STATUTUL
Asociaţiei Absolventilor Liceului de Informatica Timisoara (ALITIM)
CAP I

Datele de identificare ale asociaţilor- membri fondatori

Art. 1 Asociaţia „ALITIM” este înfiinţată, potrivit „Actului Constitutiv” şi cu respectarea
prevederilor OG nr. 26/2000, de către următorii membri fondatori:
Nr.
Crt.

Nume si prenume

Data si locul nasterii

Domiciliul

Tara/
cetatenia

Serie si
numar CI

1

Ivan Helga

...

Sturzinger Alfred

3

Pink Helmuth

...

...

4

Rumann Friedrich

...

...

5

Muller Iosif

...

...

6

Gombos Mircea

...

...

7

Schulz Felicia

...

...

8

Dumitru Ewald

...

...

9

Ardelean Felicia

...

...

10

Serafim Luca

...

...

11

Spilca Elena

...

...

12

Dascau Mircea

...

...

13

...

...

14

Tamazlicariu
Eugenia
Cucu Lucian

...

...

15

Misaras Ioan

...

...

16

Cuzma Liliana

...

...

17

Botea Traian

...

...

18

Braun Johann

...

...

Germania
germana
Germania
germana
Germania
germana
Germania
germana
Germania
germana
Germania
germana
Germania
germana
Germania
germana
Germania
germana
Germania
germana
U.S.A.
americana
Romania
romana
Romania
romana
Romania
romana
Romania
romana
Romania
romana
Romania
romana
Germania
germana

...

2

...
Timisoara
...

...

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

19

Rettinger Cristine

...

...

20

Citescu Carmen

...

...

21

Tarziu Mircea

...

...

22

Nemedi Gheorghe

...

...

23

Sorinchescu Maria

...

...

24

Sipetan Camelia
Elena
Sipetan Cornel
Constantin
Dumbrava Doru

...

...

...

...

...

...

...

...

28

Florea Oliewer
Amadeus
Anca Mihaela

...

...

29

Merce Mihai

...

...

30

Teleaga Mihai

...

...

25
26
27

Germania
germana
Romania
romana
Romania
romana
Romania
romana
Romania
romana
Romania
Romana
Romania
romana
Romania
romana
Romania
romana
Romania
romana
Romania
romana
Romania
romana

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

CAP II Scopul şi obiectivele asociaţiei
Art.2 Membrii fondatori au hotărât să înfiinţeze asociaţia, persoană juridică de
drept privat, fără scop patrimonial.
Art. 3 Membrii fondatori au avut calitatea de elevi şi/sau absolvenţi ai liceului
care poartă, în prezent, numele de Liceul de Informatică „Grigore Moisil” din Timişoara
şi sunt recunoscători acestei instituţii de învăţământ care a contribuit, în mod benefic,
la educaţia şi formarea lor profesională.
Art. 4 Scopul asociaţiei îl reprezintă sprijinirea materială şi morală a Liceului de
Informatică „Grigore Moisil” din Timişoara, a elevilor şi a cadrelor didactice din cadrul
acestui liceu, inclusiv promovarea imaginii sale.
Art.5 Obiectivele social-utile, în vederea realizării scopului asociaţiei sunt
următoarele:
- acordarea de ajutor financiar şi/sau prin realizare de lucrări de construcţii
destinate reparării şi întreţinerii clădirii acestui liceu;
- dotarea liceului cu aparatură electronică (calculatoare, aparatură de laborator,
etc.) şi publicaţii (cărţi, reviste) de specialitate;
- sprijinirea materială sau recompensarea elevilor cu rezultate deosebite la
învăţătură;
- ajutorarea materială a elevilor şi/sau părinţilor acestora, care au o situaţie
social-materială dificilă;
- sprijinirea activităţii cadrelor didactice care, prin profesionalismul lor, contribuie
la ridicarea standardului de pregătire al elevilor;

- sprijinirea activităţii sportive şcolare, în principal prin achiziţii şi donaţii de
echipament sportiv destinat elevilor;
- instituirea şi acordarea de premii şi diplome;
- sprijin material şi logistic în vederea editării unor broşuri, pliante sau alte
materiale publicitare care să reflecte obiectiv şi să promoveze activitatea şi imaginea
liceului;
– orice alte activităţi sau alocări de mijloace şi resurse umane ori materiale,
permise de lege şi morala publică, aflate în concordanţă cu scopul principal
precizat la art. 4 al prezentului statut.
–

CAP III Denumirea asociaţiei
Art. 6 Denumirea asociaţiei este Asocia Absolventilor Liceului de Informatica
Timosoara „ALITIM”

CAP IV Sediul asociaţiei
Art. 7 Sediul asociaţiei este în România, mun. Timişoara, str.Maresal
Alexandru Averescu, nr.63,ap. 19.
Sediul poate fi schimbat prin hotărârea Consiliului Director.

CAP V Durata de funcţionare a asociaţiei
Art. 8 Asociaţia „ALITIM”, se constituie pe durată nedeterminată.

CAP VI Modul de dobândire şi de pierdere a calităţii de asociat
Art. 9 Asociaţia se compune din următoarele categorii de membri:
a) asociaţii- membrii fondatori sunt cei care au constituit asociaţia şi au
contribuit moral şi material la fondarea ei şi la constituirea patrimoniului social iniţial;
b) membrii-asociaţi sunt cei care se asociază ulterior fondării şi contribuie moral
şi material la completarea patrimoniului asociaţiei;
c) membrii de onoare sunt persoanele fizice şi persoanele juridice care aduc
servicii deosebite asociaţiei sau care o sprijină substanţial, din punct de vedere
financiar;
d) membrii susţinători sunt persoanele care aderă la scopul asociaţiei şi o
sprijină material şi moral la realizarea acestui scop.
Art. 10 Cererile de aderare la asociaţie, în calitate de membru-asociat sau
membru – susţinător, se aprobă de către Consiliul Director, cu majoritate simplă de
voturi şi se validează de către Adunarea Generală, în proxima şedinţă a acesteia.
Art. 11 Calitatea de membru-asociat se pierde prin retragere (comunicată
asociaţiei prin cerere scrisă) sau prin excludere pentru abateri grave de la statut şi de
la hotărârile Consiliului Director.
Art. 12 Membrii-asociaţi care se retrag sau sunt excluşi nu au nici un drept
asupra patrimoniului social, ei rămânând obligaţi să-şi plătească contribuţiile la care
s - au obligat faţă de asociaţie.

CAP VII Drepturile şi obligaţiile asociaţilor

Art. 13 Membrii asociaţiei au următoarele drepturi:
a) să aleagă şi să fie aleşi în Consiliul Director ori în calitatea de cenzor, dacă
au împlinit vârsta de 18 ani, au aptitudini şi capacitate pentru funcţiile la care
candidează şi nu au suferit nici o condamnare penală;
b) să-şi exprime prin vot, în cadrul Adunării Generale, opţiunea faţă de
iniţiativele şi/sau proiectele de hotărâri ale Consiliului Director;
c) să iniţieze propuneri şi/sau proiecte în concordanţă cu scopul şi obiectivele
asociaţiei, pe care le vor înainta Consiliului Director;
d) să fie informaţi de către Consiliul Director cu privire la activitatea asociaţiei,
inclusiv cu privire la situaţia financiar-contabilă a acesteia.
Art. 14 Membrii asociaţiei au următoarele obligaţii:
a) să respecte statutul asociaţiei şi hotărârile Consiliului Director;
b) să plătească, la timp, cotizaţia şi să respecte obligaţiile materiale ori
financiare potrivit angajamentelor pe care şi le-au asumat;
c) să promoveze şi să apere interesele asociaţiei.

CAP VIII

Resursele patrimoniale ale asociaţiei

Art. 15 Categoriile de resurse patrimoniale ale asociaţiei sunt următoarele:
a) patrimoniul iniţial, aşa cum a fost prevăzut în actul constitutiv, alcătuit din
aporturile în bani (numerar) depuse de către asociaţii-membri fondatori;
b) cotizaţiile achitate de către fiecare membru al asociaţiei;
c) contribuţiile materiale şi financiare ale membrilor;
d) dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii
legale;
e) venituri realizate din activităţi economice directe;
f) donaţii, sponsorizări sau legate;
g) resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale;
h) alte venituri prevăzute de lege.
Art. 16 Asociaţia poate înfiinţa societăţi comerciale. Dividendele obtinute de
asociaţie din activitatile acestor societati comerciale, daca nu se reinvestesc în
aceleasi societăţi comerciale, se folosesc în mod obligatoriu pentru realizarea scopului
asociatiei.
Art. 17 Asociaţia poate desfăşura orice alte activităţi economice directe, dacă
acestea au caracter accesoriu şi sunt în strânsă legatură cu scopul principal al
acesteia.

CAP IX Conducerea şi controlul asociaţiei
Art. 18 Organele asociatiei sunt:
a) Adunarea Generală;
b) Consiliul Director;
c) Cenzorul
Art. 19 Adunarea Generală este organul de conducere, alcătuit din totalitatea
asociaţilor.
Competenţa Adunării Generale cuprinde:

a) stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale asociaţiei;
b) aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a situatilor financiare anuale;
c) alegerea şi revocarea membrilor Consiliului Director;
d) alegerea şi revocarea cenzorului ;
e) înfiinţarea de filiale;
f) modificarea actului constitutiv şi a statutului;
g) dizolvarea şi lichidarea asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor
rămase după lichidare;
h) orice alte atribuţii prevăzute în lege sau în prezentul statut.
Adunarea Generală se întruneşte cel puţin o dată pe an şi are drept de control
asupra Consiliului Director şi al Cenzorului.
Art. 20 Adunarea Generală se convocă de către Consiliul Director, cu cel puţin
30 de zile înainte de data şedinţei şi se comunică fiecărui membru al asociaţiei prin
scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin fax.
Convocatorul va cuprinde data, ora, locul şedinţei, precum şi ordinea de zi.
Art. 21 Adunarea Generală se consideră legal constituită dacă, urmare a
convocării prevăzute la art. 20, la ea participă jumătate plus unu din membrii
asociaţiei.
Dacă nu este întrunit cvorumul de mai sus, Consiliul Director va stabili, într-un
termen de cel mult 10 zile, data, locul şi ora unei noi şedinţe, care vor fi anunţate prin
piblicarea într-un ziar de răspândire naţională (comunicarea prin scrisori recomandate
ori fax nemaifiind obligatorie).
Art. 22 Hotărârile Adunării Generale se adoptă cu majoritatea simplă a
membrilor prezenţi.
Hotărârile privind alegerea şi revocarea membrilor Consiliului Director şi a
Cenzorului se adoptă numai prin vot secret.
Cu ocazia fiecărei Adunări Generale se întocmeşte un proces-verbal care
cuprinde modul de desfăşurare, dezbaterile şi hotărârile adoptate.
Art. 23 Asociatul care, într-o anumită problemă supusă hotărârii Adunării
Generale, este interesat personal sau prin soţul său, ascendenţii sau descendenţii săi,
rudele în linie colaterală sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv, nu va putea
lua parte la deliberare şi nici la vot.
Asociatul care incalcă dispoziţiile de mai sus este răspunzător de daunele
cauzate asociaţiei dacă fără votul său nu s-ar fi putut obţine majoritatea cerută.
Art. 24 Hotărârile luate de Adunarea Generală, în limitele legii, ale actului
constitutiv şi/sau ale statutului sunt obligatorii chiar şi pentru asociaţii care nu au luat
parte la Adunarea Generală sau au votat împotrivă.
Art. 25 Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării
Generale. În exercitarea competenţei sale, Consiliul Director:
a) prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară,
executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, situaţiile financiare anuale, proiectul
bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectele programelor asociaţiei;
b) încheie acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei;
c) aprobă organigrama şi politica de personal ale asociaţiei ;
d) stabileşte valoarea cotizaţiei datorată de fiecare membru al asociaţiei,
precum şi periodicitatea plăţii acesteia, pe care le supune validării în proxima şedinţă
a Adunării Generale ;
e) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea
Generală.

Prevederile art. 23 din prezentul statut se aplică şi membrilor Consiliului
Director.
Art. 26 Consiliul Director este format din 3 (trei) persoane : un preşedinte şi doi
vicepreşedinţi.
Nu poate fi membru al Consiliului Director persoana care ocupă o funcţie de
conducere în cadrul unei instituţii publice dacă asociaţia are ca scop sprijinirea
activităţii acelei instituţii publice.
Art. 27 Consiliul Director poate împuternici una sau mai multe persoane cu
funcţii executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de asociat ori care sunt străine
de asociaţie, pentru exercitarea următoarelor atribuţii :
a) să încheie acte juridice în numele sau pe seama asociaţiei ;
b) să îndeplinească rice alte atribuţii prevăzute de prezentul statut sau stabilite
de Adunarea Generală.
Art. 28 Consiliul Director se întruneşte cel puţin o dată pe trimestru sau ori de
câte ori neviule asociaţiei o impun.
Convocarea şedinţelor Consiliului Director se face, de regulă, de către
preşedinte, însă şi de către oricare dintre vicepreşedinţi.
Şedinţele Consiliului Director se desfăşoară, de regulă, la sediul asociaţiei.
Convocarea se face prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau
prin fax.
Art. 29 Consiliul Director deliberează şi adoptă hotărâri valabile cu votul a cel
puţin 2 dintre cei trei membri ai săi.
Deliberările şi hotărârile se consemnează, în mod obligatoriu, în procesele
verbale ale şedinţelor.
Art. 30 Controlul financiar intern al asociaţiei este asigurat de un cenzor.
În realizarea competenţei sale cenzorul :
a) verifică modul în care este administrat patrimoniul asociaţiei;
b) întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării Generale;
c) poate participa la şedinţele Consiliului Director fără drept de vot;
d) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de
Adunarea Generală.

CAP X Dizolvarea şi lichidarea
Art. 31Asociaţia se poate dizolva:
a) de drept;
b) prin hotărârea judecătorească;
c) prin hotărârea Adunării Generale.
Art. 32 Asociaţia se dizolvă de drept prin:
a) realizarea sau, după caz, imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost
constituită, dacă în termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se
produce schimbarea acestui scop;
b) imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau a constituirii Consiliului
Director în conformitate cu statutul asociaţiei, dacă această situaţie durează mai mult
de un an de la data la care, potrivit statutului, Adunarea Generala sau, dupa caz,
Consiliul Director trebuia constituit;

c) reducerea numărului de asociaţi 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
circumscripţie se află sediul asociaţiei, la cererea oricărei persoane interesate.
Art. 33 Asociaţia se dizolvă, prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei
persoane interesate:
a) când scopul sau activitatea asociaţiei a devenit ilicită sau contrară ordinii
publice;
b) când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii
publice;
c) când asociaţia urmăreste un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;
d) când asociaţia a devenit insolvabilă;
Instanţa competentă să hotărască dizolvarea este judecătoria în circumscripţia
căreia asociaţia îşi are sediul.
Art. 34 Asociaţia se poate dizolva şi prin hotărârea Adunării Generale. În
termen de 15 zile de la data şedinţei de dizolvare, procesul-verbal, în formă autentică,
se depune la judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul, pentru a fi
înscris în Registrul asociatiilor si fundatiilor.
Art. 35 În cazul dizolvării asociaţiei, bunurile rămase în urma lichidării nu se
pot transmite către persoane fizice.
Aceste bunuri pot fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de
drept public cu scop identic sau asemănător, conform hotărârii Adunării Generale.
Art. 36 În cazul dizolvării asociaţiei, lichidatorii se numesc de către instanţa
judecătorească sau de către Adunarea Generală, după caz, conform prevederilor
legale.
În toate cazurile, mandatul Consiliului Director încetează o dată cu numirea
lichidatorilor.
Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau persoane juridice. Reprezentanţii
permanenţi - persoane fizice ale persoanei juridice lichidatoare - trebuie să fie
lichidatori autorizaţi, în condiţiile legii.
Art. 37 Imediat după intrarea lor în funcţie, lichidatorii vor face inventarul şi vor
încheia un bilanţ care să constate situaţia exactă a activului şi pasivului asociaţiei.
Lichidatorii sunt obligaţi să primească şi să păstreze registrele şi orice alte acte
ale asociaţiei. De asemenea, ei vor ţine un registru cu toate operaţiunile lichidării în
ordinea datei acestora.
Lichidatorii îşi îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorilor.
Art. 38 Lichidatorii sunt obligaţi să continue operaţiunile juridice în curs, să
încaseze creanţele, să plătească creditorii şi, dacă numerarul este insuficient, să
transforme şi restul activului în bani, procedând la vânzarea prin licitaţie publică a
bunurilor mobile şi imobile.
Lichidatorii pot realiza numai acele operaţiuni noi care sunt necesare finalizării
celor aflate în curs.
Art. 39 Atât faţă de asociaţie, cât şi faţă de asociaţi sau, după caz, fondatori,
lichidatorii sunt supusi regulilor mandatului.
Art. 40 După terminarea lichidării, lichidatorii sunt obligaţi ca în temen de două
luni să depună bilanţul, registrul jurnal şi un memorandum, declarând operaţiunile de

lichidare la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor al judecătoriei în a cărei circumscripţie
teritorială îşi are sediul asociaţia.
Lichidatorii sunt obligaţi să îndeplinească toate procedurile pentru publicarea
lichidării şi radierea asociaţiei din Registrul asociaţiilor.
Publicarea lichidării se face prin afişarea la uşa instanţei în a cărei
circumscripţie teritorială îşi are sediul persoana juridică, în temen de două luni de la
terminarea lichidării.
Art. 41 Dacă în termen de 30 de zile libere de la depunerea bilanţului nu se
înregistrează nici o contestaţie, bilanţul se consideră definitiv aprobat şi lichidatorii, cu
autorizarea judecatoriei, vor remite celor în drept bunurile şi sumele rămase de la
lichidare, Împreună cu toate registrele şi actele asociaţiei şi ale lichidării. Numai după
aceasta lichidatorii vor fi consideraţi descărcaţi şi li se va elibera, în acest scop, un
act constatator.
Art. 42 După terminarea lichidării, lichidatorii trebuie să ceară radierea
asociaţiei din Registrul asociaţiilor si fundatiilor.
Asociaţia încetează a avea fiinţă la data radierii din Registrul asociaţiilor şi
fundaţiilor.

CAP. XI Dispoziţii finale
Art. 43 Prevederile prezentului statut se completează cu dispoziţiile legii.

CONSILIUL DIRECTOR ,
Presedinte,

SIPETAN CORNEL CONSTANTIN

Vicepresedinte, CUCU LUCIAN
Vicepresedinte, FLOREA OLIEWER AMADEUS

