
   
  

 

   Aprobat conform Hotararii  
      Adunarii Generale din  
      25 mai 2018, Rasnov, 

Judetul Brasov  
 

 

STATUTUL 
ASOCIATIEI “LIGA CITADINA A SERVICIILOR PUBLICE SI 

COMUNALE DIN ROMANIA “  
 

 
Cap.I  DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ ŞI SEDIUL ASOCIAŢIEI 

 
 

Art. 1  Denumirea asociaţiei: „Liga Citadina a Serviciilor Publice şi Comunale din 
România (prescurtat Liga Citadina) 
Art.2 Forma juridică: Liga Citadina este o asociaţie patronală şi profesională, 
neguvernamentală, independentă, non – profit, cu personalitate juridică, constituită pe 
durată nedeterminată, care acţionează în interes public şi promovează interesele 
membrilor săi. 
Art. 3  Sediul Asociaţiei este în România, municipiul Braşov, str. Iuliu Maniu, nr. 43. 
Liga Citadina îşi desfăşoară activitatea la nivel naţional şi internaţional, putând 
constitui  filiale în ţară şi străinătate ca structuri teritoriale pe baza hotărârii 
autentificate a adunării generale, prin care le este alocat câte un patrimoniu şi se 
poate afilia în aceleaşi condiţii la alte asociaţii, federaţii  din România şi străinătate. 
Schimbarea sediului se hotăreşte de către Consiliul director. 

 
Cap.II.   SCOPUL ŞI OBIECTIVELE  LIGII CITADINA 

 
A. PROFESIONAL 

 
Art.4. Liga Citadina îşi propune să contribuie la promovarea şi perfecţionarea unor 
structuri moderne de organizare, în raport cu specificul local, în sectoarele de  
activitate  ale membrilor săi. 

Scopul asocierii este de a contribui la organizarea unor forme civilizate şi 
eficiente de prestaţii în domeniul alimentării cu apă şi căldură, salubrizării localităţilor , 
transport local, drumuri, străzi, pavaje , spaţii verzi, şi parcuri, cimitire şi locuri de 
agrement, administrarea fondului locativ, proiectare, investiţii, tranzacţii imobiliare, 
service, activităţi comerciale şi diverse alte prestaţii organizate în condiţiile legii. 

De asemenea, Liga Citadina are drept scop apărarea intereselor profesionale, 
patronale şi social - cetăţeneşti ale unităţilor şi lucrătorilor din serviciile publice de 
gospodărie comunală  în relaţiile cu administraţia publică, centrală şi locală, cu 
ministre şi organisme centrale sau alte organizaţii, precum şi cu beneficiari de 
prestaţii, creşterea prestigiului, formarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale. 

 
 
 
 

 



B. PATRONAL    
 

Art. 5. În probleme de patronat, Liga Citadina are următoarele atribuţii principale: 
a. reprezintă, apără şi promovează interesele comune ale membrilor săi 

(economice, sociale, tehnice, juridice) în relaţiile cu autorităţile publice, sindicate, 
persoane juridice de drept privat  şi utilizatori; 

b. reprezintă oficial pe membrii săi în ţară şi în străinătate, în limitele 
prevăzute de statut, sau a competenţelor stabilite de organismele de conducere; 

c. participă la iniţierea, elaborarea şi promovarea programelor de dezvoltare, 
restructurare şi privatizare, cooperare, reactualizare a actelor normative referitoare la 
serviciile publice locale; 

d. asigură pentru membrii săi informaţii utile, facilitarea de relaţii între aceştia 
sau alte organizaţii, promovarea progresului managerial, servicii de consultanţă şi 
asistenţa de specialitate, inclusiv în domeniul formării şi folosirii personalului; 

e. sprijină unităţile membre la încheierea contractelor colective de muncă ; 
f. colaborează cu alte organizaţii patronale din unităţi al căror profil de 

activitate contribuie la realizarea serviciilor publice de gospodărie comunală ; 
g. colaborează cu Federaţiile sindicale de ramură pentru încheierea 

contractelor colective de muncă la acest nivel şi soluţionarea problemelor sociale ; 
h. conlucrează prin activitatea pe care  o are la realizarea activităţilor 

Federaţiei Patronale şi Profesionale pe ramură sau altele de acest fel ; 
i. participă la negocierea şi încheierea contractelor colective de muncă pe 

ramură cu organizaţiile sindicale care reprezină salariaţii din activitatea de gospodărie 
comunală şi locativă ; 

j. iniţiază acţiuni de consultare şi promovare cu organismele ce au iniţiativă 
pentru punerea de acord a actelor normative cu interesele publice şi ale membrilor 
asociaţiei şi pentru reconsiderarea actelor normative în vigoare ce contravin situaţiilor 
specifice actuale şi de perspectivă ; 

k. informează Consiliile Locale asupra preocupărilor Ligii 
 Citadina şi face propuneri documentate pentru aprobarea unor hotărâri privind 
problemele de interes major ale serviciilor publice de gospodărie comunală ; 
Art. 6. Iniţiază şi organizează acţiuni de colaborare şi cooperare cu agenţi economici 
de specialitate din ţară şi străinătate, cu unităţi de cercetare şi proiectare în vederea 
retehnologizării şi modernizării produselor şi serviciilor, în proiectare, producţie, 
modernizarea utilajelor, echipamentelor, instalaţiilor specifice activităţilor din 
gospodăria comunală şi locativă. 
Art.7. Asigură schimbul de informaţii şi promovează o susţinută colaborare prin: 

a.- editarea Buletinului Informativ ; 
b.- simpozioane cu tematica specifică activităţilor ce le desfăşoară ; 
c.- difuzarea de noutăţi tehnice, economice, juridice, etc. în domeniul de 

activitate ; 
d.- schimburi de experienţă ; 
e.- transmiterea de informaţii privind utilajele, echipamentele, aparatură de 

măsură şi control, instalaţii, materiale performante inclusiv organizarea unor întâlniri 
cu furnizorii acestora ; 

f.- organizarea de vizite de documentare în ţară şi străinătate ; 
g.- cooperarea cu organizaţii patronale de profil din ţară şi străinătate ; 
h.- difuzarea în mass-media a unor materiale informative şi publicitare privind 

activitatea membrilor Ligii Citadina ; 
 
 
 



   
  

 

Art.8. Obiectivele principale ale Ligii Citadina sunt: 
a. să realizeze o mai bună cunoaştere a problemelor cu care se confruntă unităţile 
afiliate datorită specificului lor şi care să asigure o legătură permanentă între 
conducerile acestora ; 
b. să creeze un cadru propriu de colaborare şi întrajutorare între unităţile care se 
asociază ; 
c. să contribuie la dezvoltarea din punct de vedere tehnic, economic, social al 
activităţilor, astfel să se asigure condiţii de privatizare a unor activităţi ; 
d. să asigure o permanentă şi susţinută legătură şi informare între unităţile 
componente ; 
e. să creeze cadrul corespunzător pentru asocierea în realizarea unor obiective sau 
prestaţii; 
f. să acţioneze pentru protecţia membrilor săi în vederea combaterii concurenţei 
neloiale ; 
g. să colaboreze cu administraţiile locale, organismele guvernamentale, unităţile 
economice, sociale, profesionale, sindicale şi obşteşti ; 
h. să asigure o prezentare activă a preocupărilor Ligii Citadina în presă şi în celelalte 
mijloace de informare în masă, pentru transparenţa şi perfecţionarea reclamei 
comerciale ; 
i. să iniţieze contacte şi legături cu unităţile similare din străinătate, cu agenţii 
economici şi agenţii străini, furnizori de utilaje, etc.,pentru realizarea unor acţiuni de 
colaborare şi cooperare ; 
j. să asigure protecţia profesională a membrilor săi ; 
k. să organizeze conferinţe, simpozioane, schimburi de experinţe pe teme 
profesionale şi să participe la manifestări similare din ţară şi din străinătate ; 
l. să iniţieze, prin organismele abilitate în acest scop, perfecţionarea cadrului 
legislativ ; 
m. să organizeze cursuri, în special în domeniul managementului unităţilor de 
gospodărie comunală şi locativă şi în alte domenii ; 
n. să organizeze formarea, specializarea şi perfecţionarea profesională prin cursuri 
sau în cadrul centrului propriu constituit ; 
o. să participe la negocierea contractului colectiv de munca pe ramură şi să reprezinte 
interesele membrilor săi ; 
p. să îndrume şi să sprijine unităţile membre pentru încheierea contractelor colective 
de muncă ; 

 

Cap.III   MEMBRII. DREPTURI ŞI OBLIGAŢII 
 

Art.9. Pot deveni membrii ai Ligii Citadina, unităţile de profil din ţară sau din 
străinătate, cu preocupări în domeniul de activitate al asociaţiei, care îşi exprimă 
acordul cu prevederile statutului, se obligă să acţioneze pentru îndeplinirea 
obiectivelor acestuia şi pentru creşterea prestigiului asociaţiei. 

De asemenea, pot deveni membrii persoane fizice, instituţiile de învăţământ, 
de proiectare, unităţi de construcţii sau furnizoare de echipamente etc., care 
conlucrează la realizarea activităţilor prevăzute în statut. 
Art.10. Asociaţia „Liga Citadina a Serviciilor Publice şi Comunale din România, are 
membrii activi şi de onoare. 
Art.11. Membrii Ligii Citadina au următoarele drepturi: 
a. să participe prin reprezentanţi, sau personal în cazul persoanelor fizice, la lucrările 
Ligii Citadina ; 
b. fiecare membru al Ligii Citadina are dreptul să-şi nominalizeze un delegat pentru   
Adunarea generală , cu drept de vot ; 



c. să aleagă şi să fie ales în organele de conducere, comisii pe probleme de 
specialitate şi alte structuri organizatorico-funcţionale ale Ligii Citadina ; 
d  să ia parte la manifestările organizate de Liga Citadina şi să participe la dezbateri ; 
e. să fie delegat şi să participe în numele Ligii Citadina la consfătuiri, congrese, în ţară 
şi în străinătate ; 
f. să propună şi să recomande primirea de noi membrii ; 
g. să aibă acces la banca de date a Ligii Citadina; 
h. să colaboreze la Buletinul Informativ al Ligii Citadina; 
i. să aibă legitimaţie şi insignă ; 
Art. 12. Membrii Ligii Citadina au următoarele obligaţii: 
a. să respecte prevederile statutului şi ale regulamentului de organizare şi 
funcţionare ; 
b. să plătească cu regularitate cotizaţia de membru şi să-şi onoreze obligaţiile ce le 
revin ; 
c. să răspundă la solicitările Consiliului director şi ale Biroului executiv ; 
d. să informeze în scris Liga Citadina asupra schimburilor intervenite în activitatea 
unităţii ( reorganizarea, denumire, sediu); 
e. să militeze pentru creşterea prestigiului Ligii Citadina ; 
Art.13. Membrii Ligii Citadina îşi pierd calitatea de membru, şi deci mandatul pentru  
Adunarea  generală, în următoarele situaţii: 
a. absenţa nejustificată şi repetată de la Adunările generale ale Ligii Citadina ; 
b. nu achită cotizaţiile stabilite ; 
c. nu respectă obligaţiile ce le revin ; 
Art.14. Primirea de noi membrii se face la cerere, pe baza unei adeziuni semnată de 
conducătorul unităţii respective sau personal în cazul persoanelor fizice. 

 

Cap.IV   STRUCTURA ORGANIZATORICĂ 
 

Art.15. –Structura organizatorică a Ligii Citadina este alcătuită din: 
- Adunarea generală  
- Consiliul director 
- Biroul executiv 
- Comisia de cenzori 

Art.16. – ADUNAREA GENERALĂ este organul suprem al Ligii Citadina şi se 
convoaca anual sau de cate ori este nevoie. 

Adunarea generală este statutar constituită în prezenţa a jumătate plus unu 
din membrii săi, adoptă hotărâri cu majoritatea simplă a celor prezenţi şi are 
următoarele atribuţii: 
a. aprobă statutul Ligii Citadina ; 
b. analizează activitatea desfăşurată de Consiliul director şi a Comisiei de cenzori 
între adunări generale; 
c. aprobă programul de activitate pentru anul următor; 
d. aprobă bugetul Ligii Citadina şi descărcarea de gestiune pentru anul precedent; 
e. alege şi revocă Consiliul director, preşedintele, vicepreşedinţii, secretarul general şi 
membrii; 
f. alege şi revocă Comisia de cenzori; 
g. stabileşte cuantumul taxei de înscriere şi a cotizaţiilor;  
h. confirmă admiterea sau excluderea membrilor; 
Între adunările generale, Consiliul director poate admite noi membrii sau exclude cu 
obligaţia de a prezenta situaţia la prima Adunare generală; 
i. aproba colaborarea sau asocierea cu alte organizaţii, instituţii, firme, etc.; 



   
  

 

j. aproba înfiinţarea centrului propriu de formare şi perfecţionare profesională sau alte 
structuri non profit în domeniul său de activitate; 
k.  stabileşte strategia şi obiectivele generale ale asociaţiei 
Art.17. Convocarea şi difuzarea ordinii de zi a Adunării generale se va face cu cel 
puţin 15 zile înainte de data desfăşurării. 
Art.18. Adunarea generală  se va putea desfăşura statutar dacă sunt prezenţi 
jumătate plus unu din membrii săi şi adoptă hotărâri cu majoritate simplă. 
Art.19. Dacă la prima convocare nu se întruneşte numărul statutar de participanţi, 
Adunarea generală se convoacă iar in termen de 48 de ore; în acest caz Adunarea 
generală fiind legal constituita. 
Art.20. CONSILIUL DIRECTOR conduce activitatea Ligii Citadina în intervalul dintre 
Adunările generale şi este format dintr-un preşedinte, cinci vicepreşedinţi, un secretar 
general şi sase membri. 
Consiliul director este ales de Adunarea generală prin vot deschis, cu votul a   cel 
puţin 2/3 din totalitatea membrilor prezenţi. 
Mandatul Consiliului director este de 4 ani. 
Regulile generale privind organizarea şi funcţionarea Consiliului director se stabilesc 
prin statut. Consiliul director îşi poate elabora un regulament de organizare şi 
funcţionare. 
Atribuţiile principale ale Consiliului director sunt următoarele: 
a. organizează desfăşurarea  Adunărilor generale;  
b. asigură realizarea strategiei generale stabilită prin statut şi a hotărârilor Adunării 
generale; 
c. analizează execuţia prevederilor bugetare, trimestrial şi anual; 
d. aprobă cheltuieli, în limita sumelor aprobate de Adunarea generală prin bugetul 
anual, scutiri sau reduceri de cotizaţii precum şi condiţiile avantajoase de participare a 
membrilor la manifestări ştiinţifice de profil; 
e. prezintă Adunării generale raportul anual de activitate, bilanţul, proiectul de buget şi 
direcţiile viitoare de acţiune; 
f. analizează periodic rapoartele comisiei de cenzori; 
g. organizează conferinţe, simpozioane, dezbateri, schimburi de experienţă, 
consulting, expertize tehnice, cursuri pentru specialişti, etc.; 
h. contribuie la valorificarea experienţei cunoştinţelor şi informaţiilor acumulate care să 
faciliteze fundamentarea actelor normative interesând activitatea agenţilor economici 
din sfera serviciilor publice de gospodărie comunală; 
i. colaborează cu organele administraţiei publice locale şi cu alte organisme în 
probleme care fac obiectul statutului; 
j. organizează colective de experţi şi specialişti pe bază de contract civil pentru 
soluţionarea unor teme cuprinse în programul de activitate; 
k. organizează comisii pe probleme; 
l. cooperează cu organisme statale sau nonguvernamentale de protecţia mediului 
pentru a elabora măsurile care privesc realizarea serviciilor publice de gospodărie 
comunală; 
m. reprezintă juridic Liga Citadina în limita mandatului încredinţat; 
n. promovează, susţine şi apără interesele comune ale membrilor săi; 
o. aprobă înfiinţarea structurii organizatorice nonprofit în domeniul sau de activitate şi 
regulamentele de organizare şi funcţionare ale acestora; 
p. hotărăşte asupra primirii de noi membrii şi informează Adunarea generală despre 
aceasta; 
q. stabileşte salariile personalului şi indemnizaţiile colaboratorilor, ale membrilor 
comisiilor pe probleme sau pentru activitatea din cadrul şedinţelor; 
r. rezolvă orice alte probleme stabilite de Adunarea generală, care privesc activitatea 
curentă sau de perspectivă a Ligii Citadina; 



s. difuzează informaţiile şi documentaţiile referitoare la problemele care interesează 
pe membrii asociaţiei. 
t. stabileşte afilierea la alte societăţi similare din ţară şi străinătate, participă la  
organizarea Federaţiei Patronale şi Profesionale pe ramură; 
u. repartizează sau redistribuie diverse atribuţii sau competente în limita prevederilor 
stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare; 
v. stabileşte reprezentanţii pentru susţinerea şi soluţionarea problemelor care 
interesează Liga Citadina; 
x. iniţiază contacte cu firme producătoare de echipamente specifice activităţilor din 
serviciile publice de gospodărie comunală; 
y. organizează schimburi de experienţă; 
z. organizează dezbateri şi înregistrează propuneri pe baza cărora aprobă programe 
şi acţiuni pentru perioada următoare; 
Art.21. BIROUL EXECUTIV are următoarele atribuţii principale: 
a. asigură conducerea curentă a activităţilor Ligii Citadina; 
b. duce la îndeplinire hotărârile şi mandatele stabilite de Consiliul Director al Ligii 
Citadina ; 
c. reprezintă Liga Citadina în relaţiile cu autorităţile publice, sindicate, persoane 
juridice, de drept privat din ţară sau străinătate;  
d. îndeplineşte atribuţiile încredinţate prin regulamentul de funcţionare şi angajează 
cheltuieli în limita competenţelor stabilite prin  regulament; 
e. Biroul executiv este alcătuit din preşedinte, vicepreşedinţi şi secretarul general, 
componenţi ai Consiliului director. Este organul operativ de lucru şi se întruneşte ori 
de câte ori este necesar , la convocarea preşedintelui. 
Art.22. COMISIA DE CENZORI are următoarele atribuţii principale: 
a. împreună cu Consiliul director stabileşte forma şi conţinutul bugetului de venituri şi 
cheltuieli; 
b. verifică gestiunea Ligii Citadina şi prezintă periodic, Consiliului director,  şi Adunării 
generale a  rapoarte asupra activităţilor desfăşurate, constatări şi propuneri; 
c. verifică bilanţurile contabile ale Ligii Citadina şi prezintă concluziile respective 
Consiliului director; 
d. efectuează controale inopinate asupra operaţiunilor şi situaţiei financiare a Ligii 
Citadina ; 
e. îşi desfăşoară activitatea potrivit prevederilor din Regulamentul de organizare şi 
funcţionare. 

 
Cap.V  FORME DE ACTIVITATE 

 
Art.23. Activitatea Ligii Citadina se desfăşoară prin:           
a.organizarea de consfătuiri, dezbateri, consultări, simpozioane, schimburi de 

experienţă, expoziţii; 

b. informări, studii, consulting, buletin informativ; 

c. colaborări şi sprijin reciproc între unităţile componente; 

d. colaborări cu alte organizaţii, agenţi economici, instituţii din ţară şi din străinătate, 

cu sindicatele cu autorităţile publice centrale şi locale, etc.; 

e. promovarea, împreună cu organismele abilitate, de proiecte de acte normative;  

f. participarea la simpozioane, cursuri conferinţe, etc. în ţară şi în străinătate; 

g. activitati ale agentilor de plasare a fortei de munca; 

h. servicii de furnizare si management a fortei de  munca. 

 



   
  

 

Activitati economice : 

Cod CAEN 8559 – Alte forme de invatamant n.c.a.(formare profesionala pentru adulti) 
Cod CAEN 7311 -  Activitati ale agentilor de publicitate 
Cod CAEN 7022 – Activitati de consultanta pentru afaceri si management  
Cod CAEN 7112  - Activitati de ingineri si consultanta tehnica legate de acestea 
Cod CAEN 7490 – Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a. 

 
Cap.VI  PATRIMONIUL ŞI VENITURILE ASOCIAŢIEI    

 
Art.24 Patrimoniul iniţial al asociaţiei este de  500.000 lei cash care poate fi dezvoltat 
prin bunuri mobile, imobile şi financiare. 
Art.25. Liga Citadina are buget propriu de venituri şi cheltuieli şi îşi deschide conturi în 
lei şi în valută la bănci din ţară şi străinătate în condiţiile legii. 

Activitatea econimico-financiară se organizează conform legii şi se raportează 
prin bilanţ anual. 
Art.26. Sursele de venituri sunt: 
a. taxa de înscriere; 
b. cotizaţia membrilor Ligii Citadina ; 
c. cota parte din veniturile realizate din eventualele colaborări realizate între membrii 
Ligii Citadina sau între aceştia şi alte unităţi, din sponsorizări, organizare de cursuri, 
expoziţii, simpozioane, publicitate şi altele; 
d. donaţii şi subvenţii de la persoane fizice sau juridice din ţară şi din străinătate; 
e. orice alte surse legate de venituri ocazionale; 
Cuantumul taxei de înscriere şi al cotizaţiei se stabileşte periodic de către adunarea 
generală. 
Art.27. Cheltuielile privesc asigurarea condiţiilor de funcţionare şi cuprind în principal: 

a. organizarea întâlnirilor, a consfătuirilor, a dezbaterilor. 
b. colaborări cu alte organizaţii, agenţi economici, din ţară şi 

străinătate aprobate de Consiliul director. 
c. plata salariaţilor Ligii, a colaboratorilor potrivit Regulamentului  

de organizare şi funcţionare a Ligii. 
d.  editarea buletinului informativ 
e. cheltuieli privind patrimoniul 
f. alte cheltuieli ocazionale. 

Art.28. Membrii care se retrag sau sunt excluşi nu au drepturi asupra patrimoniului 
social. În cazul dizolvării asociaţiei, bunurile rămase în urma lichidării se transmit 
potrivit reglementărilor legale în vigoare la data dizolvării. 

 
Cap.VII  DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA ASOCIAŢIEI 

 
Art. 29 Asociaţia îşi pierde personalitatea juridică şi se dizolvă în următoarele cazuri: 
(1) Asociaţia se dizolvă de drept prin: 

    a.  realizarea sau, după caz, 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; 

    b.  imposibilitatea constituirii Adunării generale sau a constituirii Consiliului 
director în conformitate cu statutul asociaţiei, dacă aceasta situaţie durează mai mult 
de un an de la data la care, potrivit statutului, adunarea generală sau, după caz, 
consiliul director trebuia constituit; 

    c.  reducerea numărului de asociaţi sub limita fixată de lege, dacă acesta nu 
a fost complinit timp de 3 luni. 



(2) Constatarea dizolvării se realizează prin hotărârea judecătoriei în a cărei 
circumscripţie se află sediul asociaţiei, la cererea oricărei persoane interesate. 
 (3) Asociaţia se dizolvă, prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane 
interesate: 
a.  când scopul sau activitatea asociaţiei a devenit ilicită sau contrară ordinii publice; 
b.  când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii 
publice; 
c.  când asociaţia urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit; 
d.  când asociaţia a devenit insolvabilă 

(4) Instanţa competentă să hotărască dizolvarea este judecătoria în circumscripţia 
căreia asociaţia îşi are sediul. 
(5) Asociaţia se poate dizolva şi prin hotărârea adunării generale. In termen de 15 zile 
de la data şedinţei de dizolvare, procesul-verbal, în forma autentică, se depune la 
judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul, pentru a fi înscris în 
Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. 
Art. 30 În caz de dizolvare a patrimoniului asociaţiei se transmite cu titlu gratuit unor 
asociaţii profesionale din domeniul serviciilor publice de gospodărie comunală, de 
către Consiliul Director sau Comisia numită de Adunarea generală, în conformitate cu 
legislaţia în vigoare. 

 
 
Cap.VIII  DISPOZIŢII FINALE 

 
Art.31. Liga are însemne proprii, ştampilă şi siglă 
Art.32. Afilierea, transformarea sau dizolvarea Ligii se va putea hotărâ numai de 
Adunarea generală cu 2/3 din voturile valabil exprimate. 
Art.33. Prezentul statut a fost modificat şi completat de Adunarea generală din 25 mai 
2018, de la Rasnov, Jud. Brasov. 

 
 

 
Preşedinte         
Ion Sorici         

    

  


