STATUTUL ASOCIATIEI CHINOLOGICE METROPOLITANA

ORADEA

Odata cu adoptarea prezentului STATUT incheiat in forma certificata, se constituie Asociatia
“ CHINOLOGICA METROPOLITANA ORADEA " formata din:
1. MITRA VALENTIN CALIN, cetatean roman cu domiciliul in Mun. Oradea, Jud. Bihor, Str. Ep.Ioan
Suciu nr. 4, bl ZP 2, et 4, Ap 15, identificat prin C.I. ser. XH nr.xxxxxx eliberata de pol. Oradea, CNP
1xxxxxxxxxxx9;
2. KOPE BARNA FRANCISC, cetatean roman cu domiciliul in Mun. Oradea, Jud.Bihor, str.Cartier
Podgoria nr. 48, identificat cu C.I. Ser. XH nr. xxxxxx, eliberata de Pol Oradea, CNP 1xxxxxxxxxx4
3. LIPOVAN CODRUTA DELIA, cetatean roman cu domiciliul in Mun. Oradea, Jud. Bihor, str. Facliei
nr.60/A identificata cu C.I. ser. XH nr. xxxxxx, eliberata de pol.Oradea , CNP 2xxxxxxxxxxx1
4. OSICEANU GHEORGHE ADRIAN, cetatean roman cu domiciliul in Mun. Oradea, Jud.Bihor, str.
Aluminei nr.47, Bl A 4, sc.C et 1 apt 5, identificat cu C.I. Ser. XH nr.xxxxxxx, eliberata de Pol Oradea,
CNP 1xxxxxxxxxxx0
5. GUG DANIEL AUREL, cetatean roman cu domiciliul in Mun. Oradea, Jud. Bihor, str.Iza nr.29, bl. F11
sc.C apt.5, identificat cu C.I. ser.XH nr.xxxxxx,eliberata de Pol Oradea , CNP 1xxxxxxxxxx4
6. TUREAN ADELINA, cetatean roman cu domiciliul in Mun. Oradea, Jud.Bihor, str.Facliei nr. 37,
identificata cu CI ser.XH nr.xxxxxx, eliberata de Pol Oradea, CNP 2xxxxxxxxxxx1
7. LASZLO ISTVAN, cetatean roman cu domiciliul in Mun. Oradea, Jud.Bihor, str.B.P. Hasdeu nr.3,
identificata cu C.I. Ser. XH nr.xxxxxx eliberata de Pol Oradea CNP 1xxxxxxxxxx1
8. MARESCH ROBERT, cetatean roman cu domiciliul in Oradea, Jud.Bihor, str Vasile Conta nr.7,
identificat cu C.I. Ser. XH nr. xxxxxx, eliberata de Pol Oradea, CNP 1xxxxxxxxxxx0
9. BUNGAU ADRIAN, cetatean roman cu domiciliul in Mun. Oradea, Jud.Bihor, str.Lapusului nr.3 P9
apt 22 CNP 1xxxxxxxxxxx1
10. DAMIAN DACIAN, cetatean roman cu domiciliul in Mun. Oradea, Jud. Bihor, str. Ady Endre nr.7,
identificat cu CI seria XH nr.xxxxxx , eliberata de Pol Oradea CNP 1xxxxxxxxxx1
11. ALBITER IOAN, cetatean roman cu domiciliul in Mun. Oradea, jud. Bihor, str. Sucevei nr.5/a ap.41,
identificat cu CI seria XH nr.xxxxxx, eliberata de Pol Oradea, CNP 1xxxxxxxxx5
12. SILAGHI ZSOLT, cetatean roman cu domiciliul in sat Biharia, Jud. Bihor, str. Cetatii nr.152,
identificat cu CI seria XH nr. xxxxxx ,eliberata de Pol Oradea, CNP 1xxxxxxxxxx7
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CAPITOLUL I. CONSTITUIREA SI DENUMIREA ASOCIATIEI
Am hotãrât sã înfiintãm o asociatie în scopul îndeplinirii unui interes local nepatrimonial constând
în urmărirea coordonarea din punct de vedere organizatoric a evolutiei raselor canine
recunoscute de Federaţia Chinologicǎ Internaţionalǎ (F.C.I.), omologate sau în curs de omologare
în aşa fel încât sǎ se asigure perpetuarea raselor, îmbunǎtǎţirea bagajului genetic al acestora şi
conservarea aptitudinilor specifice, în conformitate cu normele A.Ch.R. şi F.C.I.
Asociatia Chinologica Metropolitana Oradea este membra a Asociatiei Chinologice Romane si
Federatiei Chinologice Internationale ale caror statute ,regulamente si hotarari se obliga sa le
respecte.
Art. 1.Denumirea asociatiei.
1.1. Denumirea asociatiei este "".ASOCIATIA METROPOLITANA ORADEA ", conform
disponibilitãtii denumirii asociatiei nr.105851, eliberata de Ministerul Justitiei la data de
08.12.2011 .
Art. 2. Sediul asociatiei.
2.1. Sediul asociatiei este în Oradea,Bihor, str.Cartier Podgoria nr.48 ,Oradea ,
jud Bihor.
2.2. Sediul asociatiei poate fi mutat în baza Hotãrârii Adunãrii Generale a
asociaþilor.
Art. 3. Durata de functionare a asociatiei.
3.1. Asociatia se constituie pe o duratã de functionare pe termen nedeterminat.
Art. 4.Patrimoniul initial al asociatiei.
4.1. Patrimoniul initial al asociatiei este de 700 lei, vãrsat în totalitate la data
constituirii asociatiei.
4.2. Patrimoniul initial al asociatiei poate fi completat cu venituri obtinute de
asociatie.
4.3. Veniturile obtinute de asociatie pot proveni din:
a) Aporturile, în numerar sau în natura ale membrilor, ulterioare înfiintarii
asociaþiei;
b) cotizatiile membrilor, periodice sau ocazionale;
c) dobânzile si dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în conditii
legale;
d) dividendele societãtilor comerciale ce pot fi înfiintate de asociatie;
e) venituri realizate din activitãti economice directe realizate de asociatie;
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f) donatii, sponsorizãri sau legate;
g) resurse ce pot fi obtinute de asociatie de la bugetul de stat si / sau de la bugetele
locale;
h) alte venituri prevazute de lege.

CAPITOLUL IIII.. SCOPUL şi OBIECTIVELE
Art. 5. (1) Scopul principal al A.Ch.M.Oradea constǎ în urmărirea şi coordonarea din punct de vedere
organizatoric a evolutiei raselor canine recunoscute de Federaţia Chinologicǎ Internaţionalǎ (F.C.I.),
omologate sau în curs de omologare în aşa fel încât sǎ se asigure perpetuarea raselor, îmbunǎtǎţirea
bagajului genetic al acestora şi conservarea aptitudinilor specifice, în conformitate cu normele A.Ch.R.
şi F.C.I.
Art.6. Obiectul de activitate al A.Ch.M.Oradea constǎ în:
a) organizarea, coordonarea, îndrumarea şi controlul activitǎţii chinologice a membrilor sǎi;
b) difuzarea şi publicarea standardelor oficiale ale raselor, omologate sau în curs de omologare de
cǎtre F.C.I.;
c) organizarea prezentǎrilor, expoziţiilor şi concursurilor canine de frumuseţe sau aptitudini
d) verifica corectitudinea datelor înscrise în Declaraţiile de montă şi fătare pentru Cartea de Origine
Românǎ (C.O.R.);
e) ofera asistenţǎ şi consiliere de specialitate, în mǎsura posibilitǎţilor
f) activitǎţi de popularizare a raselor canine;
g) activitǎţi de educare, conştientizare şi informare a membrilor sǎi, dar şi a populaţiei, cu accent pe
formarea tinerei generaţii, în direcţia cunoaşterii, justei aprecieri, responsabilitǎţii, înţelegerii, unei
mai bune toleranţe şi a ataşamentului faţǎ de exemplarele canine;
h) implicarea activǎ în creşterea toleranţei şi a încurajǎrii acceptanţei instituţiilor faţǎ de
exemplarele canine;
i) stabilirea de relaţii de colaborare cu alte asociaţii sau cluburi cu profil chinologic şi nu numai;
j) implicarea în atragerea de fonduri destinate bunei desfǎşurǎri a activitǎţilor chinologice;
k) publicarea şi difuzarea de materiale de promovare, conştientizare şi educare pe teme de
chinologie;
l) participarea la luarea deciziilor pe plan naţional şi local in interesul domeniului chinologic;
m) stimularea activitǎţii membrilor prin atribuirea de premii, recompense sau titluri onorifice;
n) alte activitǎţi care nu contravin scopului A.Ch.M.Oradea precum şi prevederilor statutare ale
A.Ch.R şi FCI, precum şi legislaţiei în vigoare.

ŢIEI.
CAPITOLUL III
III.. MEMBRII ASOCIA
ASOCIAŢ
Art. 7. Calitatea de Membru Asociat al A.Ch.M.Oradea poate fi dobânditǎ de orice persoanǎ fizicǎ sau
juridicǎ care aderǎ la A.Ch.M.Oradea, îi recunoaşte şi se angajeazǎ sǎ-i respecte prevederile statutare
şi îşi îndeplineşte întocmai şi la timp obligaţiile asumate.
Art. 8. Persoanele care au suferit sancţiuni ce au condus la excluderea sau suspendarea din partea
oricǎror Asociaţii teritoriale similare, A.Ch.R. sau F.C.I., precum şi persoanele ce au suferit condamnǎri
definitive sau se aflǎ în urmǎrire penalǎ pe delicte derivate din legislaţia de protecţie a animalelor, nu
pot deveni membrii ai A.Ch.M.Oradea.
Art. 9. (1) Calitatea de membru activ se dobândeşte printr-o cerere de aderare ce va fi validatǎ de
Consiliul Director ,dupa acitarea taxei de inscriere si a cotizatiei pe anul in curs.
3

(2) Calitatea de membru este asimilatǎ şi recunoscutǎ ca atare membrilor cu cotizaţia plǎtitǎ la zi,
achitatǎ pânǎ la data de 01.03. a anului in curs;
(3) Calitatea de membru fondator al A.Ch.M.Oradea se pǎstreazǎ întocmai.
Art. 10. A.Ch.M.Oradea se compune din urmǎtoarele categorii de membrii:
a) Membrii Fondatori – sunt cei care au decis constituirea A.Ch.M.Oradea şi şi-au asumat astfel
paternitatea iniţiativei, contribuind moral şi material la fondarea ei şi la constituirea patrimoniului
social şi de notorietate;
b) Membrii Activi – sunt acele persoane fizice sau juridice care consimt sǎ se asocieze ulterior
fondǎrii A.Ch.M.Oradea contribuind moral şi material la completarea patrimoniului asociaţiei şi care,
prin activitatea lor, sprijinǎ asociaţia în realizarea obiectivelor statutare ale acesteia, îndeplinesc
condiţiile prevǎzute statutar îşi respectǎ obligaţiile asumate ca urmare a aderǎrii la
A.Ch.M.Oradea, beneficiind de toate drepturile prevazute prin prezentul Statut si sa aiba in
proprietate si posesie cel putin un câine de rasa cu act de origine recunoscut de FCI şi AChR;
c) Membrii de Onoare – sunt persoane fizice sau/şi persoane juridice care, prin activitatea lor, sprijinǎ
în mod constant şi substanţial demersurile asumate de A.Ch.M.Oradea şi se implicǎ activ în atingerea
obiectivelor acesteia, contribuind din punct de vedere financiar, moral sau funcţional la realizarea
scopurilor;
d) Membrii Simpatizanti – sunt acele persoane fizice sau juridice care adera la scopul asociaţiei şi
acordǎ sprijin regulat, material şi moral în vederea realizǎrii scopurilor acesteia.
e) Membrii Susţinǎtori - sunt acele persoane fizice sau juridice care înţeleg sǎ sprijine punctual,
material, logistic sau funcţional A.Ch.M.Oradea în atingerea unor obiective specifice;
Contribuţiile membrilor A.Ch.M.Oradea la realizarea scopului şi obiectivelor acesteia constau în
sprijin financiar, material, moral şi activitati voluntare în cadrul programelor, acţiunilor şi
proiectelor iniţiate de aceasta.
Art. 11. Membrii Activi
(1) Pentru a fi membru activ, o persoanǎ fizicǎ sau juridicǎ pe lângǎ prevederile menţionate la art. 7,
trebuie sa întruneascǎ cumulativ, urmǎtoarele condiţii:
a) sǎ aibǎ în proprietate cel puţin un exemplar canin cu pedigree;
b)Sa aiba o vechime de minim 1 an;
c) sǎ aibǎ capacitate de exerciţiu deplinǎ;
(2) Calitatea de membru se dobândeşte în condiţiile art.9 alin.1 prin completarea formularului tipizat
dedicat conform procedurii de mai jos
Art.12 In acest sens, solicitantul depune la sediul asociatiei, personal, prin mandatar cu procura
autentica speciala sau prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, un formular tipizat prin
care solicita sa devina asociat cu drept de vot in cadrul asociatiei precum si copii dupa certificatul de
origine al cainelui .
(1) Consiliul director analizeaza cererea in urmatoarele sedinte ale acestuia
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(2) Consiliul director decide favorabil asupra cererii, prin rezolutie scrisa aplicata pe aceasta, semnata
de catre toti membrii consiliului
(3) Decizia consiliului director materializata in rezolutie nu va fi motivata si nu se comunica
solicitantului.
(4) In cazul admiterii cererii sale, in termen de 30(treizeci) de zile de la data depunerii cererii,
solicitantul este convocat la sediul asociatiei, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire,
pentru a-i fi inmanat carnetul de membru si calendarul competitional.
(5) Solicitantul care nu indeplineste una sau mai multe dintre conditiile mentionate la art.11 poate
deveni asociat simpatizant, fara drept de vot, in situatia in care raspunde convocarii inaintate in acest
sens de catre consiliul director in termenul si prin modalitatea prevazute la alin.(4), prezentandu-se la
sediul asociatiei in termenul fixat in convocator.
(6) In situatia in care solicitantul admis potrivit dispozitiilor alineatelor (4) si nu se prezinta, personal
sau prin mandatar cu imputernicire simpla, la sediul asociatiei in termenul fixat prin convocator sau
nu anunta asociatia, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, despre imposibilitatea sa
de a se prezenta la sediu, se considera ca a renuntat la cererea sa, astfel se considera respinsa fara a
fi nevoie de aplicarea unei rezolutii, motivarea, semnarea si comunicarea acesteia de asememenea
se considera respinsa si in situatia in care solicitantul nu este convocat la sediul asociatiei, prin
scrisoare recomandata simpla, in termen de 30(treizeci) de zile de la data depunerii cererii.
(7) Asupra deciziei de respingere a cererii, consiliul director si/sau adunarea generala a asociatilor
poate reveni prin convocarea solicitantului oricand dupa termenul prevazut in alineatul precedent,
aplicandu-se in mod corespunzator dispozitiile alineatului 1.
(8) In situatia respingerii cererii in oricare dintre situatiile rnentionate mai sus, taxa de inscriere nu se
returneaza, iar cotizatia pe anul in curs se restituie numai la cererea scrisa a solicitantului, depusa la
sediul asociatiei personal, prin mandatar cu procura autentica speciala sau prin scrisoare
recomandata cu confirmare de primite.
Art. 13. Membrii de Onoare
(1)Pentru a fi membru de onoare, o persoana fizica sau juridica trebuie sa intruneasca urmatoarele
conditii:
a) sa fi adus servicii Asociatiei sau sa se fi remarcat in activitatea de crestere si popularizare a raselor
canine;
b) sa fie acceptata de Consiliul Director.
Consiliul Director poate desemna si un presedinte de onoare.
(2) Titlul de Membru de Onoare, se dobândeşte în baza unei propuneri însoţitǎ de o justificare ,
venitǎ din partea unui membru activ, ce va fi validatǎ de unanimitatea Consiliului Director, existând în
prealabil acceptul scris din partea membrului propus. Orice abţinere sau vot negativ din partea unui
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membru al Consiliului Director se va justifica în mod obligatoriu obiectiv, fiind luate în considerare
doar aspecte ce contravin prevederilor statutare.
Art. 14. Membrii Simpatizanţi
(1) Membrii simpatizanţi sunt acele persoane (inclusiv minori), ce consimt a se implica în activitǎţile
A.Ch.M.Oradea, fǎrǎ însǎ a deţine în mod obligatoriu un câine.
(2) Membrii simpatizanţi vor beneficia de o reducere de 20% din cuantumul taxei de înscriere şi a
cotizaţiei anuale.
(3) Membrii simpatizanţi beneficiazǎ de serviciile tehnice de specialitate ale A.Ch.M.Oradea.
(4) Pentru a fi Membru simpatizant o persoană fizică sau juridicǎ trebuie sǎ aibǎ capacitate de
exerciţiu deplinǎ sau sǎ existe acordul persoanelor în drept sǎ încheie acte în numele minorului ori sǎ i
le incuvinţeze. Calitatea de Membru simpatizant se dobândeşte prin completarea formularului tipizat
dedicat.
Art. 15. Membrii susţinǎtori
(1) Calitatea de Membru susţinǎtor este dobânditǎ din oficiu de orice persoanǎ fizicǎ sau juridicǎ,
pentru anul în curs, la propunerea unui membru al Consiliului Director, fiind validatǎ de majoritatea
membrilor Consiliului Director. Orice abţinere sau vot negativ din partea unui membru al Consiliului
Director se va justifica în mod obligatoriu obiectiv, fiind luate în considerare doar aspecte ce contravin
prevederilor statutare.

CAPITOLUL IV DREPTURI SI OBLIGATII
(1) Membrii au urmatoarele drepturi:
a. sǎ participe în condiţiile specifice impuse la programele derulate de A.Ch.M.Oradea: expoziţii,
conferinţe, seminarii, cursuri de dresaj sau training, examene de lucru, etc.;
b. sǎ fie aleşi şi sǎ aibǎ dreptul de a alege organele de conducere, coordonare şi control ai Asociaţiei;
c. sǎ îşi exprime prin vot opţiunea faţǎ de proiectele de hotǎrâri ale Adunarii Generale;
d. sǎ fie informaţi despre orice activitate sau acţiune a A.Ch.M.Oradea la cerere
e. sǎ fie sprijiniţi, consiliati şi îndrumaţi în activitatea chinologică la cerere
f. dreptul de a beneficia de serviciile A.Ch.M.Oradea;
g. dreptul de a face propuneri privind activitatea A.Ch.M.Oradea;
h. membrii beneficiazǎ de toate celelalte drepturi prevăzute de statut şi reglementǎri interne;
i. sǎ se retragǎ liber din A.Ch.M.Oradea
(2) Membrii Susţinǎtori şi Membrii Simpatizanti nu se bucura de drepturile prevǎzute la alin. , b, c şi g
Membrii au urmatoarele obligaţii:
a) sǎ cunoasca si sǎ se conformeze prevederilor Statutului A.Ch.M.Oradea, a
Regulamentelor elaborate, a Hotǎrârilor Adunǎrii Generale şi ale Consiliului Director, precum si
Statutului si regulamentelor A.Ch.R si F.C.I
b) să achite cotizatia anuala conform hotărârii Consiliului Director; de excepţie de la plata cotizaţiei
anuale beneficiazǎ membrii susţinǎtori si membri de onoare
6

c) sǎ participe la gospodarirea şi întreţinerea spaţiilor şi terenurilor amenajate pentru
antrenamentul şi dresajul câinilor;
d) să nu prezinte acte sau date false privind activitatea sa în domeniul chinologiei
e) să nu aducă prejudicii materiale sau morale A.Ch.M.Oradea, prin manifestări scrise sau verbale
sau de orice naturǎ;
f) să respecte regulile de bună conduita în relaţiile pozitive dintre membri;
Art. 16 - Pierderea calitaţii de membru
(1) Calitatea de membru se pierde:
a) unilateral din partea membrilor la cererea scrisa a acestora;
b) unilateral din partea A.Ch.M.Oradea prin excludere, în baza unei fundamentǎri derivate din
nerespectarea unor prevederi statutare, în condiţiile prezentului statut si a legii.
c) deces sau pierderea personalitatii juridice;
d) prin depǎşirea termenului de platǎ a cotizaţiei anuale cu 30 de zile; decizia de excludere poate fi
reconsideratǎ în baza unei motivǎri justificative înaintate Consiliului Director.
(2) Pierderea calitǎţii de membru se dispune prin hotărârea a Consiliului director ca sancţiune pentru
abaterile disciplinare si neindeplinirea obligatii asumate prinsemnarea cererii de adeziune săvârşite
de un membru.
Art. 17 - Abateri disciplinare. Sancţiuni ale membrilor
Deciziile şi hotǎrârile luate în vederea sancţionǎrii unor membrii sunt luate de Consiliului Director al
A.Ch.M.Oradea, spre validare; deciziile şi hotǎrârile validate se transmit A.Ch.R. spre cunoştinţǎ - prin
adresǎ oficialǎ, membrilor A.Ch.M.Oradea - prin afişare la sediul A.Ch.M.Oradea, pe pagina de
Internet sau orice alte publicaţii, cǎtre membrii în cauzǎ prin adresǎ scrisǎ.
Constituie abateri disciplinare:
a) încălcarea prevederilor Statutului, Regulamentului de aplicare, a Hotararilor Adunarii Generale si
ale Consiliului Director;
b) denigrarea activitaţii A.Ch.M.Oradea;
c) întreprinderea unor acţiuni ce aduc atingere de orice natura A.Ch.M.Oradea;
d) falsificarea actelor de origine sau folosirea unor falsuri cu bunaştiinta, sau a oricǎror alte date
incorecte privind activitatea chinologică;
e) deţinerea câinilor în condiţii improprii, abuzarea, maltratarea sau orice alte rele tratamente
aplicate acestora; abuzurile de acest gen vor fi documentate, A.Ch.M.Oradea prin reprezentanţii sǎi,
având obligaţia ca în termenul cel mai scurt cu putinţǎ sǎ aducǎ faptele în cauzǎ autoritǎţilor
responsabile pentru continuarea unor eventuale mǎsuri legale;
f) întocmirea de documente chinologice de către oricine care nu au calitatea conform statutului si a
legii aplicabile; documentele întocmite in aceste conditii sunt nule de drept;
(2) Sancţiunile ce pot fi aplicate membrilor A.Ch.M.Oradea de cǎtre Consiliul Director sunt:
avertismentul, suspendarea unor servicii cǎtre membrii A.Ch.M.Oradea pe o perioadǎ determinatǎ (1
lunǎ, 6 luni, 1 an, ş.a.m.d.) sau definitivǎ; de asemenea se poate aplica suspendarea calitǎţii de
membru activ al A.Ch.M.Oradea pentru o anumitǎ perioadǎ, excluderea din A.Ch.M. Oradea, sau
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excluderea temporarǎ de la participarea la activitǎţi sau acţiuni.
(3) În cazul în care un membru al Consiliului Director absentează nejustificat la 3 intruniri consecutive,
sau are o activitate nemulţumitoare, Preşedintele poate propune suspendarea acestuia din funcţie.
Propunerea, însoţită de justificarea scrisă, va fi validată prin votul majorităţii simple a Consiliului
Director. Decizia va fi adusă la cunoştinţa membrului în cauză prin scrisoare recomandată, respectiv
membrilor A.Ch.M.Oradea prin afişare în cadrul sediului şi pe pagina de Internet, respectiv A.Ch.R.
spre cunoştinţǎ. Daca un loc in Consiliu devine vacant, prin demisie sau suspendare sau excludere, in
intervalul dintre 2 adunari generale anuale, Consiliul poate decide ocuparea lui. Cooptarea unei noi
persoane trebuie ratificata de adunarea generala urmatoare. Mandatul persoanei cooptate nu poate
depasi mandatul persoanei inlocuite.

CAPITOLUL V RESURSE PATRIMONIALE
Resursele financiare se compun din :
a) tariful de inscriere si cotizatiile membrilor , cuantumul cotizatiei este stabilit prin hotarare anual de
catre consiliul director
b) dobanzile si dividentele rezultate din plasarea sumelor disponibile
c) dividentele societatilor comerciale infiintate,
d) venituri realizate din activitati economice directe
e) donatii, contributii, sponsorizari si legate,
f) resurse obtinute de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale
g) accesarea unor instrumente financiare prin intermediul unor proiecte sau programe din fonduri
nerambursabile,
h) tarife din organizarea unor manifestari chinologice,
i) alte venituri prevazute de lege
Resursele financiare ale asociatiei pot fi folosite doar pentru activitatea specifica asociatiei
circumscrisa domeniului chinologic.Din contul bancar al asociatiei banii vor putea fi folositi doar cu 2
semnaturi.
Activitati economice
1.Asociatia poate infiinta societati comerciale. Dividentele obtinute, daca nu se reinvestesc in aceleasi
societati comerciale, se folosesc obligatoriu pentru realizarea scopului asociatiei.
2. Asociatia poate desfasura orice alte activitati economice directe, daca acestea au caracter
accesoriu si sunt in stransa legatura cu scopul principal al acesteia sau servesc atingerii obiectivelor
stabilite statutar.
Cotizatia
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1. Membri de onoare si sustinatori ai asociatiei beneficieaza de scutirea platii cotizatiei anuale.
2. Membri activi si simpatizanti au obligatia de a achita o cotizatie anuala stabilita .Calitatea de
membru este asigurata pe perioada anului in curs.

CAPITOLUL VI STRUCTURA ORGANIZATORICA
Organele de conducere
Organele de conducere de administare si control ale asociatie sunt :
a) Adunarea generala
b) Consiliul director
Organul de control este Cenzorul
Adunarea generala
Competenta si intrunire
1.Adunarea generala este constituita din membrii activi cu o vechime de cel putin 1 an care au achitat
cotizatia la zi in momentul convocarii si nu au nici un fel de debite restante catre aceasta.
2.Sedintele adunarii generale sunt ordinare si extraordinare
3. Adunarea generala ordinara se intruneste o data pe an. Pana la data de 20 martie a anului in curs.
4. Adunarea generala extraordinara se intruneste ori de cate ori este necesar.
Convocare, ordine de zi, vot
(1) Adunarea Generală este convocată de Consiliul Director sau la cererea a 2/3 din membrii activi ai
A.Ch.M.Oradea, ce îndeplinesc condiţiile prevǎzute mai sus. În cazul convocării unei sedinţe
extraordinare ordinea de zi trebuie să conţina problemele mentionate de solicitanţi.
(2) Convocarea se face cu cel putin 15 de zile înainte de data fixată prin afişare la sediul Asociatiei şi
pe site-ul acesteia. Convocarea va conţine data, ora, locul adunării generale şi proiectul ordinii de zi.
(3) La Adunarea Generală poate asista si un delegat A.Ch.R, fara drept de vot. El va fi convocat cu cel
puţin 15 zile înainte de data sedinţei.
(4) Votul se exercitǎ în mod direct, nemijlocit, personal. Fiecare membru prezent în cadrul Adunǎrii
Generale are dreptul la un vot în condiţiile prevazute pentru membri activi . Nu se accepta procuri
notariale sau de orice alt fel, decat in situatii exceptionale cu acordul prealabil al Consiliului Director.
Art. 18 - Sedinta Adunării Generale
(1) Adunarea Generală este condusă de Preşedinte, iar în lipsa acestuia de un alt Membru din
Consiliul Director, delegat in scris de Preşedinte în acest sens.
(2) Secretarul Adunarii generale va fi ales de Consiliul director.
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(3) Secretarul va întocmi un proces-verbal al fiecarei sedinte a Adunării Generale in care se vor
consemna lista de prezenta şi discuţiile pe marginea ordinii de zi. Procesul verbal va fi semnat de
Preşedinte, secretar şi cel puţin 3 membrii participanţi la Adunarea Generalǎ.
(4) Deciziile Adunării Generale vor fi consemnate intr-o Hotărâre/set de Hotǎrâri ce va/vor fi
semnată(e) de Preşedinte, fiind astfel validate.
(5) Hotărârile Adunarii Generale se iau cu majoritatea simpla a membrilor cu drept de vot, cu exceptia
celor care au ca obiect modificarea statutului sau dizolvarea; pentru aceste hotărâri de majoră
importantă este necesar votul a 3/4 din membrii prezenţi.
(6) Asociaţii care, intr-o anumita problemă, supusă hotărârii Adunării generale, sunt interesaţi
personal sau prin soţii lor, ascendenţii sau descendenţii, rudele în linie colaterala sau afinii lor pana la
gradul al patrulea inclusiv, nu vor putea lua parte la deliberare si nici la vot. În caz contrar vor
raspunde în condiţiile legii pentru daunele cauzate A.Ch.MOradea, dacă fără votul lor nu s-ar fi putut
obţine majoritatea cerută.
(7) Hotǎrârile Adunarii Generale, validate de Preşedinte, vor fi publicate pe site-ul A.Ch.M.Oradea.
Art. 19 - Competentele Adunării Generale
Atribuţiile Adunării Generale sunt urmatoarele:
a) alege si revocă membrii Consiliului Director;
b) alege si revocă Comisia de Cenzori dupa caz
c) aprobă sau respinge raportul Consiliului Director asupra gestiunii A.Ch.M.Oradea şi raportul
Comisiei de Cenzori;
d) votează bugetul de venituri şi cheltuieli şi bilantul contabil;
e) hotărăşte înfinţarea de filiale sau sucursale;
f) modifică actul constitutiv şi statutul;
g) hotărăşte dizolvarea şi lichidarea A.Ch.M.Oradea, precum şi stabilirea destinatiei bunurilor
ramase dupa lichidare.
h) propune Regulamente ce vor completa prezentul Statut, ce vor fi adoptate cu majoritate simplǎ
de voturi şi validate prin vot unanim de Consiliul Director;
Art. 20 - Cvorumul
Adunarea Generală este valabil constituită în prezenţa a 50+1% din numarul membrilor convocaţi. În
cazul în care nu se întruneste acest numar de membrii, Adunarea Generală se consideră legal
constituită în termen de 1 ora de la data şi ora înscrise în convocator, daca se face dovada că s-au
respectat prevederile statutului în ceea ce priveste convocarea. Hotărârile Adunării Generale se iau cu
majoritatea simpla a celor prezenţi.
Consiliul Director
Art. 21 – Alcǎtuire
(1) Consiliul Director este alcatuit, din 5 Membri. Membrii Consiliului Director sunt propuşi în cadrul
Adunării Generale, dintre membrii activi cu vechime consecutiva de cel putin 5 ani in cadrul prezentei
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asociatii si sa fie posesorul unui afix de crescator F.C.I., membrii de onoare sau membrii fondatori,
fiind votaţi prin vot deschis de catre Adunarea Generala.
(2) Adunarea generala va alege un presedinte care va propune componenta consiliului director.
(3) Membrii Consiliului Director pot fi remuneraţi în condiţiile în care bugetul astfel dedicat
reprezintǎ cel mult 10% din veniturile A.Ch.M.Oradea; Remunerarea se poate face în baza unor
indemnizaţii de şedinţǎ, sau a unor retribuţii, în condiţiile legii;
(4) Cheltuielile angajate în numele şi interesul A.Ch.M.Oradea de către Membrii Consiliului Director
pot fi decontate în baza delegaţiei conforme şi a documentelor justificative, însoţite de un Raport
succint de activitate.
Art.22 - Facultatea Consiliului de a se completa
Daca un loc in Consiliu devine vacant, prin demisie sau suspendare, in intervalul dintre 2 adunari
generale anuale, Consiliul poate decide ocuparea lui. Cooptarea unei noi persoane trebuie ratificata
de adunarea generala urmatoare. Mandatul persoanei cooptate nu poate depasi mandatul persoanei
inlocuite. In cazul absentei nejustificate a unui membru din consiliul director la 3 intruniri consecutive
ale Consiliului in timpul aceluiasi mandat, acesta va putea fi suspendat din functie de catre Presedinte
printr-o scrisoare recomandata. Adunarea generala va hotari asupra mentinerii in functie sau nu a
membrului respectiv in consiliul director, dupa ascultarea raportului presedintelui si a membrului in
cauza.

Art. 23 - Reuniunea şi deliberarile Consiliului Director
(1) Consiliul Director funcţionează ca organ deliberativ şi ia hotărâri cu majoritate simplă de voturi, în
prezenţa a minim doua treimi din membrii săi. Fiecare Membru prezent are dreptul la un vot.
Membrii absenţi nu pot delega exercitarea votului. In caz de egalitate votul presedintelui este decisiv.
(2) Consiliul Director este convocat de 4 ori pe an în şedinta de lucru ordinară, sau în sedintă
extraordinară ori de cate ori este necesar, la cererea Preşedintelui sau a 2/3 din numarul Membrilor
Consiliului Director.
(3) Deliberarile Consiliului sunt consemnate intr-un registru cu filele numerotate şi ştampilate în
prealabil; la finalul fiecǎrei şedinţe, membrii Consiliului Director vor atesta corectitudinea celor
consemnate prin semnǎturǎ.
(4) Durata mandatului unui membru al Consiliului este de 5 ani. Un membru al consiliului poate fi
reales.
(5) Consiliul Director delibereazǎ asupra acţiunilor legate de buna funcţionare a A.Ch.M.Oradea,
validând şi materializând propunerile, regulamentele sau orice alte demersuri pentru care identificǎ
modalitǎţile de aplicare, cǎpǎtând astfel şi o funcţiune de asistare a activitǎţii executive a
Preşedintelui;
(6) Pentru a putea fi aleasă in Consiliu, o persoana trebuie sa fie cetatean roman, major si membru al
A.Ch.M.Oradea de cel puţin 5 ani consecutiv, sa detina afix de crescator. În Consiliul Director nu pot
funcţiona simultan rude de gradul întâi (soţi, soţii, fraţi, surori, fii, fice, etc.)
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Art. 24 - Obligaţiile membrilor Consiliului Director
Pe lângǎ obligaţiile ce revin membrilor A.Ch.M.Oradea, Membrii Consiliului Director au urmǎtoarele
obligaţii specifice:
a) sǎ asigure buna funcţionare din toate punctele de vedere ale A.Ch.M.Oradea;
b) sǎ se implice activ şi necondiţionat în acţiunile îndreptate spre atingerea scopurilor şi obiectivelor
A.Ch.M.Oradea;
c) sǎ aibǎ iniţiative în mǎsurǎ a asigura sursele financiare ale A.Ch.M.Oradea;
d) sǎ respecte în mod exemplar documentele cu valoare de normǎ ale A.Ch.M.Oradea, A.Ch.R. şi ale
F.C.I.
e) sǎ reprezinte cu onoare A.Ch.M.Oradea în cadrul manifestǎrilor specifice;
Art. 25 - Atribuţiile Consiliului Director
(1) Consiliul are urmatoarele atributii :`
a) prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de
venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul
programelor Asociatiei;
b) stabileşte expozitiile, competiţiile şi orice alte activitati specifice ce urmeaza a fi organizate de
A.Ch.M.Oradea;
c) încheie acte juridice în numele şi pe seama A.Ch.M.Oradea;
d) aprobă organigrama şi politica de personal a A.Ch.M.Oradea,
e) asigură administrarea bunurilor de orice natură ale A.Ch.M.Oradea;
f) stabileste cotizatia, taxa de inscriere şi orice alte contributii practicate în cadrul A.Ch.M.Oradea;
g) acţionează în numele A.Ch.M.Oradea;
h) mediază conflictele între membrii A.Ch.M.Oradea;
i) functioneaza si ca comisie de etica si disciplina;
j) autorizează Preşedintele să dobândească, să înstraineze sau să închiriereze bunuri necesare
funcţionării A.Ch.M.Oradea;
k) hotărăşte schimbarea sediului;
l) alte atribuţii prevazute de lege sau statut;
m) validează şi aplică sancţiunile Comisiei de Cenzori;
n) înfiinţează şi desfiinţează structuri tehnice specializate (departamente, comisii, grupuri de lucru)
şi reglementează activitatea acestora
o) ia decizia angajării de personal ce va asigura buna desfăşurare a activităţilor specifice şi va fixa
cuantumul remuneraţiei;
p) adoptă sau aprobă orice alte măsuri necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor statutului,
hotărârilor Adunării Generale sau propriilor hotărâri
r) poate elabora Regulamente ce vor completa şi detalia prevederile statutului;
s ) desemneazǎ Comisia de numǎrare a voturilor, compusǎ din 3 persoane, dintre membrii activi
prezenţi;
(2) Alte detalii de funcţionare, sau competenţe ale Consiliului Director se stabilesc prin Regulamente
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specifice.
Art. 26 - Preşedintele si vicepreşedinţii
(1) Preşedintele si vicepreşedinţii aduc la indeplinire hotărârile Adunării Generale şi Consiliului
Director, asigurând buna functionare a Asociatiei.
(2) Preşedintele are funcţie executivǎ dobânditǎ, reprezentând A.Ch.M.Oradea în relaţiile cu terţii şi
având drept de semnatură, atribuţii pe care le poate delega temporar prin mandat scris oricărui
membru al A.Ch.M.Oradea; delegarea se poate realiza parţial sau în totalitate vizând atribuţii
punctuale, cu titlu permanent sau temporar.
(3) Atribuţiile preşedintelui sunt:
a. convoacă şi conduce şedintele Consiliului Director;
b. conduce şi reprezintă de drept A.Ch.M.Oradea
c. alte atribuţii stabilite prin statut şi regulamente specifice.
(4) În caz de demisie sau orice situaţie de incapacitare suferită de Preşedinte, decanul de varsta al
vicepresedintilor substituie temporar preşedintele şi convoacă în cel mult 30 de zile Consiliul Director
pentru a alege un nou preşedinte. Suspendarea, revocarea sau restrângerea unor drepturi statutare
sau delegate anterior Preşedintelui se poate face doar în baza unei justificǎri temeinice, ce transpune
prevederi statutare, prin votul unanim al Membrilor Consiliului Director.
Art. 27 - Secretarul
(1) Secretarul(ii) A.Ch.M.Oradea ocupă funcţii de execuţie, putând fi remuneraţ(i) în funcţie de
atribuţiile, sarcinile şi performanţele tehnico-profesionale.
(2) Secretarul asigură buna funcţionare a A.Ch.M.Oradea şi îndeplineşte toate sarcinile ce îi sunt
delegate în baza prevederilor statutare, a regulamentelor conexe, a legislaţiei în vigoare, şi a fişei
postului, în limitele competenţelor, posibilităţilor şi aptitudinilor profesionale.
(3) La sfârşitul fiecărui an prezintă un raport de activitate Consiliului Director.
Cheltuielile angajate în numele şi interesul A.Ch.M.Oradea de către Secretar pot fi decontate în baza
delegaţiei conforme şi a documentelor justificative, însoţite de un Raport succint de activitate.
Art. 28 – Comisia de cenzori
(1) Comisia de Cenzori se compune din 3 membri daca numarul membrilor depaseste 100 , iar sub
acest numar va fi doar un cenzor, alesi pe o perioada de 5 ani de catre Adunarea Generală, fǎrǎ
obligativitatea de a fi Membrii Asociaţi ai A.Ch.M.Oradea.
(2) În realizarea competenţei sale comisia de cenzori sau cenzorul:
a) verifică modul în care este administrat patrimoniul asociatiei;
b) întocmeste rapoarte şi le prezinta adunarii generale;
c) membrii săi pot participa la sedintele consiliului director, ca observatori, fara drept de vot;
(3) Activitatea membrilor Comisiei de cenzori poate fi remuneratǎ. Cheltuielile angajate în numele şi
interesul A.Ch.M.Oradea de către Membrii Comisiei de Cenzori pot fi decontate în baza delegaţiei
conforme şi a documentelor justificative, însoţite de un Raport succint de activitate.
Art. 29 - Toţi membrii organelor de conducere şi control ce detin documente cu privire la
A.Ch.M.Oradea au obligatia de a le restitui la terminarea mandatului.
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TITLUL VI - DIZOLVARE SI LICHIDARE
Art. 30 - Asociaţia se dizolva:
a) de drept, în condiţiile legii
b) prin hotărârea judecatoriei sau tribunalului, în conditiile legii
c) prin hotărârea Adunarii Generale
Art. 31 - În cazul dizolvării Asociaţiei prin hotărârea Adunării Generale, în termen de 15 zile de la data
sedinţei de dizolvare, procesul verbal în formă autentică, se depune la judecatoria în a cărei
circumscripţie teritorială îşi are sediul, pentru a fi înscris în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.
Adunarea Generală va numi lichidatorii, care isi vor indeplini mandatul sub controlul cenzorului.
În cazul dizolvării, activul asociaţiei va fi transmis catre Asociatia Chinologica Romana
Asociatia inceteaza a avea fiinta la data radierii din Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor.

ŢII GENERALE
TITLUL VII – DISPOZI
DISPOZIŢ
Art. 32 –Consiliul Director va elabora Regulamente ce vor completa prezentul Statut.
Art. 33 – . Litigiile aparute intre Asociatie si alte persoane fizice sau juridice se rezolva conform
legislatiei in vigoare.
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Statutul a fost adoptat în condiţiile legii şi la data de 02.02.2012.
Întocmit astăzi 02.02.2012 în 6 exemplare.
Membri Fondatori,
Mitra Valentin Calin
Lipovan Codruta Delia
Osiceanu Gheorghe Adrian
Kope Barna Francisc
Gug Daniel Aurel
Laszlo Istvan
Turean Adelina
Damian Dacin
Albiter Ioan
Bungau Adrian
Maresch Robert
Silaghi Zsolt
Avocat CODRUTA LIPOVAN
In conformitate cu dispozitiile art.3 alin. (1) din Legea 51/1995 atesta identitatea partilor si continutul
prezentului act.
Data 02.02.2012
Semnatura
L.S.
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