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STATUTUL
ASOCIAŢIEI „BOXER CLUB CARPATIA”

        Statutul asociaţiei va avea următoarele clauze:

Art. 1. Denumirea, forma juridică, sediul şi durata :

Asociaţia va avea denumirea de „Boxer Club Carpatia”. Denumirea va 
fi menţionată în toate actele provenind de la asociaţie, precum şi pe ştampila 
asociaţiei.

Art. 2. Forma juridică :

Asociaţia este persoană juridică română de drept privat, fără scop 
patrimonial, înfiinţată în baza O.G. 26/2000 modificată şi completată prin 
O.G. 37/2003, şi constituită în mod voluntar de către asociaţi, pe baza 
liberului consimţământ.

Asociaţia dobândeşte personalitate juridică prin înscriere în Registrul 
asociaţiilor şi fundaţiilor de la grefa Judecătoriei Oradea.
          Asociaţia îşi va putea înfiinţa filiale teritoriale în România, în condiţiile 
prevăzute de lege.

Asociaţia „Boxer Club Carpatia” este membru al Asociaţiei 
Chinologice Române.

Art. 3. Sediul : 

Sediul social al Asociaţiei „Boxer Club Carpatia”  este în ORADEA, 
Str. Haţegului Nr. 39, Cod Poştal 410257, jud. Bihor. 

Sediul va putea fi schimbat prin hotărârea luată de Consiliul Director al 
asociaţiei.

Art.4. Durata :

Durata de funcţionare a asociaţiei este nelimitată.

Art. 5. Scopul şi obiectul de activitate :

Scopul Asociaţiei „Boxer Club Carpatia” este conservarea, 
dezvoltarea şi punerea în valoare a fondului canin din rasa BOXER 
GERMAN, încurajarea şi sprijinirea crescătorilor, dezvoltarea şi 
evidenţierea unor noi utilităţi a exemplarelor din această rasă.
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Asociaţia „Boxer Club Carpatia” are caracter ştiinţific, sportiv şi 
nepatrimonial.

Asociaţia „Boxer Club Carpatia” îşi exercită activitatea în limitele 
prezentului statut şi a regulamentului de ordine interioară, precum şi cu 
respectarea statutului Asociaţiei Chinologice Române şi a regulamentelor 
acesteia, pe care se angajează să le respecte şi să le aplice.

Obiectivele urmărite de asociaţie în vederea realizării scopului ei sunt 
următoarele:

1. Publicarea traducerii în limba română a standardului oficial ale rasei 
BOXER GERMAN omologat   de   Federaţia  Chinologică Internaţională;

2. Publicarea şi difuzarea comentariilor la standard ;
3. Acordarea de consultanţă referitoare la creşterea, reproducţia şi îngrijirea 

câinilor din rasa Boxer German ;
4. Formarea  candidaţilor  de  arbitru,   dintre  membrii  asociaţiei,   ce  

posedă calităţile necesare pentru a deveni arbitrii ai Asociaţiei Chinologice 
Române conform Regulamentului Colegiului de Arbitrii al Asociaţiei 
Chinologice Române;

5. Organizarea expoziţiilor de club, a campionatului naţional de club ;
6. Organizarea examenelor de selecţie pentru reproducţia rasei;
7. Organizarea examenelor de muncă pentru dresaj;
8. Stimularea participării membrilor Asociaţei „Boxer Club Carpatia” la 

manifestările chinologice ale Asociaţiei Chinologice Române;
9. Crearea de premii speciale ce vor fi atribuite membrilor cu 

rezultate deosebite în activitatea de creştere, promovare  şi ameliorare a 
exemplarelor canine din rasa Boxer German ;

10. Apărarea şi promovarea intereselor membrilor ;
11. Editarea, în funcţie de posibilităţi, a unui Buletin Informativ 

periodic în care se vor publica :
- articole care să permită membrilor să-şi îmbogăţească 

cunoştinţele chinologice.
- subiecte care să ajute la promovarea şi aprecierea rasei Boxer 

German. 
- prezentarea activităţii Asociaţiei „Boxer Club Carpatia”
-prezentarea performanţelor membrilor Asociaţiei „Boxer Club 

Carpatia”

Art. 6.   Patrimoniul iniţial al asociaţiei :

Patrimoniul iniţial al asociaţiei este în sumă de 6.000.000  lei 
(şasemilioanelei), în întregime în numerar, reprezentând aportul depus de 
asociaţi, afectat în mod permanent şi irevocabil pentru realizarea scopului 
asociaţiei.
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Art. 7. Resursele patrimoniale  ale asociaţiei :

Categoriile de resurse patrimoniale ale asociaţiei sunt următoarele:
1. patrimoniul iniţial ;
2. cotizaţiile membrilor ;
3. taxele de înscriere ale noilor membri ai Asociaţiei „Boxer Club 

Carpatia”;
4. donaţii, sponsorizări sau legate ;
5. încasări realizate în urma organizării de către Asociaţia „Boxer 

Club Carpatia” a unor expoziţii, competiţii sau alte manifestări chinologice ;
6. dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile,     

în condiţiile legale ;
7. dividendele obţinute din activităţile  societăţilor comerciale 

înfiinţate de Asociaţia „Boxer Club Carpatia”;
8. venituri realizate din activităţi economice directe ;
9. resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale ;

          10. orice alte activităţi economice directe, dacă acestea au caracter         
accesoriu şi sunt în strânsă legătură cu scopul principal al asociaţiei.
          11 . alte venituri permise de lege.

Patrimoniul asociaţiei este distinct şi autonom faţă de patrimoniile proprii 
ale asociaţilor şi va fi folosit numai pentru realizarea scopurilor asociaţiei.
          Asociaţia elaborează şi adoptă programe de activitate proprii, buget de 
venituri şi cheltuieli şi situaţii financiare conform legii.

Valoarea cotizaţiilor se stabileşte de către Consiliul Director al 
Asociaţiei „Boxer Club Carpatia”.

Art. 8. Membrii - drepturi şi obligaţii :

Membrii Asociaţiei „Boxer Club Carpatia” pot fi atât persoanele fizice 
cât şi persoanele juridice care sunt de acord cu prevederile statului şi înţeleg 
ca prin propria activitate să contribuie şi să sprijine realizarea scopului şi 
obiectivele asociaţiei. 

(1) Boxer Club Carpatica se compune din:
a - membrii fondatori — persoanele care au participat la înfiinţarea 

asociaţiei şi figurează ca atare în actele destinate înregistrării sale legale, 
conform tabelului anexat.

b - membrii activi — persoanele înscrise în asociaţie şi care 
posedă cel puţin un câine din rasa Boxer German înscris într-o Carte de 
Origine recunoscută de Federaţia Chinologică Internaţională.

c - membrii susţinători — persoanele înscrise în asociaţie şi care 
nu posedă nici un  câine sau care deţin un câine dar nu din rasa Boxer 
German şi care doresc să sprijine Asociaţia „Boxer Club Carpatia” prin plata 
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cotizaţiei anuale. Aceştia pot deveni membrii activi în  momentul în care intră în 
posesia unui câine din rasa Boxer German înscris într-o Carte de Origine 
recunoscută de Federaţia Chinologică Internaţională.

d - membrii de onoare — persoanele din ţară sau străinătate care aduc 
un aport deosebit în realizarea obiectivelor Asociaţiei „Boxer Club Carpatia”. 
Membrii de onoare sunt scutiţi de la plata cotizaţiei anuale. Titlul de 
Membru de Onoare se acordă de către Consiliul Director al Asociaţiei 
„Boxer Club Carpatia” şi se validează de către Adunarea Generală.

(2) Dobândirea şi încetarea calităţii de membru:

Orice persoană fizică, cetăţean român sau străin rezident în România, 
care solicită în scris prin completarea cererii de înscriere, poate dobândi 
calitatea de membru al Asociaţiei „Boxer Club Carpatia”. Cererea se aprobă 
de către Preşedinte sau, în absenţa acestuia, de către Vicepreşedinte; 
propunerea de respingere a cererii este supusă validării Consiliului Director al
Asociaţiei „Boxer Club Carpatia”. Calitatea de membru este nominală şi 
netransmisibilă.

Calitatea de membru încetează :
- prin deces ;
- prin demisie (se face pe baza unei cereri scrise aprobate de către 

Preşedinte) ;
- prin exculdere, conform procedurii menţionată în prezentul statut.

          (3) Membrii  Asociaţiei „Boxer Club Carpatia” au următoarele 
drepturi:

1. Să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale  Asociaţiei „Boxer 
Club Carpatia” (excepţie făcând membrii susţinători); Candidaţii pentru 
funcţiile de conducere  trebuie să fi împlinit vârsta de 18 ani, să aibă o 
vechime de minim 2 ani în cadrul Asociaţiei „Boxer Club Carpatia” şi să-şi 
depună candidatura cu minim 6 săptămâni înainte de ADUNAREA 
GENERALĂ, pe formular tipizat emis de Asociaţiei „Boxer Club Carpatia”;

2. Să primească legitimaţia de membru ;
3. Să participe la conferinţele, seminariile şi adunările asociaţiei;
4. Să colaboreze la editarea Buletinului informativ publicat de către 

asociaţie;
5. Să aibă acces la toate informaţiile în domeniu care vor fi puse la 

dispoziţia lor ;
6. Să beneficieze de recomandările de montă făcute de către Asociaţiei 

„Boxer Club Carpatia”; 
7. Să beneficieze de documentele şi actele emise de către Asociaţia 

Chinologică Română; 
8. Să fie înştiinţaţi prompt şi corect de orice activitate sau acţiune a 

asociaţiei;
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9. Să participe la orice activitate sau manifestare chinologică organizată de  către 
Asociaţia „Boxer Club Carpatia”;

10. Să beneficieze de reduceri de taxe la toate manifestările şi acţiunile 
asociaţiei.

       (4) Membrii Asociaţiei „Boxer Club Carpatia” au următoarele 
obligaţii:

1. Să cunoască şi să respecte prevederile Statutului şi ale regulamentului 
de ordine interioara ale asociaţiei;

2. Să ducă la îndeplinire hotărârile Consiliului Director al asociaţiei
precum şi sarcinile ce li se încredinţează sau şi le asumă personal, cu 
seriozitate şi în termen ;

3. Să achite cotizaţia anuală stabilită de Consiliul Director, până cel târziu 
la data de 15 februarie a fiecărui an, neîndeplinirea acestei obligaţii atrage 
suspendarea calităţii de membru ;

4. Să nu aducă prejudicii Asociaţiei „Boxer Club Carpatia” sau imaginii 
acesteia ;

5. Să nu accepte monte neagreate de Asociaţia „Boxer Club Carpatia”
6. Să declare toţi puii care se nasc ;
7. Să declare şi să prezinte în vederea anulării actele câinilor decedaţi ;
8. Să protejeze activitatea Asociaţiei „Boxer Club Carpatia” de orice 

divergenţe sau conflicte şi să nu  utilizeze calitatea de membru în acţiuni ce 
pot dăuna activităţii asociaţiei sau unui alt membru ;

9. Să nu manifeste atitudini antisociale sau jignitoare faţă de ceilalţi 
membri ai asociaţiei sau ai altor organizaţii similare (asociaţii, cluburi) sau 
faţă de oficiali din cadrul Asociaţia Chinologică Română ;

10. Să anunţe în scris Consiliul Director în cazul apariţiei oricărei 
probleme care poate afecta imaginea asociaţiei, pentru a putea fi discutată în 
prima şedinţă a Consiliul Director.

Art. 9.   Recompense şi sancţiuni :

Membrii asociaţiei precum şi persoanele care prin rezultatele activităţii 
depuse au contribuit la îndeplinirea scopurilor asociaţiei, la propunerea 
Consiliului Director, pot primi  următoarele recompense:

1. Mulţumiri verbale care se comunică în cadrul ADUNAREA 
GENERALĂ a Asociaţiei „Boxer Club Carpatia”. ;
2. Diplome, cupe, plachete şi insigne ;
3. Premii în obiecte, hrană şi accesorii pentru câini ;
4. Înscrierea în Cartea de Onoare a asociaţiei şi titlul de Membru de 
Onoare.
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Încălcarea de către membrii asociaţiei a prevederilor prezentului statut, a 
regulamentului de ordine interioară şi a obligaţiilor ce decurg din calitatea 
de membru constituie abatere disciplinară  care se sancţionează cu una 
dintre următoarele sancţiuni disciplinare:

1. Avertisment ;
2. Mustrare scrisă ;
3. Suspendarea calităţii de membru pe termen limitat ;
4. Excluderea  din Asociaţia „Boxer Club Carpatia”.

Sancţiunea de excludere definitivă din Asociaţia „Boxer Club 
Carpatia” poate fi luată numai de către ADUNAREA GENERALĂ la 
propunerea Consiliului Director.

Sancţiunile disciplinare se propun de către Comisia de Disciplină şi 
se decid de către Consiliul Director cu excepţia excluderii din Asociaţia 
„Boxer Club Carpatia”. Comisia de Disciplină este constituită din 3 
membrii ai Asociaţiei „Boxer Club Carpatia” care nu fac parte din 
Consiliul Director.

Sancţiunea disciplinară se aplică independent de răspunderea penală, 
contravenţională sau civilă stabilită de către organele în drept. Sancţiunile 
vor fi mai drastice pentru membrii ce deţin funcţii organizatorice sau de 
conducere.

Art. 10. Organele de Conducere ale Asociaţiei „Boxer Club Carpatia”:

Organele de Conducere ale Boxer Club Carpatica sunt :
1. Adunarea Generală; 
2. Consiliul Director;
3. Cenzorul sau, după caz, Comisia de Cenzori  ;

Adunarea Generală :
Organul de conducere al asociaţiei este Adunarea Generală. Adunarea 

Generală este constituită din toţi membrii asociaţiei (cu cotizaţia plătită la zi); 
Fiecare membru are dreptul la un vot, indiferent de numărul de câini pe care 
îi deţine (membrii susţinători nu au drept de vot).

ADUNAREA GENERALĂ se întruneşte anual pentru:
- stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale Asociaţiei „Boxer Club 

Carpatia”;
- aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a situaţiei financiare anuală;
- alegerea şi revocarea Cenzorului sau, după caz, a membrilor Comisiei de 

Cenzori;
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- aprobă regulile generale de organizare şi funcţionare ale Comisiei de 
Cenzori; 

- înfiinţarea de asociaţii locale (filiale). Aceste asociaţii locale nu vor avea 
personalitate juridică şi vor funcţiona pe criteriul geografic în cadrul Asociaţiei 
„Boxer Club Carpatia”. Cluburile locale se vor înfiinţa ţinîndu-se cont de 
prevederile acestui statut;

- înfiinţarea de societăţi comerciale ;
- modificarea actului constitutiv şi a statutului Asociaţiei „Boxer Club 

Carpatia” ;
- dizolvarea şi lichidarea asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei            

bunurilor rămase după lichidare ;
- dezbaterea şi aprobarea raportului de activitate al Consiliului Director ;
- dezbaterea şi aprobarea raportului de activitate al Cenzorului sau, după 

caz, al Comisiei de Cenzori ;
- validarea hotărârilor Consiliului Director ;
- adoptarea planului de activitate pentru anul următor ;
- avizarea calendarului competiţional ;
- alegerea şi revocarea (individuală sau colectivă) a mandatelor 

membrilor Consiliului Director ;
- alegerea membrilor Comisiei de Disciplină a Asociaţiei „Boxer Club 

Carpatia” ;
- alegerea membrilor Comisiei de Cenzori a Asociaţiei „Boxer Club 

Carpatia” ;
- hotărăşte, la propunerea Consiliului Director excluderea unui membru 

din Asociaţia „Boxer Club Carpatia”.

          O dată la 4 ani Adunarea Generală alege membrii Consiliului Director , 
membrii Comisiei de Disciplină şi Cenzorul (sau, după caz, Comisia de 
Cenzori)  dintre candidaţii care şi-au depus candidaturile cu minim 6 săptămâni 
înainte de întrunirea ADUNĂRII GENERALE, pe formularele tipizate ale 
asociaţiei.
          Preşedintele Consiliului Director va fi şi Preşedintele Asociaţiei „Boxer 
Club Carpatia”.

Adunarea Generală se poate întruni şi în şedinţă extraordinară, 
putând fi convocată fie de către Consiliul Director, fie la cererea scrisă a cel 
puţin 1/4 din numărul membrilor activi.

Convocarea ADUNĂRII GENERALE se face prin scrisori de 
convocare (recomandate cu confirmare de primire) cu minim 15  zile 
înaintea întrunirii adunării sau prin publicarea, cu minim 15  zile înaintea 
întrunirii adunării, a unui anunţ într-un ziar de circulaţie naţională (anunţul va 
trebui să cuprindă data, ora, locul desfăşurării şi ordinea de zi stabilită).

ADUNAREA GENERALĂ este legal constituită după trecerea a 30 de 
minute de la ora stabilită, chiar în cazul în care nu s-au adunat jumătate plus 
unul din numărul total al membrilor.
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Hotărârile ADUNĂRII GENERALE se iau prin vot deschis sau 
secret, după caz, cu majoritate simplă a membrilor prezenţi.

Un membru prezent nu poate avea dreptul decât la un singur vot. 
Membrii activi ai Asociaţiei „Boxer Club Carpatia”, pot delega un alt 
membru activ prezent să îi reprezinte în ADUNAREA GENERALĂ, numai în 
baza unei împuterniciri scrise.

Problemele discutate în şedinţa ADUNĂRII GENERALE se vor 
consemna obligatoriu într-un registru de procese verbale.

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.

Hotărârile ADUNĂRII GENERALE, contrare legii, actului constitutiv sau 
dispoziţiilor cuprinse în statut, pot fi atacate în justiţie de către oricare dintre 
asociaţi care nu aluat parte la ADUNAREA GENERALĂ sau care au votat 
împotrivă şi au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de şedinţă, în 
termen de 15 zile de la data când au luat cunoştinţă despre hotărâre sau de la 
data când a avut loc şedinţa, după caz.

Instanţa competentă este cea în circumscripţia căreia asociaţia îşi are 
sediul.

Consiliul Director :
Consiliul Director este ales pentru o perioadă de 4 ani. Între 

Adunările Generale, Asociaţia „Boxer Club Carpatia” este condusă de către 
Consiliul Director. Consiliul Director se întruneşte cel puţin o dată pe 
trimestru.

Consiliul Director este format din cinci membrii aleşi în cadrul A.G, 
după cum urmează :

1. Preşedinte - conduce activitatea Asociaţiei „Boxer Club Carpatia”
între adunările Consiliului Director, reprezintă Asociaţia „Boxer Club 
Carpatia” în relaţiile cu  terţii, convoacă şedinţele Consiliului Director pe 
care le prezidează,  avizează cererile de înscriere sau demisie din Asociaţia 
„Boxer Club Carpatia”, aprobă angajarea personalului salariat al Asociaţiei 
„Boxer Club Carpatia” în funcţie de necesarul aprobat de Consiliul Director 
şi răspunde de coordonarea activităţii organizatorice şi competiţionale a
Asociaţiei „Boxer Club Carpatia”, încheie acte juridice în numele şi pe 
seama asociaţiei cu aprobarea Consiliului Director;

2. Vicepreşedinte - coordonează activitatea Comisiei Chinotehnice iar în 
lipsa preşedintelui Asociaţiei „Boxer Club Carpatia” preia atribuţiile acestuia;

3. Secretar general - se ocupă de organizarea activităţii curente sub 
directa îndrumare a Preşedintelui ;

4. Membru ;
5. Membru.

Consiliul Director are următoarele atribuţii:
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a. Conduce Asociaţia „Boxer Club Carpatia” între două Adunări 
Generale ;

b. Asigură punerea în executare a hotărârilor ADUNĂRII GENERALE;
c. Prezintă ADUNĂRII GENERALE raportul de activitate pe perioada 

anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, situaţia finaciară 
anuală, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli ;

d. Încheie acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei „Boxer Club 
Carpatia” ;

e. Propune anual calendarul manifestărilor chinologice ale Asociaţiei 
„Boxer Club Carpatia” şi după avizarea lui de către ADUNAREA 
GENERALĂ îl înaintează Asociaţiei Chinologice Române spre aprobare ;

f. Stabileşte programul de funcţionare al Asociaţiei „Boxer Club 
Carpatia” ;

g. Propune ADUNĂRII GENERALE Regulamentul de Ordine 
Interioară şi veghează la aplicarea lui după aprobare ;

h. Răspunde în faţa ADUNĂRII GENERALE de activitatea depusă ;
i. Dezbate problemele curente şi ia hotărârile necesare pentru 

rezolvarea lor ;
j.   Aprobă planurile financiare, ţinând seama de interesele generale 

ale Asociaţiei „Boxer Club Carpatia” şi stabileşte cuantumul taxei de 
înscriere şi a cotizaţiei anuale pentru membrii ;

k.   Numeşte şi revocă personalul de execuţie al Asociaţiei „Boxer Club 
Carpatia” ( secretari, casieri, contabil, gestionar, etc.), le stabileşte sarcinile 
şi retribuţiile ;

l.    Convoacă Adunarea  Generală extraordinară a Asociaţiei „Boxer Club 
Carpatia” şi întocmeşte ordinea de zi ;

m. Editează buletinul informativ al Asociaţiei „Boxer Club Carpatia” ;
n.  Înfiinţează  Comisia Chinotehnică şi controlează activitatea ei ;
o. Înaintează lista cu candidaţii de arbitru pentru rasa Boxer German

la Colegiul de Arbitri ;
p. Înaintează către Asociaţia Chinologică Română orice solicitare din 

partea membrilor ;
r.  La propunerea Comisiei de Disciplină aplică sancţiunile prevăzute în 

prezentul statut cu excepţia sancţiunii de excludere pe care o poate doar 
propune Adunării Generale ; 

s. Poate lua hotărârea schimbării sediului Asociaţiei „Boxer Club 
Carpatia”

Problemele discutate în şedinţa Consiliului Director se vor consemna 
obligatoriu într-un registru de procese verbale. Hotărârile Consiliului Director
se vor lua cu majoritatea simplă a membrilor Consiliului Director.

Comisia Chinotehnică :
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Comisia Chinotehnică este formată din doi membrii aleşi de către 
ADUNAREA GENERALĂ. Activitatea acestei comisii este coordonată de către 
Vicepreşedintele Consiliului Director.

Comisia Chinotehnică are următoarele îndatoriri :
1. Publicarea traducerii în limba română a standardului  oficial al rasei 

Boxer German   omologat   de   Federaţia  Chinologică Internaţională ;
2. Publicarea şi difuzarea comentariilor la standard ;
3. Îndrumarea membrilor Asociaţiei „Boxer Club Carpatia” în activitatea 

lor chinologică ;
4. Ţinerea la zi a unor Registre cu:

a. reproducătorii recomandaţi ;
b. reproducătorii apţi pentru muncă.

Comisia de Disciplină :

Comisia de Disciplină este formată din trei membrii ai Asociaţiei 
„Boxer Club Carpatia”, care nu fac parte din Consiliul Director, aleşi de 
către ADUNAREA GENERALĂ.

Comisia de Disciplină acţionează în momentul în care constată   
unele abateri de la Statutul sau Regulamentele Federaţiei Chinologice 
Internaţionale, Asociaţiei Chinologice Române sau Asociaţiei „Boxer Club 
Carpatia”, sau în momentul cînd este sesizată.

Comisia de Disciplină analizează orice abatere a membrilor şi va 
întocmi un proces verbal pe care îl va comunica Consiliului Director care va 
hotărî, după ascultarea şi a celui în cauză, dacă se impune aplicarea unei 
sancţiuni disciplinare.

Comisia de Disciplină soluţionează de asemenea şi problemele 
chinologice intervenite între membrii Asociaţiei „Boxer Club Carpatia”.

Art.11. Veniturile Asociaţiei :

           Veniturile asociaţiei provin din resursele arătate la art. 7 din prezentul 
Statut.
           Asociaţia poate înfiinţa Societăţi comerciale ale căror dividende , dacă nu 
se reinvestesc în aceste societăţi, se vor folosi pentru realizarea scopului ei.
          Asociaţia poate desfăşura orice alte activităţi economice directe, dacă 
acestea au caracter accesoriu şi au legătură strânsă cu scopul principal.

Asociaţia elaborează si adoptă programe de activitate proprii, buget de 
venituri şi cheltuieli şi situaţii financiare conform legii.

Valoarea cotizaţiilor se stabileşte de către Consiliul Director  al 
Asociaţiei „Boxer Club Carpatia”
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Art. 12. Controlul activităţii financiare :

Controlul financiar intern al Asociaţiei „Boxer Club Carpatia” se 
efectuează de către Cenzor. În cazul în care Asociaţia „Boxer Club Carpatia” 
va fi alcătuită din mai mult de 100 de membrii, controlul financiar intern se 
exercită de către o Comisie de Cenzori formată dintr-un număr impar de 
membrii. Cel puţin unul dintre cenzori trebuie să fie contabil autorizat sau 
expert contabil, în condiţiile legii. Membrii Consiliului Director nu pot fi 
cenzori.

Atribuţiile Cenzorului sau ale Comisiei de Cenzori:

a. Verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociaţiei 
„Boxer Club Carpatia” ;

b. Întocmeşte rapoarte şi le prezintă ADUNĂRII GENERALE ;

c. Poate participa la şedinţele Consiliului Director ;

d. Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de către ADUNAREA 
GENERALĂ

Comisia de Cenzori îşi poate elabora un Regulament Intern de 
Funcţionare care va fi aprobat de către ADUNAREA GENERALĂ 

Art. 13. Dizolvarea şi lichidarea asociaţiei:

Asociaţia „Boxer Club Carpatia” îşi încetează activitatea prin 
hotărârea Adunării Generale care se ia cu 3/4 din votul membrilor activi 
prezenţi. În această situaţie este necesar şi acordul Asociaţiei Chinologice 
Române. Lichidarea patrimoniului se face în conformitate cu O.G. 26/2000.

În cazul dizolvării asociaţiei, bunurile rămase in urma lichidării nu se pot 
transmite catre persoane fizice.
           Aceste bunuri pot fi transmise numai către persoane juridice de drept 
privat sau de drept public cu scop identic sau asemanator, care vor fi desemnate 
de către Adunarea Generală.

  Dacă în termen de 6 luni de la terminarea lichidării, lichidatorii nu au 
reuşit să transmită bunurile în condiţiile aliniatului anterior, ele se atribuie de 
instanţa competentă unei persoane juridice cu scop identic sau asemănător.

Instanţa competentă să hotărască dizolvarea asociaţiei  este instanţa 
competentă în circumscripţia căreia asociaţia îşi are sediul.
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Art. 14. Dispoziţii finale :

Consiliul Director este obligat să întocmească un Regulament de 
Ordine Interioară ce va completa dispoziţiile prezentului statut.

Consiliul Director este obligat să elaboreze toate regulamentele necesare 
bunei desfăşurări a activităţi asociaţiei.

Prevederile prezentului Statut se completează cu dispoziţiile legale în 
vigoare privind persoanele juridice de drept privat fără scop patrimonial.

Prezentul statut intră în vigoare din momentul dobândirii personalităţii 
juridice de către Asociaţia „Boxer Club Carpatia”.


