele de identificare şi adresa persoanei
sanctionate, fapta sanctionata, sanctiunea aplicata, semnatura presedintelui si se vor
mentiona caile de atac impotriva acesteia.
Art. 8.5. Orice membru al Asociației poate adresa reclamatii cu privire la problemele pe
care le considera demne a fi aduse la cunostinta Consiliului Director. Reclamatiile trebuie
sa cuprinda: numele, prenumele, obiectivul cererii cu intentia clara a motivelor de fapt şi
de drept cat şi a probelor pe care se intemeiaza reclamatia.
Art. 8.6. Reclamatiile se adreseaza Presedintelui si se analizeaza in cadrul sedintelor
Consiliului Director. Rezolvarea unei cauze va fi adusa la cunostinta partilor in scris in
decurs de cel mult 30 de zile de la semnalarea ei.
Art. 8.7. În cazul în care actiunile s-au soldat cu pagube materiale în dauna Asociației,
Adunarea
Generala sau Consiliul Director pot hotari actionarea in justitie a vinovatului pentru
recuperarea pagubelor.
CAPITOLUL V
RESURSELE PATRIMONIALE SI CHELTUIELILE ASOCIAȚIEI
Art. 9.1. Patrimoniul social al Asociației este alcatuit din activul initial, constituit din aportul
in numerar, in mod egal, al membrilor fondatori, in valoare totala de 9.000 lei.
Art. 9.2. Intregul patrimoniu va fi evidentiat si pastrat in conformitate cu legislatia romana
in materie, pe numele Asociației, si va fi folosit exclusiv pentru realizarea obiectivelor ei.

Art. 9.3. Patrimoniul social initial al Asociației se completeaza cu veniturile din contributiile
membrilor-asociati, dobanzile si dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, in
conditiile legii, sponsorizari sau legate, venituri realizate din activitati economice directe,
resurse obtinute de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale, precum si alte venituri,
in conformitate cu prevederile legii.

CAPITOLUL VI
CONDUCEREA SI CONTROLUL ASOCIAȚIEI
Art. 10. Organele Asociației sunt:
a) Adunarea Generala;
b) Consiliul Director;
c) Cenzorul.
Art. 10.1 Adunarea Generala este organul de conducere, alcatuit din totalitatea asociatilor.
Art. 10.2. Competenţa Adunarii Generale cuprinde:
a) stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale Asociației;
b) aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli şi a bilanţului contabil;
c) alegerea şi revocarea membrilor Consiliului Director si a Presedintelui;
d) alegerea si revocarea Cenzorului sau a Comisiei de Cenzori;
e) infiintarea de filiale;
f) modificarea actului constitutiv si a statutului;
g) dizolvarea si lichidarea Asociației, precum si stabilirea destinatiei bunurilor ramase
dupa lichidare;
h) stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa lichidare
i) orice alte atributii prevazute in lege.
Art. 10.3. Adunarea Generala se intruneşte cel puţin o data pe an la convocarea Consiliului
Director sau la cererea scrisa a cel putin 1/3 din membrii Asociației si are drept de control
permanent asupra Cenzorului.

Art. 10.4. Adunarea generala se intruneste o data pe an in sedinta ordinara si in sedinte
extraordinare ori de cate ori este nevoie.
Art. 10.5. Adunarea generala este legal constituita in prezenta a jumatate plus unu din
membrii
Asociației.
Convocarea trebuie sa mentioneze obligatoriu ordinea de zi prevazuta si fixata de
Consiliul Director si trebuie sa fie comunicata membrilor cu cel putin 15 zile inainte de
data adunarii. Convocarea poate fi facuta prin scrisoare simpla individuala sau prin afisare
la sediul Asociației.
Art. 10.6. In cadrul adunarilor, se iau in calcul doar hotararile luate asupra punctelor
inscrise pe ordinea de zi.
Art. 10.7. Conducerea Adunarii Generale revine Presedintelui Consiliului Director sau, in
caz de absenta, a unui membru al Consiliului Director, imputernicit de Presedinte si al
carui vot va fi decisiv, in caz de egalitate de voturi.
Art. 10.8. Hotararile Adunarii Generale se iau cu majoritate simpla de voturi, fiecare
membru avand dreptul la un singur vot. In caz de paritate, Presedintele Asociației decide.
Art. 10.9. In caz de indisponibilitate, membrii Asociației pot fi reprezentati prin procura de
un alt membru cu acelasi statut. Reprezentarea de catre orice alta persoana nu este
autorizata.
Art. 11.1 Asociatul care, intr-o anumita problema supusa hotararii Adunarii Generale, este
interesat personal sau prin sotul sau, ascendenţii sau descendentii sai, rudele in linie
colaterala sau afinii sai pana la gradul al patrulea inclusiv nu va putea lua parte la
deliberare si nici la vot.
Art. 11.2. Asociatul care incalca dispozitiile alin. precedent este raspunzator de daunele
cauzate
Asociației daca fara votul sau nu s-ar fi putut obtine majoritatea ceruta.
Art. 11.3. Hotararile luate de Adunarea Generala, in limitele legii sau ale statutului sunt
obligatorii chiar si pentru asociatii care nu au luat parte la Adunarea Generala sau au
votat impotriva.
Art. 11.4. Hotararile Adunarii Generale, contrare legii, dispozitiilor cuprinse in statut, pot fi
atacate in justitie de catre oricare dintre asociatii care nu au luat parte la Adunarea
Generala sau care au votat impotriva si au cerut sa se insereze aceasta in procesul-verbal

de sedinta, in termen de 15 zile de la data cand au luat cunostinta despre hotarare sau de
la data cand a avut loc sedinta, dupa caz.
Art. 12.1. Consiliul Director asigura punerea in executare a hotararilor Adunarii Generale.
El poate fi alcatuit si din persoane din afara Asociației, in limita a cel mult o patrime din
componenta sa.
Art. 12.2. Consiliul Director este compus dintr-un numar impar de membri, minimum trei
si maximum sapte, alesi pentru o durata de 5 ani.
Presedintele conduce Consiliul Director si reprezinta Asociația in relatiile cu
tertii. Consiliu Director este compus din:
1. …………….. – in calitate de presedinte;
2. …………….. – membru;
3. …………….. – membru.
Art. 12.3. Mandatul acordat membrilor Consiliului Director este de 10 ani de la data
înregistrării Asociației în registrul Asociațiilor si Fundatiilor, neputand fi revocati prin votul
Adunarii Generale decat in urmatoarele cazuri limitative:
– atunci cand unul din membrii isi exprima vointa expresa de a renunta la mandatul de
membru in Consiliul Director;
– prin moartea, incapacitatea sau falimentul unuia dintre membrii Consiliului Director;
– prin condamnarea intr-o cauza penala a unuia dintre membrii Consiliului
Director. Art. 12.4. In exercitarea competentei sale, Consiliul Director:
a) prezinta Adunarii Generale raportul anual de activitate, executarea bugetului de
venituri si cheltuieli, situatia financiara anuala, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli
si proiectul programelor Asociației;
b) incheie acte juridice in numele si pe seama Asociație;
c) aproba organigrama si politica de personal a Asociației;
d) aproba primirea de noi membri si hotaraste ridicarea calitatii de membru, la cererea
celui in cauza sau la cererea a cel putin doi membri ai Asociației;

e) poate imputernici orice persoana, inclusiv persoane care nu au calitatea de membru
Asociației, pentru a incheia acte juridice in numele si pe seama Asociației sau pentru a
indeplini orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de Adunarea Generala.
f) hotaraste schimbarea sediului Asociației.
g)decide desfasurarea de activitati economice.
h) indeplineste orice alte atributii stabilite de Adunarea generala sau cerute de activitatea
curenta a Asociației.
Art. 12.5. Consiliul Director se intruneste in sedinta ordinara de cel putin 2 ori pe an sau la
cererea scrisa a cel putin 50% din membri, propunere adresata Presedintelui Asociației.
Consiliul Director se intruneste ori de cate ori o cere interesul Asociației.
Art. 12.6. Presedintele convoaca in scris membrii Consiliului Director, cu cel putin 3 zile
inainte de data intrunirii, prin orice mijloc de comunicare, precizand ordinea de zi.
Art. 12.7. Fiecare membru poate fi reprezentat de un alt membru al Consiliului Director
care nu poate detine decat un singur mandat de reprezentare pentru fiecare intalnire.
Art. 12.8. Deciziile din cadrul deliberarilor sunt luate cu majoritate de voturi de catre
membrii prezenti si reprezentati. In caz de egalitate, votul Presedintelui fiind decisiv.
Art. 12.9. Nu poate fi membru al Consiliului Director, iar daca este deja, pierde aceast
calitate orice persoan care ocup o functie de conducere in cadrul unei instituţii publice,
daca Asociația are ca scop sprijinirea activitatii acelei institutii publice. Consiliul director
poate imputernici una sau mai multe persoane cu funcţii executive, inclusive persoane
care nu au calitatea de asociat ori sunt straine de Asociație, pentru a exercita atributiile
prevazute la art. 12.4. din prezentul statut.
Art. 13.1. Fiecare dintre asociati care nu este membru al Consiliului Director poate exercita
dreptul de control al gestiunii patrimoniului si al activitatii economico-financiare a
Asociației.
Art. 13.2. In cazul in care numarul asociatilor este mai mare de 15, activitatea de control al
gestiunii patrimoniului si al activitatii economico-financiare a Asociației este asigurata de
un Cenzor, ales de Adunarea generala, care poate fi o persoana din afara Asociației.
Art. 13.3. Daca este nevoie, Adunarea Generala poate hotari infiintarea unei Comisii de
Cenzori, compusa din trei membri, care sa preia atributiile de control al activitatii
Asociației. Din Comisia de Cenzori trebuie sa faca parte cel putin un membru al Asociației
si un expert contabil.

Art. 13.4. In realizarea competentei sale Cenzorul/Comisia de Cenzori:
a) verifica modul in care este administrat patrimoniul Asociației;
b) intocmeste rapoarte si le prezinta Adunarii Generale;
c) poate participa la sedintele consiliului director fara drept de vot;
d) indeplineste orice alte atributii prevazute stabilite de Adunarea Generala.
Art. 13.5. Membrii Consiliului Director nu pot fi cenzori.
Art. 13.6. Presedintele
Presedintele Asociației are urmatoarele atributii:
a) reprezinta Asociația in relatiile cu tertii si in actiunile in justitie.
b) coordoneaza activitatea compartimentelor Asociației.
c) conduce Consiliul Director si prezideaza Adunarea generala.
d) indeplineste orice alte atributii stabilite de Adunarea generala.
Art. 13.7. Presedintele poate delega partial sau total puterile sale pentru perioade
determinate de timp unui membru al Consiliului Director, precizand in scris sfera, durata
si limitele competentelor.
CAPITOLUL VII
DIZOLVAREA
Art. 14.1. Asociația se dizolva de drept prin:
a) implinirea duratei pentru care a fost constituita;
b) realizarea sau, dupa caz, imposibilitatea realizarii scopului pentru care a fost constituita,
daca in termen de 3luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea
acestui scop;
c) imposibilitatea constituirii Adunarii Generale sau a constituirii consiliului director in
conformitate cu actul constitutiv al Asociației, daca aceasta situatie dureaza mai mult de
un an de la data la care, potrivit actului constitutiv, adunarea generala sau, dupa caz,
consiliul director trebuia constituit;
d) reducerea numarului de asociati sub limita fixata de lege, daca acesta nu a fost
complinit timp de 3 luni.

Art. 14.2. Constatarea dizolvarii se realizeaza prin hotararea judecatoriei in a carei
circumscriptie se afla sediul Asociației, la cererea oricarei persoane interesate.
Art. 14.3. In cazul dizolvarii Asociației, bunurile ramase in urma lichidarii nu se pot
transmite catre persoane fizice.
Art. 14.4. Aceste bunuri pot fi transmise catre persoane juridice de drept privat sau de
drept public cu scop identic sau asemanator.
Art. 14.5. Daca in termen de 6 luni de la terminarea lichidarii lichidatorii nu au reusit sa
transmita bunurile in conditiile alin. precedent precum si in cazul in care actul constitutiv
al Asociației nu prevede o procedura de transmitere a bunurilor ori daca prevederea este
contrara legii sau ordinii publice, bunurile ramase dupa lichidare vor fi atribuite de
instanta competenta unei persoane juridice cu scop identic sau asemanator.
Art. 14.6. In cazul in care Asociația fost dizolvata pentru motivele prevazute la art. 11.1. lit.
a) – c), bunurile ramase dupa lichidare vor fi preluate de catre stat, prin Ministerul
Finantelor, sau, dupa caz, de comuna sauorasul in a carui raza teritoriala Asociația isi are
sediul, daca aceasta din urma era de interes local.
Art. 14.7. Data transmiterii bunurilor este cea a intocmirii procesului-verbal de predarepreluare, daca prin acesta nu s-a stabilit o data ulterioară.
Art. 14.8. Asociația inceteaza a avea fiinta la data radierii din Registrul asociatiilor si
fundatiilor.
CAPITOLUL VIII
DISPOZITII FINALE
Art. 15.1. Prevederile prezentului act constitutiv se completeaza cu dispozitiile legii.

