ST
ASOCIATIEI CULTIVATORILOR DE SFECLĂ DE
ZAHĂR BOD, JUDETUL BRA OV
Subsemnatii:
1. TATU IOAN LUCU, cetatean roman , nascut la data de 18 .X1. 19 4 2 in
mun .Blaj jud .Alba, domicilia t in mun.Brasov B-dul Corneliu Coposu
nr. 3 5 sC.C ap .8 3 ;
2. TANKO ELEK, ceta tea n roman , nascut la data de 15 .08 . 1947 in
com.Ghidfalau j u d .Cova s n a, domiciliat in mun.Sfintu Gheorghe str.
Livezii n r .9 jud .Co vasna;
3. BUJGOI ION , ce tatean roman, nasc u t la data d e 26 .09. 19 37 in
mun.Brasov , d omiciliat in com .Vul c an nr.295 jud.Bra s ov;
4. BENEA IOAN, cetatean roman , nascut la data de 2 1.04.1946 in
com.Harman jud. Brasov, domiciliat in com .Harman str. Mihai Viteazu
nr.426 jud.Brasov;
5. URDEA GHEORGHE IOAN, cetatean roman , nascut la data de
20 .03.1953 in sat. sercaia jud.Brasov, domiciliat in or.Codlea str.
Mihai Sadoveanu nr.33 jud. Brasov,
am hotarit infiintarea unei asociatii a cultivatorilor de sfecla de zahar, cu
caracter nelucrativ si apolitic.
Cap. 1. Denumirea, sediul si durata
Art. 1. Denumirea: Asociatia Cultivatori lor de

sfeclă de zahăr Bod.
Art. 2. Fo rma juridică: Asociatia Cultivatorilor de sfeclă de zahăr
Bod este o organizatie cu caracter profesional , constituită în temeiul O.G.
Nr.
26/30.01.2000,
privind
asociatiile
si
fund atiile .
Este
neguvernamentală , autonoma , apoli tic ă , fără subordonare a d mi ni s t r a t i v ă
s i cu personali t at e j ur i d i c ă proprie .
Art. 3. Sediul asociatiei : Comu n a Hăl chiu , Str. Nou lui Nr. 195 A.,
Judetul Brasov .
Cu acordul adunării generale si îndeplinirea p rocedurii legale ,
asociatia isi va putea stabili sediul in altă localitate sau la altă adresă.
Art. 4. Durata: Asociatia se constituie pentru o durată nelimitata,
în ce p ân d cu data înregistrării la Registrul asociatiilor si fundatiilor al
Judecătoriei Brasov.

2

Cap. II. Constituirea, scopul si obiectul de activitate
Art. 5. Asociatia Cultivatorilor de sfeclă de zahăr Bod se constituie
prin acordul de vointa liber exprimat al cultivatorilor de sfeclă de zahăr si
sărnăntă de sfeclă, cu sau fără personalitate juridică, care prin hotărârea
lor s-au pronuntat pentru infiintarea asoc iatiei, prin
aprobarea statutului si semnarea actului constitutiv.
Art. 6. Asociatia isi propune drept scop, promovarea si apararea
drepturilor si intereselor profesionale ale cultivatorilor de sfeclă de zahăr
si sământă , să apropie, să sprijine toate fortele creatoare si de productie
în vederea realizării unei productii mari si de calitate , care să asigure un
profit maxim cuItivatorilo r.
Art. 7. Obiectivele asociatiei sun t următoarele:
- initiaza proiecte de acte normative prin care să se promoveze si să se
protejeze interesele cultivatorilor de sfeclă si producătorilor de sărnăntă
de sfeclă de zahăr;
reprezentarea si p rotejarea cultivatorilor fată de instantele
administrative locale si judetene;
- negocierea si respectarea acordurilor interprofesionale privind conditiile
generale de vânzare a sfeclei de zahăr;
- organizarea locală a receptiei sfeclei de zahar promovarea de noi
utilizări pentru produsele obtinute din sfecla de zahăr [ biocarburanti,
alcool );
- participă la finantarea si gestionarea organismelor profesionale sau
interprofesionale;
- promovarea progresului tehnic in producerea si valorificarea sfeclei de
zahăr prin asigurarea de asistenta tehnica de specialitate si a unei
circulatii corespunzătoare a informatiilor cu privire la cele mai moderne
tehnologii de cultură;
- intermedierea si facilitarea aprovizionării materiale cu sământă de
calitate, ingrăsărninte, pesticide, masini si utilaje si alte materiale
specifice tehnologiei de cultura a sfeclei;
- organizarea de instruiri, schimburi de experienta, simpozioane,
specializări în tară si străinătate în vederea promovării unor tehnologii
moderne si realizării unor productii economice si stabile;
- sprijină organizarea de unităti economice si servicii pentru cultivatorii
de sfeclă;
- în domeniile de interes general , pentru care membrii individuali ai
asociatiei nu pot face investitii proprii;
- asigura certitudinea vănzării întregii productii contractate , la un pret
agreat;
- asigură o îndrumare corectă si la timp, prin verificări în câmp,
inforrnârid operativ cultivatorii despre măsurile ce trebuiesc luate pentru
aplicarea corectă a tehnologiei si protectia fitosanitară a culturilor;
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Obiectivele activitatii asociatiei pot fi modificate cu aprobarea
generale si cu respectarea normelor de procedură prevăzute de

adunării

lege.
Cap. III.

Membrii asociatiei, drepturi si obligatii
Art. 8. Pot fi membri ai Asociatiei Cultivatorilor de sfecla de

zahăr

Bod:
cultivatorii individuali de

rădăcini

si de

sământă

de

sfeclă

de

zahăr

societati si asociatii agricole cu sau fârâ personalitate juridică,
cultivatoare de sfeclă de zahăr si producere de sărnântă de
sfeclă de zahăr
societati comerciale agricole cu capital majoritar de stat
cultivatoare de sfeclă de zahăr si producere de sământă de
sfecla de zahăr
unitati de cercetare agricolă ca r e se ocupă de cercetări privind
cultura sfeclei dezahăr
specialisti agricoli care se o cupă de îndrumarea culturii sfeclei
de

zahăr

Art. 9. Dobândirea calitatii de membru al asociatiei se hotaraste de
adunarea generală, cu conditia ca cei care solicită primirea să depună în
prealabil o cerere prin care consimt să adere la prezentul statut si se
obligă să-I respecte .
Art. 10. Membri i asociatiei au următoarele drepturi:
a) să participe la adunările generale, să aleagă si să fie alesi în
organele de conducere sau în comisia de cenzori ale asociatiei
b) să facă propuneri de organizare si imbunatatire a activitatii
asociatiei si sa interpeleze organele de conducere ale asociatiei cu privire
la indeplinirea im pu ternicirilor si sarei nilor acestora
c) sa beneficieze de asistentă si sprijin în domeniile care privesc
scopul si obiectul de activitate ale asociat iei
ci) să adere sau să se opună la proiectele de hotărâri prezentate
adunării generale a asociatiei
e) să prezinte amendamente la statutul asociatiei, precum si la
proiectele de program si buget prezentate de consiliul de administratie
f) să se retragă la cerere din asociatie, dar numai la încheierea
anului agricol
g) reprezentarea la vot va fi: un vot la 100 t sfeclă neta predasă
sau 1 ha producere de sămarită de sfeclă de zahăr'
.
.
Art . 11 . Membrii asociatiei au urmatoarele obligatii:
a}
să respecte statutul si hotărările adunării generale ale
asociatiei
b)
să participe la lucrările adunărilor generale si să-si aducă
aportul la îndeplinirea hotărârilor acestora
c) sa plătească taxa de înscriere si contributia anuala, stabilite
de adunarea generală
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d)
sa contribuie la introducerea si promovarea progresului
tehnic în cultura sfeclei de zahăr si să informeze organele de conducere
ale asociatiei în timp util asupra evenimentelor sau fenomenelor care pot
duce la diminuarea productiei de sfeclă
Art. 12. Calitatea de membru al asociatiei se pierde în urmatoarele
cazuri:
săvărsirea unor fapte nelegale si potrivnice fată de interesele
asociatiei, precum si in cazul pierderii drepturilor civile
imixtiuni abuzive în activitatea asociatiei sau încercarea de a
introduce sau impune membrilor asociatiei ideologia vreunui
partid politic
refuzul de a duce la îndeplinire hotărarile adunarii generale
sau ale consiliului de administratie
alte abateri grave de natură să deturneze activitatea asociatiei
de la obiectul si scopul său , stabilite prin statut
neplata contributiei banesti la termenele stabilite de adunarea
generală

Capt. IV. Principii generale de organizare si functionare
Art. 13. Principiul fundamental de organizare si functionare al
asociatiei este autonomia deplină a membrilor săi care se exprimă prin:
dreptul fiecărui membru de a propune amendamente la:
proiectele de hotărâri. măsurile si recomandarile organelor de
conducere si executie ale asociatiei, precum si de a le ataca în
justitie dacă contravin statutului;
dreptul nelimitat al fiecărui membru de a hotără retragerea sa
din asociatie;
Art. 14. lntrega activitate a asociatiei se bazează pe principiile
democratiei depline, a unitatii si solidaritatii de actiune a membrilor săi
în vederea realizării scopului si obiectivelor, cu respectarea ordinii
publice si bunelor moravuri .
În acest sens :
membrii asociati care aderâ la hotărarile organelor de
conducere ale asociatiei le vor considera ca fiind emanatia
propriei lor vointe si vor actiona cu hotărâre si raspundere
pentru infaptuirea lor;
organele de conducere si de executie ale asociatiei vor fi
sprijinite permanent de către toti membrii asociati pentru
îndeplinirea mandatului lor, convenit prin statut si hotăr ârile
aduriărilor generale;
Art. 15. Modul de organizare si functionare al asociatiei este
următorul:

cultivatorii de sfeclă de zahăr si sămăntă persoane fizice sau
juridice de pe raza unei comune, pot forma grupuri comunale (
locale) de c ultivatori
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Cap. V. Organele de conducere si administratie
Art. 16. Asociatia cultivatorilor de sfeclă de zahar Bod are ca
organe de conducere si administrare :
a )
adunarea generala
b )
consiliul director
c)
comisia de cenzori
Adunarea generala a asociatiei alege consiliul director, comisia de
cenzori.
Art. 17. Adunarea generală a asociatiei este organul superior care
hotărăste cu privire la întreaga activitate a acesteia.
Adunările generale sunt ordinare si extraordinare.
Adunarea generala ordinara se convoaca odată pe an, la cel mult
două luni de la expirarea anului precedent, iar adunările generale
extraordinare, ori de câte ori este necesar.
Convocarea aduriărilor generale se face de către consiliul director ori
la cererea a cel putin jumatate din membrii asociatiei sau la cererea
comisiei de cenzori.
Convocarea se va face prin comunicare scrisă si publicare într-un
ziar local, în care se va arăta, cu cel putin 10 zile inainte: ordinea de zi,
locul data si ora întrunirii.
Art. 18. Adunările generale sunt legal constituite dacă la lucrarile
lor participă cel putin jumătate plus unu din numărul delegatilor.
Dacă. la prima convocare nu se va întruni majoritatea prevăzută,
aceasta se va amâna cu cel mult 10 zile . La noua convocare, deliberările
vor avea loc, indiferent de numărul delegatilor prezenti.
Hotărările adu nărilor generale se adoptă cu votul a
2/3
din
numărul celor prezenti.
Hotărările adunărilor generale se iau prin vot deschis, cu exceptia
acelora care aleg consiliul director si comisia de cenzori, care se iau prin
vot secret.
De asemenea, tot prin vot secret se adoptă si hotărările cu privire la
eventualele acte sau motiuni de protest pentru obtinerea unor
revendicari de la organele puterii sau ale administratiei de stat.
Pentru consemnare, în registrul destinat acestui scop, a lucrărilor si
deliberărilor adunării generale, se va alege de fiecare dată un secretariat
compus din trei persoane, dintre asociatii prezenti.
Lucrările aduriărilor generale sunt conduse de presedintele asociatiei,
impreuriâ cu 2 membri din consiliul director prin rotatie .
În lipsa presedintelui asociatiei , consiliul director va numi un
in locuitor.
Art. 19. Adunarea generala analizeaza si deliberează cu privire la:
a) statutul asociatiei si modificarile aduse acestuia
b)
orientarea generala a activitatii asociatiei si a consiliului
director în vederea realizarii obiectivelor sale de activitate
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c)
alegerea si revocarea membrilor consiliului director si a
presedintelui asociatiei
d)
constituirea în departamente si comisii de specialitate pe
domenii sau altă structură organizatorică interna, adecvată scopului si
obiectului activi tatii asociatiei
e)
aproba sau respinge raportul consiliului director, bilantul
anual, bugetul de venituri si cheltuieli ale asociatiei, precum si raportul
comisiei de cenzori
f)
aproba statul de functii aJ asociatiei si nivelul salariilor si
in de mn iza tii lor
g 1 hotaraste cu privire la taxa de inscriere si contributia anuală
a membrilor asociatiei, precum si la termenele de depunere
h} discută si deliberează cu privire la cererile de primire de noi
membri si la excluderea de membri din asociatie
i ) aproba infiintarea unor intreprinderi economice ( de productie,
prestări servicii, comert, import-export ), dacă sunt necesare realizării
obiectivelor de activitate ale asociatiei
j) hotaraste cu privire la dizolvarea sau lichidarea asociatiei, în
conditiile prevăzute de lege
k} hotaraste asupra oricaror altor masuri în spiritul statutului
1) hotaraste asupra asocierii sau afilierii cu organizatii din tara
si străinăta
Art. 20. În intervalul dintre adunările generale, activitatea
asociatiei este condusa de consiliul director alcătuit din 3-5 membri,
dintre care unul este presedinte, un vicepresedinte si 1-3 membrii .
Numarul si componenta nominală a consiliului director se
stabileste de adunarea generală.
Consiliul director se alege pentru o perioada de 2 ani .
Presedin tele asociatiei este si presedintele consiliului director.
Art. 21. Asociatia poate angaja personal de executie tehnic,
economic, juridic si administrativ , de alte specialităti în limita statului de
functii aprobat de adunarea generală.
Pentru

diverse lucrări ocazionale, care necesită pe rs o nal de
pot fi atrasi colaboratori externi pe baza de contract

speci~litate,

civil.
Personalul va fi încadrat sau revocat din functii de catre consiliul
director.

Art. 22. Consiliul director are urmatoarele împuterniciri:
actioneze pentru îndeplinirea corectă si
prevederilor statutului si a hotărârilor adunarii generale

a

].

b1

să

convoacă

adunarea

generală

la timp a
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c)
prezinta adunării generale rapoartele sale, bilantul anual si
exe c u tia buge t u l de venituri si cheltuieli
d 1
analizeaza trimestrial executia bugetului de venitu ri si
cheltuieli si stabileste masurile necesare pentru asigurarea surselor
de finantare ale acestora

e I
initiaza si propune adunării generale proiecte de motiun i si
apeluri către organele puterii si administratie i de stat, avan dr e p t
scop apărarea si protejarea intereselor legale, economice si sociale
ale membrilor asociati
f 1

constituie comisii de conciliere si arbitraj pentru solutionarea
eventualelor divergente ce pot apărea înt re m e m b rii asociatiei

g 1
încadrează si desface contractul de
asociatiei
h
i)

j I

muncă

al personalului

I aproba cotractele de colaborare cu persoanele fizice si juridice
aproba regu lamentul interior

indeplineste orice alte atributii care decurg din prezentul statut
si hotărârile adunării generale, în vederea realizării scopului si
obiectului de activitate al asociatiei
k)
organizeaza si asigura activitatea curentă a asociatiei, pentru
infaptuirea hotărărilor adunării generale
1)
prin presedintele sau înlocuitorul acestuia, reprezintă si angajează
asociatia în relatii cu persoane fizice si juridice
m)
presedintele sau inlocuitorul său si contabilul sef, dispun prin
semnăturile lor, plătile necesare din bugetul asociatiei, încheie diverse
contracte sau conventii utile asociatiei, având în acest scop si avizul
juridic
n}
ia in primire si răspunde de administrarea si gestionarea tuturor
mijloacelor fixe si circulante, apartinând asociatiei
o} coordonează , controlează si îndrumă activitatea personalului salariat
al asociatiei, căruia îi stabileste atribu bile concrete de serviciu
p}
elaboreaza regulamentul de ordine interioară pe care-I supune
aprobarii adunarii generale
r)
prezintă trimestrial, adunarii generale, informări si rapoarte cu
privire la mersul activitătii curente a asociatiei
Art. 23. Unele atributii prevazute in prezentul statut pentru consiliul
director pot fi delegate presedintelui consiliului director care va raspunde
de modul in care exercita aceste atributii in fata consiliului director.
Art. 24. Comisia de cenzori este alcătuită din 3 persoane cu pregătire
economică sau contabilă corespunzătoare, alese de adunarea generală
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dintre salariatii societatilor si asociatiilor membre sau a persoanelor
fizice membri ai asociatiei.
Comisia de cenzori se alege pe o perioadă de 2 ani.
Membrii comisiei de cenzori aleg dintre membrii săi un presedinte.
Art. 25. Comisia de cenzori are următoarele atributiuni:
a) verifică period ic, dar cel putin odată pe trimestru, gestiunea
asociatiei si statele de plată ale salariatilor
b) inventariază anual toate mijloacele fixe si circulante precum
si obiectele de inven tar ale asociatiei
c) controlează stadiul realizar ii contractelor încheiate in numele
asociatiei de către reprezen tan tii aces teia
d) intocmeste , în toate cazurile, note de constatare cu privire la
con troalele efectuate, din care un exemplar, inregistrat si datat , va fi
predat presedintelui sau contabilului sef al asociatiei, sub se m n ăt u r ă
e) in cazul constatării unor deficien te sau ori ce alte situatii care
nu sufera amânare , va solicita convocarea adunarii generale
f)
dacă constată sustrageri sau d istrugeri de bunuri sau valori
din patrimoniul asociatiei, ori fapte de natură sa produca consecinte
grave acesteia , sesizează si organele de cercetare penală
g) prezintă anual, adunării generale, raportul activitatii sale
Presedintele comisiei de cenzori participă, cu drept de vot
consultativ, la sedin tele consiliului director.
Art. 26. Pentru buna desfăsurare a activităti i, adunarea generală
poate infiinta comisii specializate:
comisia tehnică
comisia de receptie
comisia economică
comisia pentru sâmăntă
comisia pentru protectia mediului
comisia pentru valorificarea subprcduselor sfeclei
comisia juridică
Art. 27. Adunarea generală a asociatiei hotărăste afilierea
asociatiei la Federatia cultivatorilor de s feclă de zahăr din România, prin
acceptarea statutului acesteia.
Art. 28. Activitatea economice-financiara a asociat iei se realizează
pe baza bugetului de venituri si cheltuieli, aprobat de adunarea generală.
Art. 29. Pat rimoniul asociati ei est e format la data co n s titu irii din
s u m a de 10 .000.000 lei, reprezentind aportul in ban i al membrilor
asociati.
Sursele de ve n itu ri ale asociatiei s u n t următoarele :
a) taxa de înscriere În asociatie
b) contributia anuală a membrilor asociatiei, stabilită din valoarea
sfeclei de zahăr neta predată la fabrica de zahăr si din valoarea sernintei
STAS livrată
c} donatii de la membrii si terti
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d)

alte surse stabilite de adunarea

generală,

admise de legislatia

târii;
Art. 30 . Taxele de înscriere si cuantumul contributiei se stabilesc

anual de adunarea generală.
Toate veniturile asociatiei vor fi folosite exclusiv pentru finantarea
actiunilor prevăzute în statut si pentru plata impozitelor si taxelor legale.
Art. 31. Toate bunurile si valorile asociatiei sunt indivizibile si
netransmisibile.
Cap. VII.

Pre v e de ri finale
Art. 32. Cu aprobarea adunarii generale, asociatia va putea lua
parte la actiuni organizate pe plan national si international, in domeniul
ei de activitate.
Art. 33. Cheltuielile ocazionate de îndeplinirea formelor de
constituire si inregistrare dovedite cu acte legale, vor fi incluse în bugetul
de venituri si cheltuieli .
Art. 34. Asociatia are personalitate juridică dobândită in conditiile
legii, stampila si cont propriu in banca.
Art. 35. Dizolvarea si lichidarea asociatiei se va face prin hot ărărea
adunarii generale care va stabili destinatia bunurilor in cazul lichidarii,
în conformitate cu legislatia tarii si respectarea ar1.60 din G.G. 26/2000.
Din momentul intrarii în functiune a Comisiei de lichidare, mandatul
presedintelui si al contabilului sef, în ceea ce priveste semnaturile,
încetează .

Art.36. Eventualele litigii ale asociatiei cu persoane fizice sau

juridice din afara asociatiei, sunt de competenta instantelor
judecatoresti.
Litigiile din cadrul asociatiei, se rezolvă pe cale amiabilă .
Prezentul statut a fost dezbătut si aprobat de participantii la
adunarea generală a membrilor fondatori pentru constituirea Asociatiei
cultivatorilor de sfeclă de zahăr Bod, azi 15 .05.2002 .
Membrii fondatori au hotărât să desemneze pe Dl. Tatu Ioan Lucu si
pe Dl. Bălan Daniel pentru îndeplinirea procedurilor de inregistrare a
asociatiei.

