STATUTUL
ASOCIAŢIEI “POSTICUM – MOVIMENTUM IUVENTUTIS CHRISTIANAE”
ORADEA
CAPITOLUL I.: DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL şi DURATA
Art. 1.: Denumirea asociaţiei este ASOCIAŢIA “POSTICUM – MOVIMENTUM
IUVENTUTIS CHRISTINAE”1
Art. 2.: Forma juridică a asociaţiei este aceea de persoană juridică română, apolitică şi
fără scop lucrativ, care îşi desfăşoară activitatea potivit cu dispoziţiile legale2 şi
prezentului statut.
Art. 3.: Sediul asociaţiei este în România, municipiul Oradea, str. Teiului nr. 26.,
judeţul Bihor, imobil proprietatea asociaţiei, dobândit prin donaţie şi construire.
Asociaţia poate avea filiale în alte localităţi din ţară şi din străinătate.
Art. 4.: Durata de funcţionare a asociaţiei este nelimitată, cu începere din data
înregistrării la judecătoria Oradea.3
CAPITOLUL II.: SCOPUL şi OBIECTUL ASOCIAŢIEI
Art. 5.: Scopul asociaţiei urmăreşte îndeplinirea următoarelor obiective:
a.) – asigurarea educaţiei moral – culturale a tineretului în spiritul credinţei creştine;
b.) – sprijinirea tinerilor în scopul de a-şi găsi locul potrivit în cadrul structural al
societăţii şi al bisericii creştine;
c.) – organizarea unor programe comune în domeniul cultural şi spiritual, activităţi de
educare şi învăţământ;
d.) – constituirea unor centre organizate pentru asigurarea posibilităţii de destindere şi
de ridicarea gradului de cultură a tinerilor, în mod deosebit pentru tinerii fără
mediu familiar, orfani, etc. fără deosebire de naţionalitate ori confesiune;
e.) – sprijinirea activităţii de pregătire profesională şi perfecţionarea calificării
tinerilor, prin acordare de burse ori alte forme de sprijin material, inclusiv prin
iniţierea legăturilor interne şi internaţionale cu alte asociaţii, fundaţii şi organizaţii
cu scop similar;
f.) – sprijinirea editării unor ziare, periodice şi cărţi de natură să servească la
ridicarea gradului de cultură a tineretului, trezirea interesului pentru viitor şi care
răspund chestiunilor majore care frământă tineretului;
g.) – organizarea şi sprijinirea tendinţelor ecumenice dintre diferitele biserici şi
comunităţi religioase;
h.) – identificarea şi organizarea acţiunilor de caritate şi exploatarea orcăror
modalităţi legale pentru asigurarea mijloacelor materiale necesare pentru
înfăptuirea scopurilor de mai sus;
i.) – crearea condiţiilor necesare lărgirii orizontului despre lume şi viaţă a tinerilor şi
asigurarea bazei informatice pentru această.
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Art. 6.: Obiectul asociaţiei constituie desfăşurarea orcăror activităţi cu respectarea
legislaţiei române care vizează îndeplinirea scopului fundaţiei. Asociaţia poate primi
şi intermedia ajutoare, donaţii, legate succesorale, poate achiziţiona, administra şi
dispune de imobile şi orice alte bunuri materiale destinate direct ori indirect realizării
scopului. De asemenea, asociaţia va colabora cu alte persoane juridica având scop
similar, din ţară şi din străinătate.
CAPITOLUL III.: PATRIMONIUL şi MEMBRII ASOCIAŢIEI
Art. 7.: Patrimoniul iniţial a asociaţiei este în suma de 100 000 (unasutămii) lei şi se
constituie prin contribuţiile personale ale membrilor fondatori.
Patrimoniul asociaţiei se va completa din contribuţiile voluntare ale membilor, prin
organizarea acţiunilor de caritate şi donaţii din partea persoanelor fizice sau juridice
din ţară şi din străinătate, cât şi din alte activităţi şi surse admise de lege. În utilizarea
donaţiilor asociaţia – în limitele scopului statutar – va ţine seama de eventualeke
opţiuni ale donatorului.
Patrimoniul va putea cuprinde sume băneşti în lei sau valută, titluri de valori, bunuri
mobile şi imobile şi dreptul de creanţă. Pentru păstrarea mijloacelor băneşti asociaţia
va putea deschide conturi în lei şi în valută. Dobânzile şi orice alte venituri legale
produse de banii şi bunurile asociaţiei vor fi destinate realizării scopurilor statutare.
Art. 8.: Cei douăzeci de semnatari ai Actului Autentic de Constituire au calitatea de
membii fondatori.
Asociaţia are un caracter deschis, afiliarea orcăror persoane, indiferent de cetăţenie,
naţionalitate ori credinţă religioasă fiind posibilă în baza cererii aprobată de către
Adunarea Generală. Calitatea de membru implică de plin drept adeziunea la statut.
Membrul fondator şi membrul au acelaşi drepturi şi obligaţii.
Asociaţia poate primi şi membrii de onoare, persoane care prin activitatea lor
contribuie la realizarea scopului propus de asociaţie.
Ieşirea din Asociaţie se poate face prin aprobarea cererii persoanei de către Adunarea
Generală sau prin excludere în baza hotărârii Adunării Generale în cazul în care
activitatea acestuia contravine intereselor Asociaţiei.
CAPITOLUL IV. MODUL DE ORGANIZARE şi CONTROLUL ASOCIAŢIEI
Art. 9.: Organele de conducere ale asociaţiei sunt Adunarea Generală şi Consiliul
Director.
Art. 10.: Adunarea Generală a membrilor este organul suprem de conducere a
asociaţiei, care se convocă în şedinţă ordinară odată pe an. Adunarea Generală se
poate convoca în şedinţa extraordinară ori de câte ori este necesar. Convocarea se face
prin grija oricărui membru al Consiliul Director, prin scrisoare recomandată cu cel
puţin 10 zile înaintea datei fixate, arătându-se data, ora, locul şedinţei şi ordinea de zi.

Fiecare consilier este obligat să convoce Adunarea Generală la cererea a cel puţin 1/#
parte din numărul membrilor, cât şi la cererea cenzorului.
Adunarea este legal costituită şi poate lua hotărâri la prima convocare în prezenţa a
jumătăţii plus unu din numărul membrilor, iat la a doua convocare indiferent de
numărul celor prezenţi. Horărârile se adoptă cu majoritate simplă din voturile celor
prezenţi, prin vot deschis.
Principalele atribuţii ale Adunării Generale sunt:
a.) – alege membii Consiliului Directoare stabilind atribuţiile, limitele puterii lor şi
răspunderile. Îi revocă şi îs descarcă de activitate;
b.) – soluţionează cererile de primire şi de ieşire a membrilor;
c.) – hotăreşte privitor la modificarea statutului asociaţiei, decide dizolvarea şi
lichidarea;
d.) – desemnează cenzorii;
e.) – dezbate şi hotăreşte privind raportul de activitate a Consiliul Director;
f.) – stabileşte direcţiile prioritare de activitate ale asociaţiei.
Hotărârile luate potrivit punctului c.) intră în vigoare numai după îndeplinirea
formalităţilor de publicitate prevăzute de lege.
Art. 11.: Activitatea curentă şi administrarea asociaţiei se realizează de către Consiliul
Director formai din trei membri aleşi în Adunarea Generală. Mandatul consilierilor
este nelimitat.
Atribuţiile membrilor Consiliului Director sunt stabilite printr-un Regulament de
Orine Interioară.
Fiecare membru al Consiliul Director reprezintă asociaţia în raporturile cu terţii –
persoane fizice sau juridice –, fiecare având drept de administrare general asupra
patrimonului asociaţiei. Orice act de dispoziţie, privind diminuarea patrimoniului
asociaţiei având ca obiect o valoare ce depăşeşte suma de lei echivalentă cu 1 000
USD se poate îndeplini doar cu acordul Consiliului Director.
Actele juridice încheiate de către fiecare consilier în realizarea scopului asociaţiei sunt
actele asociaţiei însăşi. Cei trei consilieri vor putea convoca şedinţele ale Consiliului
Director pentru luarea unor decizii privind activitatea curentă şi vor desemna de
comun acord consilierului însărcinat cu ţinerea evidenţelor şi actelor asociaţiei sau
altă persoană angajată în acest scop. Cei trei consilieri vor întocmi anual Raportul de
Activitate care se supune aprobării Adunării Generale a membrilor fondatori, cel
târziu în termen de două luni socotite de la sfârşitul fiecărui an calendaristic.
Calitatea de consilier încetează prin revocare, demisie acceptată de Adunarea
Generală, deces sau prin efectul unei hotărâri judecătoreşti definitive vizând
capacitatea de exerciţiu a persoanei.
Consilierul poate beneficia de retribuţie ori alte îndemnizaţii şi are dreptul le
deconaterea cheltuielilor făcute în activităţile desfăşurate pentru realizarea scopului
asociaţiei.

Art. 12.: Controlul activităţii se realizează de către Adunarea Generală a membrilor şi
de către oricare membru. În vederea efectuării controlului gestionar Adunarea
Generală alege un cenzor, care va avea drept de control permanent asupra evidenţelr
şi actelor gestionare ale asociaţiei. Cenzorul şi oricare membru poate efectua controlul
personal sau cu concursul unui specialist.
Episcopul romano-catolic din Oradea are drept de control general asupra activităţii şi
gestiunii asociaţiei.
CAPITOLUL V.: DIZOLVAREA şi LICHIDAREA ASOCIAŢIEI. DISPOZIŢII
FINALE.
Art. 13.: Dizolvarea asociaţiei se produce în următoarele cazuri:
a.) – în cazul nerealizării scopurilor;
b.) – în situaţia în care scopurile asociaţiei devin irealizabili;
c.) – când asociaţia a devenit insolvabilă;
d.) – prin hotărârea Adunării General luate în unanimitate şi prin prezenţa tuturor
membrilor;
e.) – ca efectul unei sentinţe judecătoreşti sau prin decizia Episcopiei RomanoCatolice Oradea, dacă activitatea asociaţiei contravine învăţăturii creştine.
Art. 14.: În caz de dizolvare asoiaţia de lichidează.
Activul patrimonial rezultat după lichidarea asociaţiei se va preada în proprietatea
Episcopiei Romano-Catolice Oradea, cu respectarea şi păstrarea destinaţiei şi
scopurilor pentru care a fost realizată asociaţia.
Art. 15.: Consilierii numiţi prin actul de constituire autentice sunt însărcinaţi cu
îndeplinirea formalităţilor legale privind înregistrarea asociaţiei ca persoană juridică şi
obţinerea avizelor necesare.

