ACTUL CONSTITUTIV
al ASOCIAŢIEI ______nume asociatie____

I.

Declaraţie generală

Subsemnaţii
1) ______nume şi prenume______ fiul/fiica lui ______şi al ________, născut/a
la data de ________, în localitatea _________, cu domiciliul în _________,
___________, posesor la BI/CI serie ______, nr. ________, eliberat de
Poliţia _________, la data de ________,;
2) idem 1)
….
Încheiem acest contract de înfiinţare a unei asociaţii fără scop patrimonial în
condiţiile şi cu respectarea Legii 20/1924, cu modificările ulterioare prin OG 26/2000
şi Legea nr. 246/2005
II.

Denumirea şi sediul:

Asociaţia creată prin acest contract se va numi ASOCIAŢIA __________
şi va avea sediul în _________, Str.___________
III.

Obiectivele asociaţiei:

a) Obiectivul principal: ____________________
b) Alte obiective:
IV.

Banca şi contul asociaţiei:

Toate fondurile vor fi depuse în contul ____________________________ şi se
vor menţine la Banca __________, cu sediul în ___________.
V.

Contabilitatea

1. Asociaţia va ţine evidenţa financiar contabilă în concordanţă cu practicile
financiare legale şi prin procedee contabile stabilite prin legi specifice;
2. Registrele asociaţiei vor fi păstrate la sediul înregistrat al asociaţiei;
3. Asociaţia va opera pe un an financiar care durează din luna _____________
până în luna _____________ a anului.
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VI.

Durata asociaţiei

Asociaţia îşi va începe activitatea de la data dobândirii personalităţii juridice şi
va avea o durată nedeterminată.
VII. Organe de conducere administrativă
Adunarea generală şi Consiliul Director.
VIII. Organul de control al asociaţiei
Cenzorul.
IX. Persoana împuternicită să desfăşoare procedura de dobândire a personalităţii
juridice: _______nume şi prenume______
DISPOZIŢII FINALE
1. Dacă o anumită clauză din acest contract va fi anulată de Instanţa de
Judecată contractul rămâne valabil cu privire la celelalte proceduri;
2. Orice alte acorduri sau declaraţii anterioare, indiferent de forma lor, nu
modifică clauzele acestui contract. Modificarea se poate face numai în
formă scrisă, semnată de toţi asociaţii.
După cum atestă semnăturile de mai jos, acest contract s-a semnat la data de
______________, între:
Semnaturile membrilor fondatori:
1___________
2_________
….
n__________

2

