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STATUTUL Asociaţiei 

Liga Studenţilor Chimişti din Timişoara 
 

CAPITIOLUL. I. 

DISPOZIŢII GENERALE 

 

Art. 1. Denumirea asociaţiei: 

(1) Denumirea asociaţiei este LIGA STUDENŢILOR CHIMIŞTI DIN TIMIŞOARA –iar 

acronimul este L.S.C.T., este persoană juridică de drept privat, de tip ONGS, cu scop nepatrimonial, 

care reuneşte pe baza liberului consimţământ studenţi de la toate formele de învăţământ din 

Universitatea POLITEHNICA Timișoara sau alte persoane interesate care respectă prevederile 

prezentului statut.  

(2) Asociaţia LIGA STUDENŢILOR CHIMIŞTI DIN TIMIŞOARA are ştampilă, siglă şi logo 

proprii. 

(3) În toate actele, facturile, anunţurile şi publicaţiile, emanând de la asociaţie, denumirea persoanei 

juridice fără scop patrimonial va fi LIGA STUDENŢILOR CHIMIŞTI DIN TIMIŞOARA. 

Art. 2. Sediul L.S.C.T. este situat la adresa : Romania – Municipiul Timişoara, Bulevardul Vasile 

Pârvan nr. 6, et. 3 

Art.  3. Durata de funcţionare a L.S.C.T.  este nedeterminată.  

Art. 4. LIGA STUDENŢILOR CHIMIŞTI DIN TIMIŞOARA s-a înfiinţat prin consimţământul 

unanim al membrilor săi şi a obţinut personalitate juridică în data de 19 martie 1990. 

 

 

CAPITOLUL. II. 

PRINCIPII, SCOP ŞI OBIECTIVE 

 

Art. 5. Principiul Democratiei: L.S.C.T. militează pentru apărarea valorilor democraţiei, a 

Drepturilor Omului, a dreptului de exprimare, precum şi a dreptului de susținere a principiilor şi a 

opiniilor proprii, prin mijloace democratice. 

Art. 6. Principiul Legitimităţii şi Reprezentativităţii studenţilor: L.S.C.T. susţine reprezentarea 

legitimă a studenţilor, bazată pe evaluarea obiectivă a nevoilor reale ale studenţilor, instaurarea unui 

proces corect de selecţie şi ierarhizare a valorilor şi promovarea valorilor autentice în societatea 

academică, inclusiv în cazul reprezentanţilor studenţilor. Aceştia trebuie sa aibă aptitudini reale şi o 

conduită morală ireproşabilă.  

Art. 7. Principiul Implicării în procesul decizional: L.S.C.T. susţine necesitatea implicării 

studenţilor ca partener egal în procesul decizional, la nivel local. De asemenea, L.S.C.T. susţine 

participarea studenţilor la toate procesele democratice prin facilitarea accesului, în special în 

structurile de reprezentare ale studenţilor la toate nivelele.   

Art. 8.  Principiul Non-Partizanatului: L.S.C.T. nu se asociază cu nici o ideologie sau politică de 

partid, păstrând o atitudine echidistantă si responsabilă, susţinând dreptul oricărei persoane la opţiuni 

ideologice sau politice proprii, fără ca acest lucru să afecteze imaginea, mijloacele de acţiune şi 

activităţile proprii L.S.C.T. 

Art. 9. Scopul principal al L.S.C.T. este reprezentarea, apărarea drepturilor şi  intereselor generale ale 

studenţilor din Facultatea de Chimie Industrială şi Ingineria Mediului, în toate domeniile de activitate, 
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precum şi elaborarea, desfăşurarea de programe specifice în domeniul formării, instruirii, educării 

studenţilor şi altor categorii de tineri, prin reprezentanţii săi în diferitele foruri precum: 

a) Consiliul Studenţesc  

b) Consiliul Facultăţii de Chimie Industrială şi Ingineria Mediului  

c) Senatul Universităţii POLITEHNICA Timișoara 

d) Convenţia Organizaţiilor Studenţeşti din Politehnică  

e) Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România  

f) Centrul de Informare şi Consiliere al Studenţilor  

Art. 10. L.S.C.T. îşi propune realizarea următoarelor obiective: 

a) reprezentarea studenţilor din Facultatea de Chimie Industrială şi Ingineria Mediului, din cadrul 

Universităţii POLITEHNICA Timişoara indiferent de sex, naţionalitate, religie, orientare sexuală, 

preferinţă politică sau condiţie economică, în raport cu actorii centrali din mediul educaţional local, 

prin mijloace specifice: actiuni cu caracter social-sindical, educaţional şi proiecte de tineret; 

b) promovarea şi apărarea demnităţii şi intereselor studentilor din Facultatea Chimie Industrială şi 

Ingineria Mediului, dezvoltarea autonomiei şi autodeterminării universitare, acţionarea în 

apărarea libertăţilor democratice şi drepturilor omului; 

c) organizarea acţiunilor de protest ale studenţilor în cazul încălcării legii sau interesului societăţii 

universitare, iar în cazuri justificate, declararea grevei; 

d) mobilizarea resurselor instituţiilor, întreprinderilor, organismelor naţionale şi internaţionale, 

guvernamentale şi private pentru realizarea programelor şi proiectelor adresate studentilor, tinerilor 

din România, cât şi din alte ţări; 

e) promovarea şi reprezentarea intereselor absolvenţilor din Facultatea de Chimie Industrială şi 

Ingineria Mediului şi sprijinirea acestora pentru integrarea în viaţa profesională; 

f) promovarea relaţiilor de prietenie şi de colaborare cu toate organizaţiile similare din ţară şi din 

străinătate; 

g) realizarea şi sprijinirea de proiecte şi programe socio-profesionale şi de timp liber pentru studenţi. 

h) identificarea, prin consultări, a problemelor specifice ale studenţilor din Facultatea Chimie 

Industrială şi Ingineria Mediului din Timişoara şi implicarea în soluţionarea lor; 

i) promovarea de politici de recunoaştere a importanţei rolului şi locului studentilor în cadrul 

societăţii. 

CAPITOLUL. III. 

MEMBRII L.S.C.T. 

 

Art. 11. Membrii L.S.C.T. pot fi studenţi de la toate formele de învăţământ ale Universităţii 

POLITEHNICA Timişoara, care respectă prevederile prezentului statut; 

Art. 12. In cadrul L.S.C.T. există trei categorii de membri: 

A) membri observatori;  

B) membri activi; 

C)  alumni. 

A.Membrii observatori 

Art.13. (1) Orice student care îndeplineşte prevederile  Art. 11 din prezentul Statut, poate solicita 

obţinerea calităţii de membru observator L.S.C.T. 

 (2) În urma cererii de aderare, Directorul Departamentului HR propune în proxima şedinţă a   

Consiliului Director admiterea calităţii de membru observator al L.S.C.T. , urmând să fie aprobată in 

cadrul ședinței Consiliului Director. 
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(3) Calitatea de membru observator al L.S.C.T.  poate fi acordată oricarei persoane fizice care este  

student in cadrul Universităţii POLITEHNICA Timişoara. 

(4)Membrii observatori nu au drept de vot, nu pot fi aleși in organismele de conducere L.S.C.T și nu 

pot face parte din acestea, până la obținerea calității de membru activ. 

B.Membrii activi 

Art.14.(1)Orice membru care desfășoară activități în direcția îndepliniri scopurilor L.S.C.T. , calitatea 

de membru activ revalidându-se in fiecare an. 

(2) Schimbarea statutului unui membru din membru observator în membru activ și invers se face prin 

votul Adunării Generale a L.S.C.T. la propunerea Directorului Departamentului de HR. 

(3)Dreptul de vot in cadrul Adunării Generale îl au numai membrii activi ai L.S.C.T. 

(4)Toți membrii activi ai asociației au drept egal de vot. 

(5)Orice membru activ al L.S.C.T. poate face parte din organismele de conducere al L.S.C.T., cu 

excepția Biroului Executiv, caz în care candidatul trebuie să fie student din Facultatea de Chimie 

Industrială şi Ingineria Mediului, cu condiția să respecte prevederile prezentului statut. 

(6)Calitatea de membru activ se pierde în urma neplății cotizației, dacă are o conduită 

necorespunzătoare în conformitate cu strategia adoptată de către Adunarea Generală sau Biroul 

Executiv, dacă acţionează  în numele L.S.C.T. fără a avea un mandat scris în acest sens din partea 

acesteia, dacă  acţiunea nu este parte din strategia L.S.C.T., dacă  organizează  acţiuni ce periclitează 

poziţia  L.S.C.T.,  dacă are un protocol sau altă formă scrisă de colaborare cu vreun partid politic sau 

dacă folosește numele LIGII STUDENŢILOR CHIMIŞTI DIN TIMIŞOARA în interes propriu. 

 

C.Alumni 

Art.15. Alumnii nu au obligaţii faţă de L.S.C.T., iar drepturile lor vor fi stabilite în Regulamentul de 

Organizare şi Funcţionare 

Art. 16. Membrii L.S.C.T. au următoarele drepturi: 

a) dreptul de a participa activ la toate sedinţele L.S.C.T.,  fie ele cu caracter deschis sau închis ; 

b) dreptul de a propune şi de a participa la proiectele L.S.C.T.; 

c) dreptul de a beneficia de baza materială a L.S.C.T. în vederea realizării unor activităţi 

corespunzătoare scopului și obiectivelor organizaţiei.; 

d) dreptul de a fi informat lunar cu privire la activităţile L.S.C.T.; 

e) dreptul de a se retrage din L.S.C.T.; 

f) dreptul de a nu participa la acţiuni ale L.S.C.T. care contravin Statutului în vigoare; 

g) dreptul la vot în cadrul structurilor L.S.C.T.; 

h) să beneficieze de orice formă de apărare sau sprijin ce stă la îndemâna asociației; 

Art. 17. Studenții altor facultăți decât Facultatea de Chimie Industrială şi Ingineria Mediului pot face 

parte doar din Consiliul Director, Secretariatul General sau pot ocupa funcția de Cenzor. 

Art.18. Membrii L.S.C.T. au următoarele obligații :  

a) obligaţia de a participa la  Adunarea Generală L.S.C.T.; 

b) obligaţia de a respecta Statutul L.S.C.T. şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare  adoptate de 

Adunarea Generală L.S.C.T.; 

c) obligaţia de a respecta deciziile Biroului Executiv şi ale Adunării Generale; 

d) obligaţia de a răspunde solicitărilor Biroului Executiv, în termenul stabilit de acesta; 

e) obligația de a participa la începutul fiecărui an la repartizarea acestora pe departamente; 

f) obligaţia de a avea o conduită corespunzătoare, în conformitate cu strategia adoptată de către 

Adunarea Generală sau Biroul Executiv; 

g) obligaţia de a nu acţiona în numele L.S.C.T. fără a avea un mandat scris în acest sens din partea 

acesteia, atâta timp cât acţiunea nu este parte din strategia L.S.C.T.; 

h) obligaţia de a anunţa în scris retragerea din L.S.C.T.; 
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i) obligaţia de a nu organiza acţiuni ce periclitează acţiunile şi poziţii ale L.S.C.T.; 

j) obligaţia de a nu avea nici un protocol sau altă formă scrisă de colaborarea cu vreun partid politic; 

k) obligaţia de a informa din timp Biroul Executiv cu privire la acţiuni la care vor participa în calitate 

de membru al L.S.C.T. şi în cadrul cărora este posibilă stabilirea de relaţii în numele organizaţiei; 

l) să participe activ la activitățile desfășurate, mai ales când sunt convocați pentru acest lucru de către 

Biroul Executiv; 

m) obligaţia de a achita cotizaţia lunară stabilită de Adunarea Generală. 

Art. 19.  Un membru L.S.C.T., observator sau activ, poate fi exclus  pe baza hotărârii Adunării 

Generale, adoptată cu majoritatea absolută sau în cazuri excepţionale, în cazul în care aduce prejudicii 

morale sau materiale L.S.C.T.; un membru L.S.C.T. care a fost exclus poate fi reprimit după cel puţin 

un an de la data excluderii, doar prin hotărârea Adunării Generale a asociației. 

Art. 20.  Calitatea de membru activ încetează de drept, înainte de termen, în caz de retragere, revocare, 

condamnare de natură penală privativă de libertate prin hotărâre judecătorească definitivă si 

irevocabilă sau în alte cazuri excepţionale sau în cazul absenței nemotivate de la mai mult de trei 

adunari generale, indiferent dacă acestea au fost statutare sau nu. 

Art. 21.  Calitatea de membru al Biroului Executiv încetează de drept, înainte de termen, în caz de 

retragere, revocare, condamnare de natură penală privativă de libertate prin hotărâre judecătorească 

definitivă si irevocabilă sau în alte cazuri excepţionale sau in cazul absenței a carei motivare nu este 

validată de Președintele L.S.C.T.  de la mai mult de trei ședințe ordinare consecutive, indiferent dacă 

acestea au fost statutare sau nu. 

Art. 22. Un membru al Biroului Executiv poate fi revocat prin hotărârea Adunării Generale, adoptată 

cu majoritate simplă, în cazul în care aduce prejudicii morale sau materiale L.S.C.T. . Până la 

întrunirea sesiunii Adunării Generale în care se dezbate propunerea de revocare, membrii Biroului 

Executiv  pot decide suspendarea mandatului persoanei în cauză, cu o majoritate de cel puțin două 

treimi din totalul membrilor săi. Pe perioada suspendării unui membru al Biroului Executiv, cvorumul 

necesar pentru ca prima întrunire a Biroului Executiv să fie statutară se raportează la numărul 

membrilor în funcţie. 

 

CAPITOLUL. IV. 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ 

 

Art. 23.  Organele de conducere, executive şi de control ale L.S.C.T. sunt: 

a) Adunarea Generală; 

b) Biroul Executiv al Adunării Generale; 

c) Consiliul Director; 

d)Secretariatul General; 

e)Cenzor. 

Art. 24. Funcții în cadrul L.S.C.T. : 

a)Președinte; 

b)Vicepreședinte Relații Interne; 

c)Vicepreședinte Relații Externe; 

d)Secretar General; 

e)Director de Departament; 

f)Cenzor. 
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Adunarea Generală 

Art.25. – Adunarea Generală este forul suprem de conducere, cu rol deliberativ, format din 

totalitatea membrilor L.S.C.T. 

Art. 26. - Adunarea Generală are următoarele atribuţii principale: 

a) adoptă sau modifică Statutul L.S.C.T.  cu majoritate absolută; 

b) adoptă sau modifică Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al L.S.C.T. cu majoritate absolută; 

c) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi bilanţul contabil ale L.S.C.T. cu majoritate simplă; 

d) alege sau revocă Președintele L.S.C.T. cu majoritate simplă; 

e) alege sau revocă membrii Biroului Executiv, pe funcţii, cu majoritate simplă; 

h) alege si revocă cenzorul, dacă este cazul; 

i) validează excluderea și retragerea membrilor L.S.C.T. cu majoritate absolută; 

j) ratifică afilierea  L.S.C.T. la forurile şi organismele naționale și internaţionale studențești şi de 

tineret cu majoritate absolută; 

k) dizolvă L.S.C.T.  în condiţiile prezentului Statut şi ale legii cu majoritate absolută; 

l) ia hotărâri de lucru cu majoritate simplă; 

m) dezbate propunerile de modificare a statutului. 

Art. 27. (1) Adunarea Generală se întruneşte de două ori pe an în sesiuni ordinare sau ori de câte ori 

este nevoie, în sesiuni extraordinare, la cererea Biroului Executiv, sau a cel puţin o pătrime din 

membrii activi L.S.C.T.. Convocarea Adunării Generale în sesiuni ordinare se face cu cel puţin 14 de 

zile calendaristice înaintea datei întrunirii, iar în cazul celor extraordinare cu cel puţin 7 zile 

calendaristice înainte şi cuprinde ordinea de zi propusă, ora şi locul de desfăşurare. 

(2) Sesiunea Adunării Generale este statutară în prezenţa unui cvorum, reprezentând cel puțin 2/3 din 

membrii săi activ și se pot lua hotărâri valabile cu o majoritate de 50% + 1 din voturile membrilor 

activi prezenți., În caz de egalitate,votul decisiv îl are Președintele L.S.C.T., sau delegatul acestuia. În 

cazul în care se constată neîndeplinirea acestui cvorum, Biroul Executiv are obligaţia de a efectua în 

termen de maxim 5 zile lucrătoare o nouă convoare pentru o altă sesiune, care să aibă loc în cel mult 

10 de zile de la data primei sesiuni; această a doua sesiune este statutar întrunită indiferent de numărul 

celor prezenți și se pot lua hotărâri cu o majoritate de 50%+1 din voturile membrilor activi prezenți. 

Art. 28. Adoptarea hotărârilor în cadrul Adunării Generale se face cu majoritate simplă; în caz de 

egalitate a voturilor exprimate, Președintele  L.S.C.T. sau delegatul acestuia ia o hotărăre definitivă şi 

irevocabilă. 

Biroul Executiv al L.S.C.T. 

 

Art. 29. – Biroul Executiv este organul de conducere  al L.S.C.T., compus din 3 persoane, cu atribuţii 

distincte, alese de către Adunarea Generală, după cum urmează: 

a)Preşedinte; 

b)Vicepreședinte Relații  Externe; 

c)Vicepreședinte Relații  Interne ; 

Art. 30.(1) Biroul Executiv al L.S.C.T. este organismul executiv al L.S.C.T. care asigură  conducerea 

organizației între ședințele adunării generale ale acesteia. 

(2) Alegerile pentru Biroul Executiv se fac pe funcţii, în următoarea ordine: preşedinte, vicepreședinte 

relații externe, vicepreședinte relații interne . 

(3) Mandatul Biroului Executiv este de un an de la data instalării în funcţie. 

(4) În cadrul Biroului Executiv toţi membri trebuie să aibă statutul de student al Facultății de Chimie 

Industrială şi Ingineria Mediului în momentul începerii mandatului. 

(5) În Biroul Executiv pot candida numai membrii cu o vechime de cel puțin 6 luni în L.S.C.T. 

(6) În Biroul Executiv nu au dreptul de a candida studenții care au fost exmatriculați din orice 

Universitate din România 
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(7)Biroul Executiv numește Directorii de Departament aceștia fiind confirmați  în  Adunarea Generală. 

(8)Biroul Executiv se întrunește în ședințe ordinare săptămânale, într-o zi stabilită de comun acord. De 

asemenea în cazuri de necesitate, acesta se poate întruni și în ședințe extraordinare. 

(9)Biroul Executiv ia decizii cu o majoritate simplă (50%+1) din efectivul său, în ceea ce privește 

problemele administrative și organizatorice; în caz de egalitate, votul decisiv îl are președintele. 

(10)În numele Biroului Executiv are drept de uz asupra ștampilei L.S.C.T. și dreptul de semnătură a 

tuturor documentelor ce privesc activitatea L.S.C.T. doar președintele, vicepreședintele de relații 

externe si vicepreședinte de relații interne în ordinea prezentată. 

 

Art. 31. Biroul Executiv are următoarele atribuţii principale: 

a) urmăreşte punerea în practică a tuturor hotărârilor adoptate de Adunarea Generală, adoptând 

decizii de lucru în acest sens, cu majoritate simplă; 

b) adoptă şi pune în practică planul de activităţi în conformitate cu strategia adoptată de Adunarea 

Generală  L.S.C.T.; 

c) propune Adunării Generale excluderea membrilor  L.S.C.T.; 

d) avizează proiectul de buget de venituri şi cheltuieli al L.S.C.T.; 

e) ratifică asocierea L.S.C.T. cu alte persoane fizice sau juridice, cu majoritate absolută; 

f) Convoacă Adunarea Generală extraordinară de câte ori este necesar şi stabileşte ordinea de zi a 

acesteia; 

g) deleagă reprezentanţii pentru diferite acţiuni ale L.S.C.T.; 

h) propune Adunarii Generale cuantumul cotizaţiilor membrilor L.S.C.T. care se adoptă cu majoritate 

simplă de către Adunarea Generală; 

i) stabileşte şi adoptă poziţia L.S.C.T. faţă de diferite evenimente; 

j) în deciziile privitoare la acţiunile de protest, Biroul Executiv  are obligaţia să consulte toţi membrii 

activi L.S.C.T.; 

k) poate decide cu majoritate absolută un interimar în cazul în care unul din membrii săi îşi anunţă 

demisia sau este exclus din Biroul Executiv; 

l) funcția de Președinte L.S.C.T. nu poate fi deținută de aceeași persoană mai mult de două mandate. 

m) în cazul în care Președintele L.S.C.T. se află în imposibilitatea exercitării atribuțiilor sale specifice, 

Biroul Executiv poate decide asupra delegării acestora către unul dintre vicepreședinți. 

 

Consiliul Director 

 

Art. 32. Consiliul Director este organul de conducere  al L.S.C.T., compus dintr-un număr impar de 

membrii astfel: din Biroul Executiv, Secretarul General și  Directorii de Departament după cum 

urmează: Director Departament Financiar, Director Departament Marketing, Director Departament 

Resurse Umane, Director Departament IT, Director Departament Relații Publice, Director 

Departament Educațional, Director Departament Social. 

Art. 33. Consiliul Director se întrunește ori de câte ori este necesar dar cel puțin o  data pe luna, la 

convocarea Președintelui cu 7 zile înainte. 

Art. 34. Consiliul Director poate lua hotărâri valide cu prezența a minim 2/3 din membrii, caz în care 

hotărârile se iau doar cu unanimitate de voturi. În cazul prezenței tuturor membrilor hotărârile se iau 

cu 2/3 din voturi. În caz de balotaj Președintele are drept de veto. 

Art.35. Mandatul Consiliului Director este de un an. 

Art.36.Rolul Consiliului Director este acela de a coordona activitatea departamentelor L.S.C.T. 

punând  în practică strategia L.S.C.T. 

Art.37.Președintele împreună cu vicepreședinții coordonează activitățiile Consiliului Director. 

Art.38.Președintele L.S.C.T. este președintele Consiliului Director și al Biroului Executiv. 
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Secretariatul General 

 

Art.39.Este format din Secretarul General al L.S.C.T. și din alte persoane cu funcția de secretar 

alese de către Biroul Executiv al L.S.C.T. la propunerea Secretarului General al L.S.C.T. 

Art.40.Secretarul general are obligația de a întocmi procesele verbale, hotărârile și deciziile organelor 

de conducere ale ligii. Poate menționa în scris, sub semnatură neasumarea responsabilităților privind 

conținutului actului. În lipsa secretarului  actele pot fi întocmite și contrasemnate de către un alt 

membru al Biroului Executiv, altul decât cel care are prima semnătură. 

Art.41.Atribuțiile Secretarului General sunt legate în special de punerea în aplicare și monitorizarea 

hotărârilor structurii L.S.C.T. 

 

CAPITOLULl. V. 

Cenzorul 

 

Art.42.(1) Cenzorul nu poate fi membru al Consiliului Director sau al Secretariatului General. 

(2)Cenzorul nu trebuie sa fie neaparat membru al L.S.C.T.  sau student al Universității POLITEHNICA 

Timișoara 

(3) Cenzorul are următoarele atribuţii principale: 

a) verifică modul în care este administrat patrimoniul L.S.C.T. 

b) întocmeşte rapoarte anuale sau ori de câte ori este cazul şi le prezintă Adunării Generale; 

c) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în STATUT sau stabilite de Adunarea Generală: 

(4) Cenzorul se întruneşte cu Biroul Executiv semestrial sau ori de câte ori se consideră necesar. 

(5) Cenzorul poate participa, de drept, la şedinţele Biroului Executiv și al Consiliului Director,  fără a 

avea drept de vot. 

(6) Alte norme de organizare şi funcţionare ale Cenzorului sunt prevăzute în Regulamentul de 

Organizare şi Funcţionare. 

CAPITOLUL. VI. 

PATRIMONIUL L.S.C.T. 

 

Art. 43. (1) Patrimoniul  L.S.C.T. se constituie din: 

a) contribuţia iniţială a membrilor săi (patrimoniul iniţial); 

b) fonduri şi bunuri dobândite în timpul funcţionării sale; 

c) venituri realizate în condiţiile legii şi ale prezentului Statut. 

 

(2) Veniturile L.S.C.T. provin din:  

a)  cotizaţiile membrilor;  

b) dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale;  

c) donaţii sau  sponsorizări din partea persoanelor fizice sau juridice din ţară sau din străinătate;  

d) resurse obţinute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale;  

e)venituri realizate din activităţi economice directe (publicaţii, organizări, manifestări ştiinţifice) în 

măsura în care nu contravin scopului asociaţiei; 

f) alte venituri prevăzute de lege.  

(3) Patrimoniul L.S.C.T. este administrat de către Biroul Executiv , conform prevederilor prezentului 

Statut şi dispoziţiilor legale. 
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CAPITOLUL. VII. 

DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA 

 

Art. 44.DIZOLVAREA  L.S.C.T. se face potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu 

privire la asociaţii si fundaţii şi a LEGII nr.246/2005 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii. 

Art.45. (1) Lichidarea patrimoniului L.S.C.T.  se va face în condiţiile prevăzute de lege. 

(2) Patrimoniul rămas în urma lichidării nu se poate transmite către persoane fizice. Aceste bunuri pot 

fi transmise către persoane juridice de drept privat cu scop identic sau asemănător. 

 

DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE 

 

Art. 46. (1) Prin majoritate simplă, în sensul prezentului Statut, se înţelege votul favorabil a mai mult 

de jumătate din voturile valabil exprimate; 

 (2) Prin majoritate absolută, în sensul prezentului Statut, se înţelege votul favorabil a mai mult de 

doua treimi din voturile valabil exprimate; 

Art. 47. Membrii L.S.C.T., nu au dreptul să folosească unilateral numele sau însemnele acesteia sau să 

reprezinte L.S.C.T., fără aprobarea organelor de conducere ale acesteia. 

Art. 48. Prezentul Statut are un număr de 8 pagini. 

Art. 49. Prezentul Statut intră în vigoare la adoptarea sa în cadrul Adunării Generale, din data de 

29.05.2013 şi anulează orice prevedere anterioară contrară. 

 

 

 

 

 

Președinte 

................................................... 

 

Semnatură și ștampilă                
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