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ACT CONSTITUTIV
al

,,ASOCIAŢIEI ABSOLVENTILOR UNIVERSITATII DE STIINTE AGRICOLE
 SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA"

Subsemnatii:
1.   MĂRGHITAŞ LIVIU-ALEXANDRU, născut la data de 04.02.1950 în com. 

Poieni,  jud.  Cluj, domiciliat  în  mun.  Cluj-Napoca,  str.  Câmpului,  nr.  97/A, jud.  Cluj, 
posesor al C.I.  seria K.X., nr. 000504, eliberată de Pol. Mun. Cluj-Napoca la data de 
31.03.2004, având CNP 1500204120722;

2.  RUSU  MIHAI-CORNEL,  născut  la  data  de  21.06.1941,  în  localitatea 
Geoagiu, jud. Hunedoara, domiciliat în mun. Aba-Iulia, str. Tulnicului, nr. 1, Bl-C1B, ap. 
8, jud. Alba, posesor al B.I. seria DA, nr. 373991, eliberat de Pol. Mun.  Alba, la data de 
01.10.1994, având CNP1410621011094; 

3. GROZA IOAN-ŞTEFAN, născut la data de 01.04.1955 în com. Ulmeni, jud. 
Maramureş, domiciliat in mun. Cluj-Napoca, str. Calea Floresti, nr. 81, sc. 7, ap. 184, jud. 
Cluj, posesor al B.I. seria DG, nr. 619156, eliberat de Pol. Mun. Cluj-N, cu valabilitate 
până la data de 26.02.2008, având CNP1550401120685; 

4.  PAMFIL DORU, născut la data  de 21.02.1953 în Mun. Cluj-Napoca,  jud. 
Cluj,  domiciliat  în  Cluj-Napoca,  str.  Cardinal  Iuliu  Hossu,  nr.  18/B,  ap.  7,  jud.  Cluj, 
posesor a C.I.  seria K.X., nr. 258159, eliberată de Pol. Mun. Cluj-Napoca, la data de 
09.04.2003, având CNP1530221120711; 

5.  ROTAR IOAN,  născut  la  data  de  01.01.1952  în  com.  Petresti,  jud.  Cluj, 
domiciliat în mun. Cluj-Napoca, str. Cireşilor, nr. 2, ap. 8, jud. Cluj, posesor al B.I. seria 
GX  nr.  818399,  eliberat  de  Poliţia  mun.  Cluj-Napoca  la  data  de  06.11.1997,  având 
CNP1520101120807; 

6. APAHIDEAN ALEXANDRU-SILVIU,  născut la data de 23.11.1951 în sat 
Hăsdate, jud. Cluj, domiciliat în Cluj-Napoca, str. Muncitorilor, nr. 1, Bl-M1, ap. 8, jud. 
Cluj, posesor al B.I. seria DA, nr. 264311, eliberat de Politia Cluj la data de 05.12.1995, 
având CNP1511123120654;

7. COZMA VASILE,  născut la data de 21.05.1953 în com. Avram Iancu, jud. 
Bihor, domiciliat în mun. Cluj-Npoca, str. Calea Mănăstur, nr. 105, Bl-G6, ap. 6, jud. 
Cluj, posesor al C.I. seria K.X. nr. 325532, eliberată de Poliţia mun. Cluj-Napoca la data 
de 27.01.2004, având CNP1530521120667; 

8. MUREŞAN GHEORGHE, născut la data de 30.04.1948 în mun. Zalău, jud. 
Sălaj, domiciliat în mun. Cluj-Npoca, str. Godeanu, nr. 8, ap. 54, jud. Cluj, posesor al C.I. 
seria  K.X.  nr.  208366,  eliberată  de  Poliţia  mun.  Cluj-Napoca  la  data  de  16.07.2002, 
având CNP1480430120644;

Toti  in calitate  de  membrii  fondatori,  în  şedinţa  de  constituire  din  data  de 
09.09.2004,  am  hotărât  înfinţarea  unei  asociaţii  cu  scop  nepatrimonial,  nelucrativ, 
nonprofit, apolitic şi nonguvernamental, care sa promoveze relatiile de colaborare dintre 
USAMV-Cluj  şi  absolventii  săi,  să  promoveze  imaginea  Universităţii  si  sa  ridice 
prestigiul acesteia pe plan intern si international, in sensul Ordonantei Guvernului nr.26 
din ianuarie 2000,intrata in vigoare la 1 mai 2000.

CAPITOLUL I Organele de conducere si control.



CONSILIUL DIRECTOR, este compus din 5 persoane:
Mărghitaş Liviu-Alexandru-presedinte
Rusu Mihai-Cornel-vicepresedinte
Groza Ioan-Stefan-vicepreşedinte
Pamfil Doru-vicepreşedinte
Oroian Ioan Gheorghe-secretar

COMISIA DE CENZORI, este compusă din 3 persoane:
1.Costea Valentin-economist,  născut la data de 13.09.1963 în com. Arada, jud. 

Alba, domiciliat în sat Poiana Horea, com. Beliş, jud. Cluj, posesor al B.I. seria D.E. nr. 
644678,  eliberat  de  Miliţ.  Huedin  la  data  de  22.07.1987,  cu aplic.  foto  2 la  data  de 
10.0ct.1997, având CNP1630913120676;

2.Rotar Ioan-prof. universitar,  născut la data de 01.01.1952 în com. Petresti, 
jud. Cluj, domiciliat în mun. Cluj-Napoca, str. Cireşilor, nr. 2, ap. 8, jud. Cluj, posesor al 
B.I. seria GX nr. 818399, eliberat de Poliţia mun. Cluj-Napoca la data de 06.11.1997, 
având CNP1520101120807;

3.Apahidean Alexandru-Silviu-prof. universitar,  născut la data de 23.11.1951 
în sat Hăsdate, jud. Cluj, domiciliat în Cluj-Napoca, str. Muncitorilor, nr. 1, Bl-M1, ap. 8, 
jud.  Cluj,  posesor  al  B.I.  seria  DA,  nr.  264311,  eliberat  de  Politia  Cluj  la  data  de 
05.12.1995, având CNP1511123120654.
CAPITOLUL II.Dispozitii generale. Denumire ,sediu, durata de functionare.
Art.1.Denumirea asociaţiei este ,,ASOCIAŢIA ABSOLVENTILOR UNIVERSITATII 
DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA” 
Art. 2  Asociaţia se constituie in sensul  Ordonantei Guvernului nr. 26 din 31 ianuarie 
2000 ,intrata in vigoare la 1 mai 2000., modificată prin O.G. nr. 37/2003.
Art.3 Asociaţia are caracter nelucrativ, nonprofit, apolitic, nonguvernamental, fara scop 
patrimonial.
Art. 4 Sediul asociaţiei este in Cluj-Napoca, Calea Mănăstur, nr. 3-5,  jud. Cluj, în incinta 
Universitatii de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară Cluj.
Art. 5 Durata de functionare a asociaţiei este nelimitata.
Art.6 Patrimoniul  asociaţiei  este  de  6.000.000  lei  (sasemilioanelei),  constituit  din 
subscriptiile asociatilor in conditiile prezentei legi.
Actul constitutiv se va completa cu statutul asociaţiei.

A fost imputernicit d-l Oroian Ioan-Gheorghe, cetăţean român domiciliat în Cluj-
Napoca, str. Magaziei, nr. 14, ap. 1, jud. Cluj, identificat prin C.I. seria K.X., nr. 066281, 
eliberată de Pol. Mun. Cluj-Napoca la data de 03.02.2000, având CNP 1680422120014, 
pentru a reprezenta  si semna in numele  asociaţiei  toate documentele  necesare pentru 
obtinerea  personalitatii  juridice,  in  fata  notarului  public,  a  instantei  judecatoresti  si 
oriunde va fi nevoie.

1.Mărghitaş Liviu-Alexandru 2. Rusu-Mihai-Cornel
____________________ __________________
3. Groza Ioan-Stefan 4.Pamfil Doru
____________________ ________________
5.Rotar Ioan 6.Apahidean Silviu-Alexandru
_____________________ ___________________
7.Cozma Vasile 8.Mureşan Gheorghe



STATUTUL 
,,ASOCIAŢIEI ABSOLVENTILOR UNIVERSITATII DE STIINTE AGRICOLE 

şi
 MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA"

 
CAPITOLUL  I
 Dispozitii generale Denumire, sediu, durata de functionare.
Art.  1.  Denumirea  asociaţiei  este  “Asociaţia  Absolventilor  Universitătii  de  Stiinte 
Agricole si Medicina Veterinară Cluj-Napoca” 
Art. 2  Asociaţia se constituie in sensul  Ordonantei Guvernului nr. 26 din 31 ianuarie 
2000  ,intrata  in  vigoare  la  1  mai  2000,  modificată  prin  O.G.  nr.  37/2003, pe  baza 
liberului  consimţământ  al  membrilor  fondatori,  ca  persoană  juridică  română  de  drept 
privat.
Art.3 Asociaţia are caracter nelucrativ, nonprofit, apolitic, nonguvernamental, fara scop 
patrimonial,  conform actului  de vointa  expres  manifestat  in  actul  constitutiv  de către 
membrii fondatori. Ea are caracter stiintific, social, cultural, sportiv, umanitar si caritabil.

Asociatia  are  sigiliu  si  siglă  proprie,  stampilă  si  cont  in  lei  si  valută,  iar  în 
raporturile cu tertii va fi reprezentată prin organele de conducere proprii.
Art. 4 Sediul asociaţiei este in Cluj-Napoca, jud. Cluj, str. Calea Mănăstur, nr. 3-5, în 
incinta  Universităţii  de  Stiinte  Agricole  si  Medicină  Veterinară  Cluj-Napoca.  Sediul 
poate fi schimbat pe baza Hotărârii Adunării Generale cu respectarea condiţiilor impuse 
de prezenta Ordonanţă;
Art. 5 Durata de functionare a asociaţiei este nelimitata.
CAPITOLUL  II Scopul si obiectul de activitate.

Art. 6. Asociaţia se înfiinţează în vederea strângerii legăturii dintre universitate şi 
mediul social economic prin organizarea unor activităţi, care au unul sau mai multe dintre 
următoarele obiective:

-stabilirea  şi  promovarea  de  relaţii  de  colaborare  între  U.S.A.M.V.  din  Cluj-
Napoca şi absolvenţii săi, între absolvenţii înşişi din toate domeniile şi de pretutindeni;
promovarea  imaginii  şi  ridicarea  prestigiului  U.S.A.M.V.  din  Cluj-Napoca  pe  plan 
naţional şi internaţional prin organizarea de acţiuni cu caracter ştiinţific, cultural, sportiv, 
umanitar şi social;

-cultivarea spiritului de apartenenţă la comunitatea academică a U.S.A.M.V. 
sprijinirea dezvoltării bazei materiale de învaţămant şi cercetare din universitate;
dezvoltarea colaborării internaţionale cu organizaţii similare;
menţinerea şi dezvoltarea tradiţiilor specifice U.S.A.M.V. Cluj-Napoca
monitorizarea accesului pe piaţa muncii a absolvenţilor;

-transmiterea  de  propuneri  către  Rectoratul  U.S.A.M.V.  şi  către  Decanatele 
facultăţilor în vederea reactualizării permanente a cunoştinţelor predate în universitate şi 
adaptarea lor la cerinţele vieţii profesionale;

-întâlniri periodice ale membrilor săi în sediile universităţii;
-acordarea  de  premii  şi  distincţii  membrilor  săi  sau  unor  persoane  din  afara 

organizaţiei;
-editarea de materiale informative şi documentare.



În activitatea sa Asociaţia va promova valorile civice, ale democraţiei, statului de 
drept precum şi respectarea ordinii publice. 

Art. 7. Prin obiectivele sale, Asociaţia urmăreşte realizarea unor interese generale 
cât  şi  a  unora  nepatrimoniale  de  grup.  Pot  fi  în  atenţia  Asociaţiei  Absolvenţilor 
U.S.A.M.V., persoane cu preocupări ştiinţifice, de certă probitate morală şi profesională, 
atât  din  rândul  studenţilor,  al  cadrelor  din  învăţământul  superior,  din  activitatea  de 
cercetare,  cât şi din producţie,  fără nici  o discriminare bazată pe criterii  de rasă, sex, 
etnie, origine socială, opţiune, apartenenţă politică sau religioasă.
De sprijinul Asociaţiei Absolvenţilor U.S.A.M.V., beneficiază cu precădere U.S.A.M.V. 
din  Cluj-Napoca.  Asociaţia  poate  oferi  sprijin  şi  altor  instituţii  de  învăţământ,  unor 
asociaţii  sau  fundaţii  preocupate  de  perfecţionarea  învăţământului  şi  a  cercetării 
ştiinţifice, cu condiţia ca acestea să aibă un caracter nonprofit, apolitic şi să desfăşoare 
activităţi care să nu contravină normelor legale. 
De  asemenea,  Asociaţia  Absolvenţilor  U.S.A.M.V.,  îşi  propune  să  sprijine  moral  şi 
material cadrele didactice pensionare ale U.S.A.M.V. din Bucuresti, care au o stare de 
sănătate sau o stare materială precare. 

Art.  8. Cu respectarea deplină a legislaţiei  în vigoare şi  a prevederilor acestui 
Statut,  Asociaţia  Absolvenţilor  U.S.A.M.V.  poate  desfăşura  activităţi  subsidiare  cu 
caracter economic în vederea obţinerii de venituri necesare îndeplinirii obiectivelor sale 
exclusiv  nelucrative.  În  acest  scop  Asociaţia  poate  decide  înfiinţarea  de  societăţi 
comerciale pe baza dispoziţiilor art 46, lit.d, art.47 şi art.48 ale Ordonanţei Guvernului 
nr.26/2000.
CAPITOLUL  III.
Art. 8. Patrimoniul
       Patrimoniul initial al asociaţiei este de 6.000.000 lei (sasemilioanelei), constituit din 
subscribtiile membrilor fondatori.
Patrimoniul se constituie in conditiile legii din
         -cotozatii ale membrilor asociaţiei
         -donatii ulterioare ale fondatorilor
         -donatii si legate de la persoane fizice si juridice din tara si strainatate,in lei sau 
valuta;
         -sponsorizari in vederea desfasurarii activitatilor propuse
         -venituri.realizate.conform.legii,din.dobanzi,  dividente,  plata  pentru  serviciile 
prestate, chirii publicitate si alte venituri in conditiile legii;
        -dividentele societăţilor comerciale înfinţate de asociaţie;
        -venituri realizate din activităţi economice directe;
        -resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale;
        Donatiile si legatele pot fi sume de bani, bunuri mobile si imobile, drepturi de autor, 
actiuni sau creante, cu mentiunea ca donatiile vor fi inscrise intr-un registru special de 
donatii.  Conform  Ordonantei  Guvernului,  asociaţia  va  putea  infiinta  intreprinderi 
economice, cu aprobarea adunarii generale.
CAPITOLUL  IV
Organele de conducere si control, membrii asociatiei
Art.9.Organele de conducere sunt urmatoarele
a. Adunarea generala
b. Consiliul Director



c. Presedintele
Art 10. Adunarea generala este constituita din toti membri asociaţiei ce au stat la baza 
infintarii asociaţiei si este organul suprem al asociaţiei. Se intruneste in sesiuni ordinare o 
data  pe  an,  convocata  de  Consiliul  Director  si  ori  de  cate  ori  este  cazul,  in  sesiune 
extraordinara, convocata de 2/3 din membrii Consiliului Director.
Art. 11. Convocarea Adunarii generale se face telefonic, in scris sau dupa publicarea în 
presă cu 15 zile inainte de  data desfasurarii adunarii. In convocare vor fi precizate luna, 
ziua, ora, locul unde se va desfasura adunarea, precum si ordinea de zi.
Art. 12. Adunarea generala este statutar intrunita in prezenta a doua treimi din numarul 
membrilor  cu  drept  de  vot.  Daca  la  prima  intrunire  nu  se  intruneste  nr.  statutar  de 
participanti,  se  stabileste  o  noua  data.  La  a  doua  convocare,  adunarea  generala  se 
considera a fi statutar constituita in prezenta a 1/3 din membrii cu drept de vot. Hotararile 
se adopta cu jumatate plus unu din numarul membrilor prezenti la adunare.
             Sedintele adunarii generale sunt conduse de presedintele sau vicepresedintele 
Consiliului Director si de un prezidiu ales.
            Dezbaterile si hotararile adoptate se consemneaza intr-un registru special, de un 
secretar de sedinta desemnat de presedinte.
Art.13. Adunarea generala indeplineste urmatoarele atributii
           -aproba si modifica statutul;
           -urmareste realizarea scopului si obiectivelor asociaţiei;
           -alege si revoca Consiliul Director si Cenzorul;
           -aproba bugetul de venituri si cheltuieli;
           -analizeaza si aproba rapoartele anuale de activitate intocmite de consiliul director;
           -aproba programele anuale de activitate;
           -aproba afilierea asociaţiei de alte organisme internationale si nationale.
           -deasemenea aproba functionarea unor activitati cu scopuri economice directe, 
dividendele  rezultate  din aceste  activitati  comerciale  fiind folosite in vederea relizarii 
scopului asociaţiei; 
Art.14.  Consiliul  Director  este  format  din  5  persoane,  un  presedinte  care  este  si 
presedintele asociaţiei, 3 vicepresedinti, un secretar, membri ai asociaţiei, alesi de catre 
adunarea generala prin vot secret pe o durata de 1 an. Mandatul membrilor Consiliului 
Director poate fi prelungit.
Consiliul Director adopta hotarari cu votul a jumatate plus unu din numarul membrilor 
prezenti, dar nu mai putini de trei. In caz de balotaj, votul presedintelui este decisiv.
Consiliul  Director  al  asociaţiei  gestioneaza  activitatea  asociaţiei  in  conformitate  cu 
scopurile pentru care aceasta a fost constituita.
Art.15.  Consiliul Director are urmatoarele atributii:
            -conduce activitatea asociaţiei intre adunarile generale;
            -stabileste normele de reprezentare si membrii cu drept de vot;
            -alege din randul membrilor sai presedintele prin vot secret;
            -convoaca sesiunile ordinare si extraordinare ale adunarii generale;
            -aproba si modifica regulamentul de functionare si organizare a asociaţiei;
            -stabileste modul de aderare la asociaţie si taxele de inscriere pe care le supune 
spre validare adunarii generale;



            -stabileste modul de folosire a fondurilor conform normelor statutare, aproba si 
stabileste mandatele pentru delegati  in vederea reprezentarii  asociaţiei  la congrese sau 
simpozioane interne, internationale şi în relaţiile cu autorităţile;
            -elaboreaza proiectrul bugetului de venituri si cheltuieli;
            -întocmeste schemele  de organizare si statutul de functii pentru personalul 
salariat, pe care le propune adunarii generale spre aprobare, precum si stabileste salariul 
personalului angajat, precum si indemnizatiile colaboratorilor;
            -primeste, rezolva si analizeaza reclamatii cu provire la prestatiile angajatilor sau 
membrilor cu responsabilitati;
            -aproba inscrierea si afilierea altor organizatii similare cu membrele fondatoare;

-încheie acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei;
-îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de adunarea generală;

Art.16. Presedintele Consiliul Director fiind ales pe o perioada de 1 an la aceasta data se 
alege si un nou presedinte de catre comitetul de conducere, dintre membrii sai. Atributiile 
presedintelui  fiind  de  a  asigura  conducerea  operativa  a  asociaţiei  si  de  a  semna 
documentele  asociaţiei.  Presedintele  reprezinta  asociaţia  in  justitie  si  fata  de  terti. 
Consiliul Director poate imputernici si alte persoane in vederea reprezentarii asociaţiei, 
pentru motive bine intemeiate.
Incheierea  oricarui  act  care  antreneaza  raspunderea  asociaţiei  se  face  cu  aprobarea 
presedintelui sau a persoanei imputernicite prin act scris si legalizat de catre acesta.
Organele de control Comisia de cenzori
Art.17.  Comisia de cenzori  este alcătuită din 3 membrii,  din care preşedintele este cu 
studii economice şi are următoarele atribuţii:
             -   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  funcţii  prevăzute  în  statut  sau  stabilite  de  adunarea 

generală;
Membrii comisiei de cenzori în majoritate sunt membrii ai asociaţiei.
CAPITOLUL. V. Membrii asociaţiei:
Art. 18. Asociaţia este formată din totalitatea membrilor săi, membri ce pot avea calitatea 
de  membri  fondatori,  membri  asociaţi,  membri  onorifici  sau  membri  simpatizanţi  şi 
voluntari.
Poate deveni membru al Asociaţiei Absolvenţilor U.S.A.M.V.:
toţi absolvenţii U.S.A.M.V. şi a instituţiilor precursoare, indiferent de promoţie;
absolvenii colegiilor;
absolvenţii de studii aprofundate, master, doctorat;
studenţii din anul terminal
Drepturile tuturor membrilor Asociaţiei sunt: 
să participe la toate activităţile Asociaţiei;
să-şi  exprime  opinia  şi  să  contribuie  cu  propuneri  şi  acţiuni  concrete  la  activităţile 
desfăşurate;
să utilizeze mijloacele materiale de informare şi documentare ale asociaţiei;
Membrii Asociaţiei au obligaţiile: 
să respecte prevederile Statutului şi hotărârile conducerii Asociaţiei;



să sprijine Asociaţia în realizarea scopului şi obiectivului de activitate şi să acţioneze 
pentru creşterea prestigiului acesteia;
să nu desfăşoare activităţi politice în cadrul Asociaţiei;
să nu întreprindă acţiuni care prin natura lor pot leza scopurile sau interesele Asociaţiei;
să achite taxa de înscriere şi cotizaţiile anuale stabilite.
Art. 19. Cu excepţia situaţiilor expres prevăzute în prezentul Statut, membrii fondatori şi 
membrii asociaţi, au drepturi şi obligaţii egale.
Membrii  simpatizanţi  şi  membrii  onorifici  au  drepturile  recunoscute  membrilor 
Asociaţiei, numai dacă aceasta rezultă în mod expres din prevederile prezentului Statut. 
Drepturile şi obligaţiile membrilor Asociaţiei, ale membrilor lor onorifici şi simpatizanţi 
se exercită sau se execută de regulă în nume personal, cu excepţia, obligaţiei de plată a 
cotizaţiei. 
Art.  20. Poate  dobândi  calitatea  de  membru  asociat  orice  persoană  care  a  absolvit 
U.S.A.M.V.  din  Cluj-Napoca  sau  instituţiile  precursoare,  indiferent  de  cetăţenia  şi 
rezidenţa actuală.
Art. 21. Calitatea de membru asociat se dobândeşte la cerere, însoţită de o declaraţie de 
acceptare a prevederilor statutului şi de copia după actul oficial de dobândire a calităţii de 
absolvent al U.S.A.M.V. din Cluj-Napoca sau a instituţiilor precursoare.
Membrii fondatori vor face pe lângă dovada calităţii de absolvent şi pe cea de angajat al 
U.S.A.M.V.  din  Cluj-Napoca,  prin  adeverinţă  eliberată  în  acest  sens  de  către  biroul 
personal al universităţii. 
Decizia privind admiterea sau respingerea cererii, înaintată în vederea obţinerii calităţii 
de membru al Asociaţiei Absolvenţilor U.S.A.M.V., se ia de către Consiliul director, nu 
mai târziu de 30 zile de la data înregistrării  cererii  candidatului.  Decizia se comunică 
celui  interesat  în  scris,  în  maximum  20  (douăzeci)  de  zile  de  la  adoptarea  hotărârii. 
Calitatea de membru asociat sau simpatizant se dobândeşte după primirea comunicării de 
acceptare, cu începere de la data achitării taxei de înscriere şi a cotizaţiei. 
Împotriva deciziei de respingere a candidaturii, se poate face apel în termen de maximum 
o lună de la primirea comunicării.  Apelul se soluţionează în prima şedinţă a Adunării 
Generale. Hotărârea Adunării Generale este definitivă. 
Art. 22. Calitatea de membru asociat se poate recunoaşte şi cadrelor didactice foste sau 
actuale  ale  U.S.A.M.V. din  Cluj-Napoca,  absolvente  ale  altor  instituţii  de  învăţământ 
superior.   
Art.  23. Membrii  Asociaţiei  Absolvenţilor  U.S.A.M.V.,  invitaţi  în  această  calitate  să 
participe la manifestări, unde, prin poziţia adoptată, ar putea angaja Asociaţia au datoria 
de a se consulta cu Preşedintele sau cu mandataţii acestuia, Vicepreşedinţii şi Secretarul 
Executiv,  asupra  programelor  Asociaţiei  şi  a  poziţiei  acesteia  în  probleme  legate  de 
participarea la acele manifestări.  Aceeaşi obligaţie revine şi membrilor Asociaţiei care 
sunt invitaţi, cu titlu personal, la diverse manifestări, dar doresc să se exprime în numele 
Asociaţiei.
În ambele situaţii, Asociaţia Absolvenţilor U.S.A.M.V. răspunde moral şi juridic pentru 
faptele şi actele membrilor săi, numai în măsura în care ei au fost expres mandataţi pentru 
a se angaja în numele asociaţiei şi numai în vederea realizării scopurilor ei. 
Art. 24. Calitatea de membru onorific se poate recunoaşte specialiştilor români şi străini 
care s-au remarcat în activitatea de îndrumare ştiinţifică a studenţilor sau absolvenţilor 



U.S.A.M.V.  din  Cluj-Napoca,  cât  şi  celor  de  notorietate  ştiinţifică  internă  şi 
internaţională, indiferent de universitatea absolvită.
Calitatea  de  membru  onorific  se  dobândeşte  de  la  data  acordării  de  către  Consiliul 
Director, hotărârea acestuia fiind supusă ratificării în proxima Adunare Generală. Votul 
negativ al Adunării generale atrage înlăturarea cu caracter retroactiv a calităţii de membru 
onorific.  În toate cazurile,  hotărârea Adunării generale este definitivă.  Dacă Adunarea 
generală nu a confirmat calitatea de membru onorific, o nouă procedură de acordare a 
acesteia poate fi desfăşurată în privinţa aceleiaşi persoane nu mai devreme de un an de la 
data hotărârii negative a Adunării generale. 
Art. 25. Calitatea de membru simpatizant se poate recunoaşte persoanelor de cetăţenie 
română sau străină, cu probitate morală şi profesională, care, indiferent dacă au absolvit, 
sau  nu  U.S.A.M.V.  din  Cluj-Napoca,  sau  altă  formă  de  învăţământ  superior,  vor  să 
srpijine activitatea Asociaţiei Absolvenţilor U.S.A.M.V.   
Art.  26. Încălcarea  din  culpă  a  prevederilor  Statutului  sau  săvârşirea  de  fapte 
incompatibile cu obiectivele fundamentale ale Asociaţiei Absolvenţilor U.S.A.M.V. ori 
de  natură  să  atragă  prejudicii  morale  sau  materiale  acesteia  (cum ar  fi,  de  exemplu, 
condamnarea penală prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă ori alte situaţii 
de  o  gravitate  comparabilă)  atrag  excluderea  din  asociaţie  sau  retragerea  calităţii  de 
membru onorific, conform procedurii statutare.   
Art. 27. Calitatea de membru fondator, de membru asociat, de membru simpatizant sau 
de membru onorific se pierd prin:
deces;
excludere sau, după caz, retragere a calităţii de membru onorific;
neplata  cu  rea  credinţă  de  către  membrii  fondatori,  membrii  asociaţi  şi  membrii 
simpatizanţi a cotizaţiei, mai mult decât durata unui an calendaristic.
Calitatea  de  membru  fondator,  de  membru  asociat,  de  membru  simpatizant  sau  de 
membru onorific încetează, după caz: 
la 7 (şapte) zile lucrătoare calculate  de la data înregistrării  la Asociaţia Absolvenţilor 
U.S.A.M.V. a cererii scrise de renunţare la calitatea de membru;
din  ziua  decesului  sau  din  ziua  constatată  ca  fiind  data  decesului  conform  hotărârii 
definitive de declarare judecătoreasca a morţii;
din ziua luării, conform Statutului, a hotărârii de excludere sau, după caz, de retragere a 
calităţii de membru onorific.
Membrii fondatori, membrii asociaţi, membrii simpatizanţi şi membrii onorifici, care se 
retrag  sau  care  sunt  exluşi,  nu  au  nici  un  drept  asupra  patrimoniului  Asociaţia 
Absolvenţilor  U.S.A.M.V. Ei  sunt  obligaţi  a  achita  cotizaţiile  (cu excepţia  membrilor 
onorifici) pe tot timpul cât au fost asociaţi.   
Art.  28. Excluderea  se  dispune  de  către  Adunarea  generală,  a  cărei  hotărâre  este 
definitivă.  Adunarea  generală  poate  retracta  o  hotărâre  de  excludere,  dacă  persoana 
sancţionată aduce dovezi, care înlatură temeiurile deciziei anterioare. In caz de retractare, 
Adunarea generală va hotarî şi cu privire la eventuala recunoaştere a calităţii de membru 
pentru perioada dintre momentul excluderii şi cel al retractării deciziei de exludere.
Până  la  desfăşurarea  Adunării  generale,  Consiliul  director  poate  decide,  cu  2/3  din 
voturile  membrilor  săi,  suspuendarea unei persoane din calitatea de membru,  dacă se 
constată  săvârşirea  de  fapte  care,  conform  cu  Statutul  Asociaţiei  Absolvenţilor 



U.S.A.M.V., atrag excluderea. Suspendarea încetează prin hotărârea Adunării generale, 
care este definitivă. 
Dispozitiile prezentului articol sunt aplicabile retragerii calitatii de membru onorific.
Pot fi membrii ai asociaţiei: taximetrişti şi operatori de transport persoane în regim de 
taximetrie  de  la  diferite  firme  din  domeniu,  care  prin  activitatea  lor  pot  contribui  la 
realizarea scopului asociaţiei;
 Pot fi alese, de către adunarea generală, personalităţi care să primească titlu de ,,Membru 
de Onoare”, din ţară şi străinătate;
Drepturile  şi  îndatoririle  membrilor  săi  sunt cele  stipulate  în Legile  şi  Regulamentele 
privind desfăşurarea activităţilor de taximetrie.
CAPITOLUL  VI Activitatea economico-financiară a asociaţiei:
Art. 29. Activitatea economico-financiara se raporteaza prin bilantul anual al asociatiei si 
controlului Comisiei de cenzori, care se organizeaza conform legilor in vigoare.
Art. 30.Gestiunea asociaţiei se tine de personal calificat. Asociaţia poate deschide cont in 
orice banca din Romania sau strainatate, cu respectarea legislatiei in vigoare.
Art.  31.  Exercitiul  economico-financiar  incepe  de  la  1  ianuarie  si  se  inchide  la  31 
decembrie pentru anul in curs, primul exercitiu financiar incepe de la data constituirii 
asociaţiei.
CAPITOLUL  VII  Dispozitii finale
Art. 32. Urmatoarele situatii pot duce la dizolvarea asociaţiei:
            -cand scopul pentru care a fost creata nu poate fi indeplinit;
           -aprobarea dizolvarii de catre adunarea generala;
           -prin hotărârea judecătoriei sau a tribunalului după caz;
           -de drept;
           -împlinirea duratei pentru care a fost constituită;
           -imposibilitatea realizării scopului propus;
          -când scopul sau activitatea asociaţiei a devenit ilicită sau contrară ordinii publice 
şi bunelor moravuri;
        -când asociaţia urmăreşte alte scopuri decât cele pe care şi le-a propus;
        -când asociaţia a devenit insolvabilă;
Art.33. In caz de dizolvare, asociaţia va fi lichidata.
               Lichidarea se va face in conformitate cu normele legale in vigoare, iar intreg 
activul patrimonial al asociaţiei va fi repartizat in parti egale catre membrii săi.
CAPITOLUL VIII Clauze speciale
Art. 34. Prezenta asociaţie se va putea asocia cu alte asociaţii, în vederea constituirii de 
federaţie,  pentru  realizarea  unui  scop  unitar  şi  apropiat  de  scopul  social  al  fiecărei 
persoane juridice în parte în condiţiile prevăzute în art. 35-37 ale O.G. nr. 26/31.01.2000, 
modificată.
Prezentul Statut este valabil pe toată durata Asociaţiei, modificarea sau completarea sa 
urmând să se facă în formă scrisă. 
Prevederile prezentului Statut se actualizează în raport cu dispoziţiile legale în vigoare. 
Prezentul  act  a  fost  redactat  de  Oroian  Ioan-Gheorghe  în  10  exemplare  originale. 
Semnătura__________
A fost imputernicit sa semnaze d-l Oroian Ioan Gheorghe. Semnătura______________
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Str. __________________, nr._______, ap._____, Cluj-Napoca .

INCHEIERE DE AUTENTIFICARE NR.________
Anul 2004, luna Septembrie, ziua _____

In  fata  mea  _________________________,  notar  public,  la  sediul 
biroului     s-a prezentat:-----------------------------------------------------------

Oroian Ioan-Gheorghe,  cetăţean român domiciliat în Cluj-Napoca, str. 
Magaziei, nr. 14, ap. 1, jud. Cluj, identificat prin C.I. seria K.X., nr. 066281, 
eliberată  de  Pol.  Mun.  Cluj-Napoca  la  data  de  03.02.2000,  având  CNP 
1680422120014, în calitate de împuternicit.----------------------------

Care  dupa  citirea  actului,  a  fost  de  acord  cu  acesta  şi  a  consimtit  la 
autentificarea lui, semnând toate exemplarele.

      In temeiul art. 8, lit. b, din Legea nr. 36/1995

SE DECLARA AUTENTIC PREZENTUL INSCRIS

S-a taxat cu chitanta_____________ nr.___________, seria__________
S-a perceput onorariu de __________________lei
S-a aplicat timbru judiciar de __________lei.
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