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ASOCIAȚIEI FURNIZORILOR DE PRODUSE STOMATOLOGICE DIN ROMÂNIA

Art. 1 - Asociația Furnizorilor de produse stomatologice din România denumită în

continuare ASOCIAȚIA, este o organizație cu caracter profesional, non profit, de drept

privat fără scop patrimonial, alcătuită de următorii membri fondatori:

    S.C. DENTOTAL PROTECT SRL, cu sediul în București, sector 3, Calea Călărașilor, nr. 34, et. 
2, ap. 2, având cod unic de înregistrare: 6812309, atribut fiscal R, reprezentată de

    dl. Anghel Dogariu, cu funcția de asociat, având o contribuție la patrimoniul inițial de

    4000000 lei

    S.C. DENTAL SUPPLY INTERNATIONAL 2000 SRL cu sediul în București, sector 6, str. 
Constantin Noica, nr. 165, ap. 1, având cod unic de înregistrare: 13635560, atribut fiscal R, 
reprezentată de dl. Vasile Anca, cu funcția de asociat unic, având o contribuție la patrimoniul inițial 
de 2000000 lei

    S.C. EUROMED SRL, cu sediul în București, sector 2, Calea Moșilor, nr. 237, bloc 45, sc. 1, 
parter, ap. 6, având cod unic de înregistrare: 2353300, atribut fiscal R, reprezentată de dl. Eugen 
Popa, cu funcția de asociat, având o contribuție la patrimoniul inițial de 4000000 lei

    S.C. HTP MEDICAL SRL, cu sediul în București, sector 2, str. Italiană, nr. 25, et. 1, ap. 3-4, 
având cod unic de înregistrare: 8936710, atribut fiscal R, reprezentată de dl. Octavian-Ctin Netcu, 
cu funcția de administrator, având o contribuție la patrimoniul inițial de 2000000 lei

    S.C. MEDIDENT INTERNATIONAL SA, cu sediul în București, sector 3, Aleea Lunca 
Bradului, nr. 2, bloc H5, scara 4, ap. 3, având cod unic de înregistrare: 5721610, atribut fiscal R, 
reprezentată de dna Mihaela Cornescu, cu funcția de asociat, având o contribuție la patrimoniul 
inițial de 2000000 lei

    S.C. MONTERO SA, cu sediul în București, sector 6, Bd. Iuliu Maniu, nr. 6, având cod unic de 
înregistrare: 3939252, atribut fiscal R, reprezentată de dna Elena Albu, cu funcția de director, având 
o contribuție la patrimoniul inițial de 2000000 lei

    S.C. POLI SERVINVEST SRL, cu sediul în București, sector 2, str. Dimitrie Marinescu, nr. 1A, 
bloc C2, scara A, etaj 9, ap. 39, având cod unic de înregistrare: 45606, atribut fiscal R, reprezentată 
de dna Liliana Pop,

    cu funcția de asociat unic, având o contribuție la patrimoniul inițial de

    4000000 lei

    S.C.PROTECTDENT IMPEX SRL, cu sediul în București, sector 2,B-dul Pache Protopopescu, 
nr.76, parter, ap.1, având cod unic de înregistrare : 12146043 , atribut fiscal R, reprezentată de 



dl.Razvan-Liviu Gaita , cu funcția de asociat având o contribuție la patrimoniul inițial de 2000000 
lei.

Art. 2 Sediul ASOCIAȚIEI este în Str. DIMITRIE MARINESCU 1A, bl.C2, sc.A, ap.39, sector 2, 
BUCUREȘTI.

ASOCIAȚIA se constituie pe perioada nedeterminata.

Art. 3 - ASOCIAȚIA reuneste, pe baza liberului consimtamânt, persoane juridice, furnizori de 
produse stomatologice în scopul promovarii, protejarii si reprezentarii intereselor economice, 
comerciale si industriale referitoare la producerea si comertul cu produse stomatologice si de 
tehnica dentara.

Asociația va promova introducerea tehnologiilor de varf si libera circulatie a informatiilor în 
domeniul tehnico- profesional.

ASOCIAȚIA se organizeaza si functioneaza pe principiul general conform caruia vointa corporativa
este independenta de vointa individuala a membrilor asociati, iar patrimoniul asociatiei este distinct 
si autonom fata de patrimoniul individual al fiecarui asociat.

Art. 4 Patrimoniul asociatiei, activul patrimonial, este în valoare de 22.000.000 lei la data 
constituirii asociatiei si este alcatuit din aportul în bani al asociatilor.

Art. 5 Inscrierea în ASOCIATIE se face la cererea persoanei juridice, care este de acord cu 
prevederile din statut si accepta sa achite taxa de înscriere si cotizatia lunara de membru.

Aprobarea de înscriere ca membru în ASOCIATIE este data de Consiliul director al acesteia.

Art. 6 - ASOCIAȚIA devine persoana juridica din momentul inscrierii in Registrul asociatilor si 
fundatiilor aflat la grefa judecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul.

Art. 7 ASOCIAȚIA îsi desfasoara activitatea în baza statutului propriu si a actului constitutiv cu 
respectarea ordinii de drept.

Art.8. Cheltuielile de functionare ale ASOCIAȚIEI se acopera din taxa de inscriere, cotizatii si 
donatii sau sponsorizari.

Excedentele bugetare anuale vor fi destinate - cu aprobarea adunarii generale - investitiilor în 
actiuni necesare realizarii scopurilor si activitatilor de interes general ale ASOCIAȚIEI.

CAPITOLUL II - SCOPUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art.9. - ASOCIAȚIA are scopul de a crea un cadru organizat pentru analiza problemelor 
profesionale specifice vizând domeniile reprezentate si realizarea de cooperari profesionale între 
membrii sai si cu terti, menite sa contribuie la dezvoltarea activitatii pe ansamblu si a fiecarui 
membru în parte.

Art.10 - Obiectul de activitate general al ASOCIAȚIEI este conturarea politicii generale de ramura -
din punct de vedere profesional - în raport de cerintele si tendintele conjuncturale sau de lunga 
durata .



Obiectul de activitate general se realizeaza prin:

10.1. Identificarea problemelor de interes profesional pentru membrii sai, prin receptarea de la 
acestia a aspectelor de ordin tehnic sau comercial cu care se confrunta; prezentarea si sustinerea 
intereselor majoritare in fata organismelor statului si ale tertilor.

10..2. Organizarea de dezbateri pe probleme profesionale specifice si stabilirea în comun de 
propuneri de masuri si modalitati de promovare a lor.

10.3. Sprijinirea membrilor în cunoasterea, interpretarea si aplicarea reglementarilor si a normelor 
în vigoare cu caracter general, în special în conexiunea acestora cu aspectele de ordin profesional;

10.4. Actionarea pentru respectarea de catre membri a eticii profesionale si a normelor privind 
exercitarea unei concurente loiale în relatiile dintre ei si între acestia si terte persoane juridice si 
fizice;

10.6. Organizarea cooperarii ASOCIAȚIEI cu asociatii similare sau din alte domenii de activitate, 
în vederea realizarii obiectului de activitate.

10.7. Realizarea de catre ASOCIATIE, în nume propriu sau în colaborare, de actiuni cu caracter 
economic si stiintific "non profit" în domeniile medical, tehnic, economic, comercial, social, 
necesare activitatii sale.

10.8. Actionarea pentru promovarea educatiei pentru sanatate oro-dentara si a programelor de 
prevenire a afectiunilor dentare.

CAPITOLUL III - MEMBRII ASOCIAȚIEI; DREPTURI SI OBLIGATII

Art.11. - Dobandirea calitatii de membru al asociatiei.

11.1 Membrii ASOCIAȚIEI sunt persoanele juridice cu activitate de profil care recunosc 
prevederile prezentului statut si adera la realizarea scopului propus.

11.2 Calitatea de membru se dobandeste la cererea scrisa si prin achitarea unei taxe de inscriere, cu 
aprobarea Consiliului director.

        11.3 Membrii fondatori sunt persoanele juridice care au aderat la prezentul statut la data 
infiintarii, prevazuti la art.1.

        11.4 Firmele care se vor inscrie în asociatie în termen de o luna de la infiintare se considera 
membri co-fondatori.

        11.4 Calitatea de membru nu este transmisibila.

11.5 Numarul membrilor ASOCIAȚIEI este nelimitat.

Art.12 - Membrii ASOCIAȚIEI au urmatoarele drepturi:

- sa participe la lucrarile adunarii generale a ASOCIAȚIEI cu drept de vot deliberativ în adoptarea 
hotarârilor;

        sa fie alesi în organele de conducere, de control sau de specialitate ale ASOCIAȚIEI, în 



conditiile prezentului statut;

    - sa participe prin vot electronic la hotararile consiliului care privesc toti membrii asociatiei

        sa primeasca informatiile de care dispune ASOCIAȚIA referitoare la problemele de 
specialitate medicale, comerciale, financiare, fiscale, juridice, vamale, manageriale, etc;

Art.13. - Fiecare membru al ASOCIAȚIEI are urmatoarele obligatii:

- sa cunoasca si sa îndeplineasca prevederile statutului, si ale celorlalte dispozitii legale care 
reglementeaza activitatea ASOCIAȚIEI; sa aduca la îndeplinire hotarârile adunarii generale ale 
ASOCIAȚIEI si ale Consiliului director al acesteia.

- sa respecte normele de etica profesionala si pe cele privind exercitarea unei concurente loiale, în 
activitatea sa si în relatiile cu ceilalti membrii;

- sa promoveze obiectivele ASOCIAȚIEI si sa participe la actiunile organizate de aceasta;

- sa contribuie la cresterea prestigiului ASOCIAȚIEI si a membrilor acesteia;

- sa manifeste transparenta în relatiile cu ASOCIAȚIA;

- sa achite taxa de înscriere precum si cotizatia lunara de membru.

Art.14. - Calitatea de membru al ASOCIAȚIEI înceteaza în urmatoarele situatii:
-prin retragere, la cerere, anuntând în scris Consiliul director cu 30 de zile inainte de data retragerii.

- prin excluderea din ASOCIATIE, pentru nerespectarea obligatiilor de membru, ori pentru fapte 
grave ce lezeaza interesele ASOCIAȚIEI si ale membrilor sai sau încalca normele profesionale, 
precum si daca nu se plateste cotizatia lunara stabilita timp de 2 luni consecutiv sau 4 luni pe an.

La încetarea calitatii de membru al ASOCIAȚIEI prin retragere sau excludere persoana juridica 
si/sau fizica nu are dreptul sa solicite restituirea taxei de înscriere si a cotizatiilor achitate.

CAPITOLUL IV - ORGANELE DE CONDUCERE SI CONTROL

Art.l5. - Organele ASOCIAȚIEI sunt Adunarea generala, Consiliul director, si cenzorul. Adunarea 
generala este organul de conducere al Asociatiei.

Art.16. - Adunarea generala a ASOCIAȚIEI se constituie din reprezentantii de drept ai membrilor, 
persoane juridice, sau împuternicitii acestora.

Adunarea generala ordinara se convoaca anual de catre Consiliul director, în cel mult 3 luni de la 
încheierea exercitiului financiar.

Convocarea adunarii generale ordinare se face prin e-mail confirmat, cu cel putin 15 zile înainte de 
data tinerii acesteia.

Pentru rezolvarea unor probleme urgente care sunt de competenta adunarii generale, Consiliul 
director, din proprie initiativa ori la cererea a cel putin 1/3 din numarul membrilor, convoaca 
adunarea generala extraordinara ori de câte ori este nevoie.



Convocarea adunarii generale extraordinare se face în conditiile prevazute pentru adunarea generala
ordinara.

In înstiintarea pentru prima adunare generala se mentioneaza ordinea de zi, data, ora, locul, precum 
si ziua, ora si locul pentru cea de-a doua adunare când cea dintâi nu s-ar putea tine.

Adunarea generala este valabil constituita daca sunt reprezentati, respectiv prezenti, cel putin 51% 
din numarul total al membrilor asociatiei.

Hotarârile adunarii generale se iau cu jumatate plus unu din totalul voturilor membrilor prezenti, cu 
exceptia prevazuta la art. 25.

Isi pot exercita dreptul de vot în adunarile generale numai membrii cu cotizatia lunara achitata la zi.

Hotărârile luate de adunarea generală, în limitele legii, ale actului constitutiv și/sau ale statutului 
sunt obligatorii chiar și pentru asociații care nu au luat parte la adunarea generală sau au votat 
împotrivă. Hotărârile adunării generale, contrare legii, actului constitutiv sau dispozițiilor cuprinse 
în statut, pot fi atacate în justiție de către oricare dintre asociații care nu au luat parte la adunarea 
generală sau care au votat împotrivă și au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de ședință, 
în termen de 15 zile de la data când au luat cunoștință despre hotărâre sau de la data când a avut loc 
ședința, după caz.

Art.17. - Adunarea generala a ASOCIAȚIEI are urmatoarele atributii:

- adopta statutul, actul constitutiv al ASOCIAȚIEI, precum si modificarile ulterioare ale acestora;

- alege si revoca membrii Consiliului director si cenzorul Asociatiei; completeaza locurile devenite 
vacante.

-se pronunta asupra gestiunii ASOCIAȚIEI pentru exercitiul financiar încheiat;

- stabileste strategia si obiectivele generale ale asociatiei;

- aproba programul anual de activitate al ASOCIAȚIEI;

- stabileste bugetul de venituri si cheltuieli al ASOCIAȚIEI pentru noul exercitiu

financiar;

- decide, anual, cuantumul taxelor de înscriere pentru noi membri si cuantumul cotizatiilor lunare 
care trebuie achitate de membrii existenti ai ASOCIAȚIEI;

- aproba actiunile pentru care vor fi utilizate excedentele bugetare, cuantumul sumelor pentru 
fiecare actiune si stabileste modul de acoperire a eventualelor pierderi înregistrate în bilantul anual 
al ASOCIAȚIEI;

- aproba infiintarea de filiale;

- aproba asocierea la Asociatii Nationale si Internationale de profil;

- aproba dizolvarea si lichidarea ASOCIAȚIEI si stabileste destinatia bunurilor ramase dupa 



lichidare;

    - orice alte probleme referitoare la desfasurarea activitatii ASOCIAȚIEI se rezolva de catre 
consiliul director, în limitele legii si a reglementarilor proprii.

Art.18. - Consiliul director al ASOCIAȚIEI este ales de adunarea generala pentru o perioada de doi 
ani si este compus din 5 membri.

Consiliul director este format din Presedinte, vicepresedinte, director executiv si doi membri.

Pentru primul an de activitate au fost desemnatii urmatoriii :

        presedinte : dl.Eugen Popa reprezentant EUROMED SRL
        vicepresedinte: dl. Anghel Dogariu reprezentant DENTOTAL PROTECT
        director executiv : dna. Liliana Pop reprezentant POLI SERVINVEST

Consiliul conduce activitatea ASOCIAȚIEI în intervalul dintre adunarile generale, indeplinind 
hotararile adunarii generale.

Consiliul director se întruneste trimestrial la convocarea presedintelui, sau a directorului executiv, si
este valabil constituit daca sunt prezenti 2/3 din totalul membrilor.

Daca la prima convocare nu se întruneste acest cvorum, se procedeaza la o noua convocare în 
termen de cel mult 10 zile de la cea anterioara.

La a doua convocare Consiliul director este valabil constituit daca sunt prezenti cel putin jumatate 
plus unu dintre membrii sai.

Pentru operativitate, în anumite situatii Consiliul va comunica electronic si va vota în acelasi mod.

Consiliul director ia hotarâri valabile cu voturile a jumatate plus unu din membrii prezenti. Fiecare 
membru al Consiliului director are dreptul la un vot. Votul presedintelui anuleaza balotajul.

La întrunirile Consiliului director pot participa, fara drept de vot, specialisti în domeniu si membrii 
ai ASOCIAȚIEI interesati în problemele puse în dezbatere.

La cinci absente nemotivate de la sedintele Consiliului director în decursul unui an calendaristic se 
pierde calitatea de membru al Consiliului director, urmând ca la prima adunare generala sa se aleaga
un nou membru.

Pâna la respectiva adunare generala, Consiliul director functioneaza cu numarul de membri ramasi, 
cu conditia ca acestia sa nu fie mai putini de 2, respectându-se prevederile de cvorum mentionate la 
aliniatul trei. In situatia în care sunt mai putin de 2 membri ramasi se convoaca adunarea generala 
extraordinara pentru completarea locurilor vacante.

Toate hotaririle privind activitatea de interes general pentru toti membrii asociatiei vor fi luate prin 
votul electronic cu majoritatea simpla.

Toate comunicarile eletronice privind votul vor fi cu raspuns confirmat.

In cazul în care dupa repetarea votului , nu vor vota electronic toti membri se vor lua în consideratie



voturile majoritatii care a votat daca acesta reprezina 50% dintre membri.

Art.19. - Consiliul director are urmatoarele atributii:

- adopta masuri pentru îndeplinirea hotarârilor adunarii generale ale ASOCIAȚIEI;

- desemneaza presedintele Consiliului director, dintre membrii sai;

- adopta masuri de asigurare a protectiei patrimoniului ASOCIAȚIEI;

- analizeaza si decide asupra cererilor de primire de noi membri sau asupra excluderii unor membri 
asociati;

- pregateste si convoaca adunarea generala a ASOCIAȚIEI;

- întocmeste raportul anual privind activitatea desfasurata de ASOCIATIE;

- elaboreaza programul de activitate al ASOCIAȚIEI si îl supune spre aprobare adunarii generale;

- aproba înfiintarea de comisii de specialitate pe domenii de activitate, daca este cazul;

- asigura colaborarea ASOCIAȚIEI cu alte asociatii si organizatii din tara si strainatate cu scop 
similar, pentru realizarea obiectului de activitate stabilit prin statut;

- exercita orice alte atributii necesare realizarii scopurilor ASOCIAȚIEI,

fara a prejudicia atributiile adunarii generale.

- stabileste taxa de inscriere si cotizatia lunara , dupa consultarea membrilor asociatiei.

- prezintă adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de 
venituri și cheltuieli, bilanțul contabil, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli și proiectul 
programelor asociației;

- încheie acte juridice în numele și pe seama Asociației;

- aprobă organigrama și politica de personal ale Asociației;

- hotaraste schimbarea sediului Asociatiei;

In relatiile cu tertii ASOCIAȚIA este reprezentată de Presedintele Consiliului director si/sau de 
Directorul executiv, pe baza si în limita împuternicirilor date de Consiliul director, iar în lipsa 
acestuia de catre un membru al Consiliului director - desemnat de presedinte.

Conducerea activitatii curente a ASOCIAȚIEI este asigurata de Directorul executiv, în limita 
competentelor stabilite de Consiliul director.

Directorul executiv este angajat în calitate de persoana fizica sau juridica de catre Consiliul director 
cu aprobarea electronica a majoritatii membrilor.

Pentru activitatea depusa Directorul executiv va primi o retributie stabilita de Consiliul executiv.



Cenzorul este angajat de catre Consiliul director cu aprobarea majoritatii membrilor.

Art.20. - Toate hotarârile sau deciziile Consiliului director care privesc activitatea generala a 
asociatiei vor fi luate cu majoritatea voturilor electronice ale membrilor ASOCIAȚIEI.

Transparenta , responsabilitatea si implicarea tuturor membrilor în luarea hotaririlor va fi 
caracteristica activitatii asociatiei.

Art.21. Controlul financiar intern al asociatiei este asigurat de un cenzor, expert contabil sau 
contabil autorizat, propus de Consiliul director si votat electronic de majoritatea membrilor, pentru 
o perioada de 2 ani si cu respectarea reglementarilor legale în vigoare.

Pentru primii 2 ani de activitate ai Asociatiei, cenzorul desemnat este dl Aurelian Antohi, cetatean 
roman,legitimat cu CI seria RT 031701eliberat de sectia 2 Politie la data de 2.08.1999, care este 
expert contabil.

In realizarea competentei sale cenzorul are urmatoarele atributii:

- verifica modul in care este administrat patrimonial asociatiei;

- verifica situatia financiara anuala a Asociatiei si prezinta un raport detaliat adunarii generale, la 
incheierea exercitiului financiar si ori de cate ori este necesar;

la solicitarea membrilor Consiliului Director sau a asociatilor, va oferi lamuririle necesare cu privire
la reglementarile financiar-fiscale;

        poate participa la sedintele Consiliului Director fara drept de vot.

Pentru activitatea depusa Cenzorul primeste o indemnizatie stabilita de Consiliul director.

In cazul în care cenzorul nu mai ramâne în functie, Consiliul director propune alt cenzor care va fi 
validat prin votul electronic al membrilor.

CAPITOLUL V - MIJLOACELE FINANCIARE SI FONDURILE ASOCIAȚIEI

Art.22. - ASOCIAȚIA îsi desfasoara activitatea pe baza unui buget de venituri si cheltuieli aprobat 
anual de adunarea generala sau votat electronic daca se impune , prin care sa se asigure acoperirea 
cheltuielilor de functionare.

Veniturile asociatiilor provin din:

- taxa de inscriere

- cotizatii lunare ale persoanelor juridice si fizice membre;

- dobanzile si dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, in conditiile legale;

- donatii, sponsorizari;

- alte venituri prevazute de lege.



Art.23. - Gestiunea ASOCIAȚIEI se va tine de Directorul executiv, prin personal calificat si va fi 
controlata trimestrial de Consiliul director si de catre cenzor.

ASOCIAȚIA poate deschide cont la orice banca din România cu respectarea legislatiei în vigoare.

Operatiunile financiare al ASOCIAȚIEI se vor putea face numai cu semnatura presedintelui sau a 
Directorului executiv .

Art.24. - ASOCIAȚIA nu raspunde pentru obligatiile asumate si pierderile înregistrate în activitatea 
proprie desfasurata de membrii sai.

CAPITOLUL VI - DIZOLVAREA SI LICHIDAREA

Art. 25. Asociația se dizolvă:

a) de drept;

b) prin hotărârea judecătoriei

c) prin hotărârea adunării generale.

Art. 26 - Asociația se dizolvă de drept prin:

a) împlinirea duratei pentru care a fost constituită;

b) 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 acestui scop;

c) imposibilitatea constituirii adunării generale sau a constituirii consiliului director în conformitate 
cu statutul asociației, dacă această situație durează mai mult de un an de la data la care, potrivit 
statutului, adunarea generală sau, după caz, consiliul director trebuia constituit;

d) reducerea numărului de asociați sub limita fixată de lege, dacă acesta nu a fost complinit timp de 
3 luni.

Constatarea dizolvării se realizează prin hotărârea judecătoriei în a cărei circumscripție se află 
sediul asociației, la cererea oricărei persoane interesate.

Art. 27 - Asociația se dizolvă, prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate:

a) când scopul sau activitatea asociației a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;

b) când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;

c) când asociația urmărește un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;

d) când asociația a devenit insolvabilă;

Instanța competentă este judecătoria în circumscripția căreia asociația își are sediul.

Art. 28. - Asociația se poate dizolva și prin hotărârea adunării generale, luata de cel putin 2/3 din 
numarul total al membrilor. Adunarea generala care hotaraste dizolvarea Asociatiei, numeste si 



lichidatorul care isi va indeplini mandatul sub controlul cenzorilor. În termen de 15 zile de la data 
ședinței de dizolvare, procesul-verbal, în formă autentică, se depune la judecătoria în a cărei 
circumscripție teritorială își are sediul, pentru a fi înscris în Registrul asociațiilor și fundațiilor.

Art. 29 - In toate cazurile de dizolvare prevazute la art. 26 si art. 27 lichidatorii vor fi numiți prin 
însăși hotărârea judecătorească.

În cazul dizolvării prevăzute de art. 28, lichidatorii vor fi numiți de către adunarea generală, sub 
sancțiunea lipsirii de efecte juridice a hotărârii de dizolvare.

În toate cazurile, mandatul consiliului director încetează o dată cu numirea lichidatorilor.

Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau persoane juridice.

Reprezentanții permanenți - persoane fizice ale persoanei juridice lichidatoare - trebuie să fie 
lichidatori autorizați, în condițiile legii.

Art. 30 Imediat după intrarea lor în funcție, lichidatorii vor face inventarul și vor încheia un bilanț 
care să constate situația exactă a activului și pasivului asociației.

Lichidatorii sunt obligați să primească și să păstreze registrele și orice alte acte ale asociației. De 
asemenea, ei vor ține un registru cu toate operațiunile lichidării în ordinea datei acestora.

Lichidatorii își îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorilor.

Art. 31. - Lichidatorii sunt obligați să continue operațiunile juridice în curs, să încaseze creanțele, să
plătească creditorii și, dacă numerarul este insuficient, să transforme și restul activului în bani, 
procedând la vânzarea prin licitație publică a bunurilor mobile și imobile.

Lichidatorii pot realiza numai acele operațiuni noi care sunt necesare finalizării celor aflate în curs.

În orice caz, lichidatorii nu pot încheia operațiunile și nu pot remite celor în drept contul gestiunii 
decât după expirarea unui termen de 6 luni de la publicarea dizolvării asociației.

Lichidatorii răspund solidar pentru daunele cauzate creditorilor din culpa lor.

Art. 32 - În cazul dizolvării asociației, 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, în baza hotararii adunarii generale.

CAPITOLUL VII - DISPOZITII FINALE

Art. 33. - Prezentul Statut reprezinta cadrul de organizare si functionare al ASOCIAȚIEI, el putând 
fi completat ori de câte ori interesele membrilor o impun, prin hotarârea adunarii generale luate 
conform art. 16 si cu îndeplinirea conditiilor legale de fond si forma.

Prevederile prezentului Statut se completeaza cu prevederile Ordonanta de Guvern nr. 26/2000 cu 
privire la asociatii si fundatii, asa cum a fost modificata si completata prin Ordonanta de Guvern nr. 
37/2003, pentru modificarea si completarea OG 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii.


