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Statutul 

Asociaţiei de Consiliere şi Psihoterapie Online din România 
(ACPOR) 

 

Capitolul I | ÎNFIINŢAREA ASOCIAŢIEI 

Art. 1 Noi, subsemnaţii asociaţi fondatori: 

1. Mircea Miclea, cetăţean român, născut în loc. Cioara, jud. Alba, domiciliat în 
municipiul Cluj-Napoca, 
2. Ştefania Miclea, cetăţean român, născut în orş. Şimleu Silvaniei, jud. Sălaj, 
domiciliat în municipiul Cluj-Napoca, 
3. Amalia Maria Ciuca, cetăţean român, născut în loc. Sebeş, jud. Alba, domiciliat în 
localitatea Şpring, 
4. Teodora-Anca Bălaj, cetăţean român, născut în mun. Oradea, jud. Bihor, domiciliat 
în municipiul Oradea, 
5. Adela-Mihaela Perţe, cetăţean român, născut în orş. Huedin, jud. Cluj, domiciliat în 
orş. Huedin, 
şi  
6. Ozana Budău, cetăţean român, născut în localitatea Bacău, judeţul Bacău, domiciliat 
în comuna Floreşti, 
 
am constituit Asociaţia de Consiliere şi Psihoterapie Online din România (ACPOR) în 
conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii şi cu 
Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice şi juridice. 
 

Art. 2 (1) Scopul ACPOR este de a promova sănătatea mentală prin utilizarea tuturor 
oportunităţilor oferite  de ştiinţele psihologice şi de tehnologia informaţiei şi comunicării.  

(2) Asociaţia promovează cercetări, formare continuă şi servicii în domeniul sănătăţii 
mintale, în special al consilierii şi psihoterapiei, prin integrarea abordărilor clasice cu cele de 
e-sănătate mintală (e-mental health).  

Art. 3 Denumirea Asociaţiei este Asociaţia de Consiliere şi Psihoterapie Online din 
România. 

Art. 4 (1) Sediul Asociaţiei este în municipiul Cluj-Napoca, str. Piaţa 14 Iulie, Nr. 18, 
judeţul Cluj. 

(2) Sediul Asociaţiei poate fi schimbat pe baza hotărârii Consiliului Director. 

Art.5 Asociaţia de Consiliere şi Psihoterapie Online din România se consituie pe o durată 
nedeterminată.  

Art.6 (1) Patrimoniul Asociaţiei este format din activul patrimonial iniţial în valoare de 900 
lei şi este alcătuit din următoarele aporturi în numerar depuse de asociaţi astfel: 

a) Mircea Miclea – aport în numerar subscris şi vărsat în cuantum de 150 lei; 

b) Ştefania Miclea - aport în numerar subscris şi vărsat în cuantum de 150 lei; 

c) Amalia Maria Ciuca - aport în numerar subscris şi vărsat în cuantum de 150 lei; 

d) Teodora-Anca Bălaj - aport în numerar subscris şi vărsat în cuantum de 150 lei; 

e) Adela Perţe Mihaela- aport în numerar subscris şi vărsat în cuantum de 150 lei; 

f) Ozana Budău - aport în numerar subscris şi vărsat în cuantum de 150 lei; 
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  (2) Întregul patrimoniu va fi evidenţiat şi păstrat în conformitate cu legislaţia română 
în materie, pe numele Asociaţiei şi va fi folosit exclusiv pentru realizarea obiectivelor ei. 

Art. 7 Obiectivele Asociaţiei, în vederea realizării scopului ei, sunt următoarele: 

a) realizarea de activităţi de cercetare şi dezvoltare în domeniul sănătăţii mintale şi al 
soluţiilor de e-sănătate mintală;  

b) facilitarea colaborării internaţionale între cercetătorii implicaţi în domeniul 
serviciilor de e-sănătate mentală; 

c) implementarea şi diseminarea serviciilor psihologice prin utilizarea instrumentelor 
oferite de tehnologia informaţiei şi comunicării: screening şi evaluare psihologică, prevenţie 
şi intervenţie psihologică, consiliere şi psihoterapie individuală şi de grup; 

d) formare şi perfecţionare profesională continuă prin  integrarea formelor 
tradiţionale cu cele de e-learning  şi blended learning în domeniile evaluarii psihologice 
computerizate, prevenţie, consiliere şi psihoterapie asistate de computer; 

e) stabilirea de standarde şi ghiduri pentru soluţiile de  evaluare, prevenţie şi 
intervenţie psihologică online actuale şi viitoare; 

f) promovarea unor standarde ridicate de competenţă şi de etică profesională în 
rândul furnizorilor de servicii de sănătate mentală; 

g) editarea şi difuzarea de publicaţii conforme cu obiectivele asociaţiei; 

h) organizarea de manifestări ştiinţifice şi profesionale; 

i) organizarea şi finanţarea de simpozioane cu tematică specifică, precum şi 
participarea prin delegaţi la congrese, simpozioane sau alte forme de participare organizate în 
ţară sau în străinătate, cu suportarea integrală sau parţială a costului deplasării şi participării; 

j) desfăşurarea de activităţi sau înfiinţarea în nume propriu sau prin convenţii 
încheiate cu alte organisme, cu ministerele sau cu alte instituţii ale statului român, de centre 
de formare, de psihoterapie consiliere sau cercetare specifice; 

k) înfiinţarea de societăţi comerciale pentru obţinerea de venituri;  

l) întreprinderea oricăror altor activităţi şi acţiuni legale şi utile realizării scopului 
Asociaţiei. 

Art. 8 (1) Asociaţia are un caracter deschis, putând să se asocieze cu alte instituţii, asociaţii 
sau fundaţii, să adere la federaţii sau să devină membră în alte organisme cu scop asemanător.  

(2) Poate participa la programe şi proiecte de finanţare naţionale şi internaţionale ca 
iniţiator, ca partener sau beneficiar. 

            (3) Asociaţia îşi poate constitui filiale, ca structuri teritoriale, pe baza hotărârii 
adunării generale a asociaţiei. 

  (4) Filiala este condusă de un Consiliu director propriu, alcătuit din cel puţin 3 
membri. 

  

Capitolul II 

MEMBRII ASOCIAŢIEI. DREPTURILE Şl OBLIGAŢIILE LOR 

Art. 9  Asociaţia are şase membri asociaţi fondatori, aceştia fiind cei care au constituit-o şi au 
contribuit moral şi material la fondarea ei şi la constituirea patrimoniului social. 

Art. 10 (1) Asociaţia poate avea: 
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a) membri: calitatea de membru al „Asociaţiei de Consiliere şi Psihoterapie Online din 
România”, se acordă prin decizia Consiliului director al asociaţiei care va fi supusă spre 
ratificare la prima sedinţă a Adunării generale, alături de cererea şi de angajamentul scris prin 
care solicitantul acceptă şi se angajează să respecte prevederile Actului constitutiv, ale 
Statutului asociaţiei şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare şi după achitarea taxei 
de înscriere în cuantum de 20 lei în contul bancar al asociaţiei. 

b) membri de onoare: acest titlu se acordă de către Adunarea generală persoanelor 
fizice sau juridice care au adus şi aduc servicii deosebite asociaţiei sau care îi sprijină 
activitatea substanţial, din punct de vedere logistic sau material; 

 (2) Poate dobândi calitatea de membru al asociaţiei orice cetăţean român care este 
licenţiat în psihologie sau în profesii asimilate, conform cu Legea nr.213/2004 privind 
exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, şi normele metodologice de 
aplicare ale acesteia, are interese comune scopului şi obiectivelor asociaţiei, a achitat taxa de 
înscriere şi consimte să respecte prevederile Actului constitutiv al asociaţiei, ale prezentului 
Statut şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare. 

 (3) Calitatea de membru se pierde prin retragere sau prin excludere. 

  (4) Calitatea de membru de onoare se pierde prin retragerea titlului, prin votul 
Adunării generale. 

  (5) Membrii retraşi sau excluşi nu au nici un drept asupra patrimoniului. 

Art.11 Membrii asociaţiei au următoarele drepturi: 

a) să exercite competenţele care le sunt conferite de statutul, regulamentele, normele şi 
hotărârile asociaţiei; 

b) să aleagă şi să fie aleşi în Consiliul director, dacă au împlinit vârsta de 25 ani, au 
aptitudini şi capacităţi pentru funcţiile pentru care candidează şi nu au cazier penal; 

c) să-şi exprime prin vot opţiunea faţă de proiectele de hotărâri ale Adunării generale: 

d) să folosească bunurile asociaţiei în vederea realizării scopului acesteia, în 
conformitate cu deciziile Consiliului director; 

e) să fie informaţi despre activitatea şi rezultatele asociaţiei. 

Art.12 Membrii asociaţiei au următoarele obligaţii: 

a) să respecte fără rezerve statutul, regulamentele şi hotărârile Consiliului director al 
asociaţiei; 

b) să apere fără rezerve interesele şi însemnele asociaţiei, imaginea şi prestigiul său şi 
ale membrilor săi; 

c) să-şi îndeplinească obligaţiile materiale şi financiare potrivit angajamentelor pe care 
şi le-au asumat. 

Capitolul III 

RESURSELE PATRIMONIALE Şl CHELTUIELILE ASOCIAŢIEI 

Art. 13 Patrimoniul social iniţial al asociaţiei se completează cu dobânzile şi dividendele 
rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale, dividendele societăţilor 
comerciale înfiinţate de asociaţie, donaţii, sponsorizări sau legate, venituri realizate din 
activităţi economice directe, subvenţii şi resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la 
bugetele locale, precum şi alte venituri prevăzute de lege. 

Art. 14 (1) Asociaţia poate înfiinţa societăţi comerciale ale căror dividende, dacă nu se 
reinvestesc în aceste societăţi, se vor folosi pentru realizarea scopului ei.  
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(2) Asociaţia poate desfăşura orice alte activităţi economice directe, dacă acestea au caracter 
accesoriu şi au legătură strânsă cu scopul principal al ei. 

Art. 15 (1) Principalele cheltuieli ale asociaţiei sunt:  

• salarii şi adaosuri la salarii;  

• indemnizaţii, prime şi premii;  

• procurări de rechizite şi imprimate de birou;  

• chirii, dobânzi, taxe, comisioane bancare; 

• cazare, masă, transport; 

• apă, canal, salubritate; 

• energie electrică, termică şi gaze naturale; 

• alte cheltuieli. 

(2) Cheltuielile se efectuează potrivit prevederilor bugetului de venituri şi cheltuieli şi 
se aprobă de persoanele însărcinate de Consiliul director. 

(3) Salariile, indemnizaţiile şi alte drepturi băneşti ale personalului se stabilesc în 
limitele statutului de funcţiuni şi ale bugetului de venituri şi cheltuieli. 

(4) Consiliul director poate dispune plata de premii, gratificaţii şi altele asemenea din 
disponibilităţile existente. 

Art. 16 (1) Exerciţiul economico-financiar începe la data de 1 ianuarie şi se încheie la data de 
31 decembrie ale fiecărui an, cu excepţia anului în care a luat fiintă asociaţia, când exerciţiul 
economico-financiar începe de la data înscrierii în registrul asociaţiilor şi fundatiilor.  

 (2) La sfârşitul fiecărui exerciţiu economico-financiar se încheie bilanţul contabil şi 
contul de execuţie şi gestiune.   

Art.17 Asociaţia poate deţine în proprietate, în administrare directă, în folosinţă şi/sau prin 
închiriere mijloace materiale necesare activităţii sale: imobile, baze, construcţii, instalaţii şi 
dotări specifice, mijloace de transport, spaţii de cazare şi masă. 

Art.18 (1) Dobândirea şi administrarea mijloacelor materiale şi financiare ale asociaţiei se va 
face în condiţiile legii. 

 (2) Asociaţia se supune verificărilor financiare potrivit legii şi statutului propriu. 

Art. 19 (1) Asociaţia deţine în exclusivitate: 

 -dreptul de folosinţă asupra siglei şi emblemei proprii; 

-dreptul de reclamă şi publicitate la evenimentele pe care le organizează şi la care 
participă. 

 (2) Aceste drepturi pot fi cesionate de către asociaţie in condiţiile legii.  

Capitolul IV 

CONDUCEREA Şl CONTROLUL ASOCIAŢIEI 

Art. 20 Organele de conducere, administrare şi control ale asociaţiei sunt: 

a) Adunarea generală; 

b) Consiliul director; 

c) Cenzorul sau comisia de cenzori. 

Secţiunea a I - a  
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Adunarea Generală 

Art. 21 (1) Adunarea generală este organul de conducere alcătuit din totalitatea membrilor 
asociaţi fondatori şi  a membrilor.  

(2) Adunarea generală are următoarele atribuţii: 

a) stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale asociaţiei; 

b) aprobarea cuantumului cotizaţiilor şi taxelor percepute; 

c) aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil; 

d) alegerea şi revocarea membrilor Consiliului director; 

e) aprobarea şi dezbaterea rapoartelor de activitate ale Consiliului director şi a 
programelor de activitate; 

f) înfiinţarea de filiale; 

g) modificarea actului constitutiv şi a statutului; 

h) aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al asociaţiei; 

i) decide în ultimă instanţă asupra afilierii, suspendării şi excluderii membrilor 
asociaţiei; 

j) aprobarea proceselor-verbale oficiale ale şedinţelor Adunării generale;  

k) dizolvarea şi lichidarea asociaţiei precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase 
după lichidare; 

l) orice atribuţii prevăzute în lege sau în statut; 

m) aprobă afilierea la federaţii sau asocierea cu alte asociaţii sau fundaţii. 

Art.22 (1) Adunarea generală se întruneşte cel puţin o dată pe an în şedinţă ordinară şi are 
drept de control permanent asupra Consiliului director. 

 (2) Ea va fi convocată de către Consiliul director prin convocator scris care va 
cuprinde data, locul şi ordinea de zi a şedinţei, la care se vor anexa materialele care vor fi 
supuse dezbaterii. 

Art.23 Adunarea generală se poate convoca ori de câte ori este cazul în şedinţe extraordinare 
în următoarele situaţii: 

a) se impune în mod necesar schimbarea statutului; 

b)  apar situaţii care pun în pericol existenţa asociaţiei; 

c) la cererea scrisă a unui număr de cel puţin 1/3 din numărul membrilor săi. 

Art.24 (1) Alături de membrii asociaţi fondatori şi de membrii, la şedinţele Adunării generale 
mai pot participa, fără a avea însă drept de vot, membrii de onoare şi alţi invitaţi. 

(2) Nu vor putea participa la vot membrii care, într-o anumită problemă supusă aprobării 
Adunării generale, sunt direct interesaţi personal sau prin soţii lor, ascendenţii sau 
descendenţii, rudele în linie colaterală sau afinii lor până la gradul al patrulea inclusiv. 

Art.25 (1) Adunarea generală poate avea loc dacă sunt prezenţi cel puţin jumătate plus unu 
din totalul membrilor săi. Dacă acest cvorum nu este îndeplinit, Adunarea se reconvoacă 
după 3 zile şi poate avea loc indiferent de numărul celor prezenţi.  

(2) Hotărârile Adunării se iau cu majoritate simplă, cu excepţia celor referitoare la dizolvarea 
asociaţiei, modificarea scopului acesteia şi alegeri în funcţii, care se vor lua cu majoritate de 
două treimi din numărul membrilor prezenţi la şedinţa Adunării. 
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Art.26 Adunarea generală este condusă de preşedintele Consiliului Director, care este şi 
preşedinte al Adunării sau, în lipsa acestuia, de un înlocuitor al său. În caz de egalitate de 
voturi, votul preşedintelui asociaţiei sau a celui care îl înlocuieşte este hotărâtor. 

Art.27 Hotărârile Adunării generale contrare statutului şi/sau actului constitutiv pot fi atacate 
în justiţie de către oricare dintre membrii care nu au luat parte la Adunare sau au votat 
împotrivă şi au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de şedinţă, în termen de 15 zile 
de la data desfăşurării şedinţei în care s-a luat hotărârea atacată. 

Art.28 În cazul unor proiecte de hotărâri care vizează direct persoane (alegeri, excluderi, 
recompensări, sancţionări, primirea de membri, etc.) Adunarea generală va decide prin vot 
secret, cu excepţia cazului în care se decide votul deschis de către majoritatea membrilor 
asociaţi fondatori prezenţi. 

 

Secţiunea a II - a  

Consiliul director  

Art.29 (1) Consiliul director asigură punerea in executare a hotărârilor adunărilor generale. 
Acesta conduce activitatea asociaţiei în perioada dintre două adunări generale. 

(2) În componenţa sa iniţială este alcătuit din: preşedinte, vicepreşedinte şi secretar. 
Structura sa va putea fi modificată prin hotărâre a Adunării generale. Componenţa sa se alege 
de către Adunarea generală prin vot secret, cu respectarea prevederilor art. 25 - 28.  

Art.30 În exercitarea competenţei sale, Consiliul director are următoarele atribuţii: 

a) acţionează pentru îndeplinirea hotărârilor Adunării generale şi pentru respectarea 
de către toţi membrii asociaţiei a Statutului şi a regulamentelor acestuia; 

b) aprobă afilierea la federaţiile de specialitate; 

c) aprobă normele financiare proprii, normele privind drepturile de deplasare în lei şi 
în valută ale asociaţilor şi alte drepturi băneşti pentru aceştia (salariu, indemnizaţii, premii, 
prime, etc.), precum şi recompense sau scutiri de taxe; 

d) prezintă Adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioară, 
executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului pentru 
perioada viitoare, proiectul programelor asociaţiei (inclusiv programul de dezvoltare a bazei 
materiale); 

e) încheie acte juridice, în numele şi pe seama asociaţiei; 

f) execută bugetul de venituri şi cheltuieli; 

g) aprobă organigrama şi strategia de personal ale asociaţiei; 

h) modifică statutul asociaţiei şi îl supune aprobării adunarii generale; 

i) elaborează regulamentul său de funcţionare; 

j) îndeplinirea oricăror alte atribuţii prevăzute în lege sau în statut. 

. 

Art. 31 Nu poate fi membru al Consiliului director, iar dacă este, pierde această calitate cel 
care ocupă o funcţie de conducere în cadrul unei instituţii publice, dacă asociaţia sprijină 
activitatea acelei instituţii publice. 

Art. 32 Deciziile contrare legii, actului constitutiv sau statutului asociaţiei pot fi atacate de 
membrii asociaţi sau de către oricare dintre membrii Consiliului director care au lipsit sau au 
votat împotrivă şi a cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de şedinţă. 
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Art. 33 Consiliul director poate împuternici una sau mai multe persoane cu funcţii executive, 
inclusiv persoane care nu au calitatea de asociat ori sunt străine de asociaţie pentru a încheia 
acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei sau orice alte atribuţii prevăzute în lege sau în 
statut. 

Art. 34 (1) Consiliul director se compune din 3 membri desemnaţi de asociaţii fondatori Ia 
momentul constituirii asociaţiei. 

a) în caz de descompletare, funcţiile rămase libere se completează prin hotărârea 
Adunării generale, conform prevederilor art. 25 - 28. 

b) completarea funcţiilor rămase libere se face în cel mult 30 de zile de la 
vacantare. 

Art. 35 (1) Consiliul director se întruneşte cel puţin o dată pe lună sau ori de câte ori nevoile 
asociaţiei o impun. 

(2) Convocarea Consiliului director se face de preşedinte, iar în lipsa acestuia de 
înlocuitorul său, cu cel puţin 5 zile înainte de data fixată. 

(3) Consiliul director deliberează în mod valabil, în prezenţa tuturor membrilor săi şi 
adoptă hotărâri cu majoritate de voturi. În caz de egalitate de voturi, preşedintele Consiliului 
director are votul decisiv. 

Art. 36 Deliberările şi hotărârile Consiliului director se consemnează în procese-verbale 
încheiate cu ocazia fiecărei şedinţe. 

Art. 37 (1) Preşedintele Consiliului director reprezintă şi angajează legal asociaţia în relaţiile 
cu autorităţile publice române, cu alte asociaţii, federaţii, şi în relaţiile cu orice alte persoane 
fizice sau juridice. 

(2) Preşedintele Consiliului director conduce activitatea Consiliului director şi 
prezidează Adunările generale ale membrilor. 

(3) Preşedintele stabileşte data şi ordinea de zi, precum şi documentele care se 
prezintă în şedinţele Consiliului director. 

(4) Preşedintele Consiliului Director va fi: Mircea Miclea, cetăţean român, născut în 
loc. Cioara, jud. Alba, domiciliat în municipiul Cluj-Napoca. 

(5) Durata mandatului preşedintelui este de 4 ani. Preşedintele poate fi ales şi revocat 
prin hotărârea adunării generale luată cu respectarea prevederilor art. 25 – 28 din prezentul 
statut. 

(6) Vicepreşedinte va fi: Amalia Maria Ciuca, cetăţean român, născut în loc. Sebeş, 
jud. Alba, domiciliat în localitatea Şpring. 

(7) Durata mandatului vicepreşedintelui este de 4 ani. Acesta poate fi ales şi revocat 
prin hotărârea adunării generale luată cu respectarea prevederilor art. 25 – 28 din prezentul 
statut. 

(8) Secretar în consiliu director va fi: Ozana Budău, cetăţean român, născut în 
localitatea Bacău, judeţul Bacău, domiciliat în comuna Floreşti. 

(9) Durata mandatului secretarului este de 4 ani. El poate fi ales şi revocat prin 
hotărârea adunării generale luată cu respectarea prevederilor art. 25 – 28 din prezentul statut. 
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Secţiunea a III - a  

Controlul financiar 

Art. 38 (1) Fiecare dintre membrii asociaţi fondatori care nu este membru al consiliului 
director are dreptul să exercite dreptul de control. 

(2) În acest sens, membrul cu drept de control are următoarele drepturi:  

• poate verifică modul în care este administrat patrimoniul asociaţiei; 

• poate întocmi rapoarte şi le poate prezenta Consiliului director;  

• poate participa la şedinţele Consiliului director, fără drept de vot. 

 (3) Adunarea generală stabileşte prin vot  persoana care urmează să îndeplinească 
funcţia de cenzor. Durata mandatului cenzorului este de 2 ani. 

(4) În situaţia în care numărul membrilor asociaţi depăşeşte pragurile prevăzute de 
O.G. nr. 26/2000, asociaţa are obligaţia numirii unei comisii de cenzori. 

(5) În realizarea competenţei sale cenzorul sau, după caz, comisia de cenzori verifică 
modul în care este administrat patrimoniul asociaţiei, întocmeşte rapoarte şi le prezintă 
adunării generale, poate participa la şedinţele Consiliului director, fără drept de vot, 
îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de statut sau stabilite de adunarea generală. 

 

Capitolul V 

DIZOLVAREA Şl LICHIDAREA 

Art. 39 Asociaţia de Consiliere şi Psihoterapie Online din România se va dizolva: 

(1) De drept prin 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. 

(2) Prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate, atunci când:  

• scopul sau activitatea asociaţiei a devenit ilicită sau contrară ordinii publice; 

• realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;  

• urmăreşte alt scop decât cel pentru care s-a constituit;  

• a devenit insolvabilă; 

• nu mai obţine autorizaţiile prealabile necesare, potrivit legii.  

(3) În situaţia imposibilităţii constituirii Consiliului director în conformitate cu statutul 
fundaţiei, dacă această situaţie durează mai mult de un an de la data la care, potrivit statutuiui 
Consiliului director trebuia constituit. 

(4) În alte situaţii prevăzute de lege. 

(5) Prin hotărârea Adunării generale. 

Art.40 Adunarea generală va adopta hotărârea de dizolvare cu o majoritate de 2/3 din totalul 
voturilor membrilor asociaţi cu acest drept. Odată cu această hotărâre, cu aceeaşi majoritate, 
se va lua o decizie privind folosirea patrimoniului. Fără o asemenea decizie, dizolvarea nu are 
efect. 

Art. 41 (1) În cazul dizolvării asociaţiei, lichidatorii se numesc de instanţa judecătorească, 
sau de către Adunarea generală, după caz. 
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(2) Odată cu numirea lichidatorilor, mandatul Consiliului director încetează. 

(3) Lichidatorii la intrarea în funcţie efectuează inventarul şi încheie un bilanţ care 
să constate situaţia exactă a activului şi pasivului. 

(4) Ei sunt obligaţi să primească şi să păstreze registrele şi orice alte acte ale 
asociaţiei şi să ţină un registru cu toate operaţiunile lichidării, în ordinea datei acestora. 

(5) Lichidatorii îşi îndeplinesc mandatul sub controlul membrilor asociaţi cu drept 
de vot. 

Art. 42 (1) Lichidatorii au obligaţia de a continua operaţiunile juridice în curs, de a încasa 
creanţele, de a plăti creditorii, iar dacă numerarul nu este suficient, de a transforma şi restul 
activului în bani, procedând la vânzarea prin licitaţie publică a bunurilor mobile şi imobile. 

(2) Lichidatorii pot realiza numai acele operaţiuni noi care sunt necesare finalizării 
celor aflate în curs de derulare. 

Art. 43 (1) În cazul dizolvării asociaţiei, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot 
transmite către persoane fizice. 

(2) Aceste bunuri pot fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de 
drept public cu scop identic sau asemănător, prin hotărâre a Adunării generale cu votul a două 
treimi din numărul membrilor asociaţi. 

(3) Dacă în termen de 6 luni de la terminarea lichidării, lichidatorii nu au reuşit să 
transmită bunurile în condiţiile alineatului (2), ele se atribuie de instanţa competentă unei 
persoane juridice cu scop identic sau asemănător. 

(4) Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului-verbal de predare- 
preluare, dacă prin acesta nu s-a stabilit o dată ulterioară. 

Art. 44 Lichidatorii încheie operaţiunile şi remit celor în drept contul gestiunii numai după 
expirarea unui termen de 6 luni de la publicarea dizolvării fundaţiei. 

Art. 45 După încheierea lichidării, lichidatorii sunt obligaţi ca în termen de două luni să 
depună bilanţul, registrul jurnal şi un memorandum, să declare operaţiunile de lichidare la 
Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor al judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială îşi are 
sediul asociaţia şi să îndeplinească toate procedurile de publicare şi radiere din acest registru. 

Art. 46 (1) Dacă în termen de 30 de zile libere de la depunerea bilanţului nu se înregistrează 
nici o contestaţie, bilanţul se consideră definitiv aprobat, iar lichidatorii, cu autorizarea 
judecătoriei, vor remite celor în drept bunurile şi sumele rămase de la lichidare, împreună cu 
toate registrele şi actele asociaţiei şi ale lichidării, după aceasta fiind consideraţi descărcaţi. 

 (2) Asociaţia încetează a avea fiinţă la data radierii din Registrul asociaţiilor şi 
fundaţiilor. 

 (3) Radierea se face în baza actului constatator eliberat lichidatorilor, prin care se 
atestă descărcarea acestora de obligaţiile asumate. 

 

Capitolul VI  

DISPOZIŢII FINALE  

Art. 47 Persoana împuternicită 

Noi, MIRCEA MICLEA, ŞTEFANIA MICLEA, AMALIA MARIA CIUCA, BĂLAJ 
ANCA, ADELA PERŢE ŞI OZANA BUDĂU, membri ai Asociaţiei de Consiliere şi 
Psihoterapie Online din România (ACPOR), împuternicim pe Amalia Maria Ciuca, cetăţean 
român, născut în loc. Sebeş, jud. Alba, domiciliat în localitatea Şpring ca în numele nostru şi 
pentru noi să desfăşoare procedura de dobândire a personalităţii juridice. 
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Art. 48 În baza prezentului statut se elaborează Regulamentul de organizare şi funcţionare al 
Asociaţiei care va fi validat, completat şi modificat prin votul Adunării generale. 

Art. 49 Soluţionarea litigiilor ivite între asociaţie si terţele persoane se supune legislaţiei de 
drept comun. 

Art. 50 Prevederile prezentului statut se completează cu reglementările legale prevăzute în 
O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, precum şi cu alte acte normative în 
vigoare. 

Art. 51 S-au eliberat părţilor şase exemplare originale, astăzi, 12.11.2009. Alte patru 
exemplare originale sunt destinate formalităţilor de înscriere şi înmânate persoanei 
împuternicite. 

 


