STATUTUL
ASOCIAŢIEI BIKE WORKS

Subsemnaţii:
1. NEGOIŢĂ SILVIU,
2. DODU RADU ALEXANDRU,
3. COZMA MIHAI RĂZVAN,
în calitate de membri fondatori, declarăm că, în temeiul prevederilor O.G. nr.26/2000,
cu privire la asociaţii şi fundaţii, modificată şi completată prin O.G. nr.37/2003, ne
constituim într-o asociaţie cu denumirea BIKE WORKS, numită pe scurt ABW, cu sediul
în Galaţi, str. Odobeşti, nr. 1bis, secţia 1-etaj, camera 1111, jud. Galaţi, care va funcţiona
în conformitate cu Statutul anexat, adoptat de către membrii fondatori şi care este parte
integrantă din acest Act Constitutiv.

Capitolul I. Dispoziţii generale
Art.1. Denumirea este ASOCIAŢIA BIKE WORKS
Art.2. Sediul Asociaţiei este în Galaţi, str. Odobeşti, nr. 1bis, secţia 1-etaj, camera 1111,
jud. Galaţi.
Sediul poate fi schimbat prin hotărârea consiliului director al Asociaţiei. Orice act care
emană de la Asociaţie va purta antetul acesteia, care va cuprinde denumirea şi sediul ei.
Art.3. Asociaţia este persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial,
apolitică şi independentă.
Art 4. Durata de funcţionare a Asociaţiei este nedeterminată.

Capitolul II. Patrimoniul Asociaţiei
Art.5. Patrimoniul iniţial este de 810 RON, alcătuit din aportul în bani al membrilor
fondatori. Veniturile Asociaţiei pot proveni din taxa cotizaţiile membrilor, dobânzile şi
dividentele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale, donaţii,
sponsorizări sau legate, resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale,
finanţări interne sau internaţionale, venituri obţinute din activităţi proprii, alte venituri
prevăzute de lege şi vor fi folosite pentru desfăşurarea activităţii Asociaţiei. Patrimoniul
iniţial va putea fi utilizat pentru acţiuni conforme scopului Asociaţiei.
Art.6. Asociaţia va putea desfăşura activităţi economice dacă acestea au caracter
accesoriu şi sunt în strânsă legatură cu obiectivele clubului. Veniturile obţinute vor fi
folosite în exclusivitate pentru atingerea scopului propus.

Art.7. Pentru asigurarea condiţilor necesare desfăşurării activităţii, asociaţia poate deţine
în proprietate, coproprietate, în administrare directă, în folosinţă şi/sau prin închirierea
mijloacelor, materiale necesare activităţii sale ca: imobile, terenuri, instalaţii, spaţii de
cazare, precum şi alte dotări materiale necesare urmăririi scopului şi obiectivelor clubului
(structuri artificiale fixe şi mobile, amenajate în aer liber sau acoperite, echipament
specific, mijloace de transport, etc.)

Capitolul III. Scopul şi obiectul de activitate al Asociaţiei
Art.8. Scopul asociaţiei este desfăşurarea de activităţi pentru promovarea bicicletei, a
turismului, a sporturilor montane, protecţia şi dezvoltarea durabilă a mediului,
promovarea tineretului şi dezvoltarea societăţii civile. Finalitatea vizată de ABW este un
om sănătos într-un mediu sănătos, rezultând o dezvoltare durabilă a societăţii.
Art.9. Obiectul asociaţiei constă în:
- Îmbunătăţirea cadrului general necesar promovării bicicletei şi a dezvoltării sporturilor
montane;
- Creşterea numărului de utilizatori ai bicicletei şi lărgirea spectrului ei de folosire;
- Creşterea numărului şi diversificarea categoriilor de practicanţi ai sporturilor montane şi
diversificarea paletei acestor activităţi;
- Îmbunatatirea organizarii si apararea intereselor utilizatorilor bicicletei şi a
practicanţilor sporturilor montane;
- Realizarea şi menţinerea de infrastructuri specifice bicicletei sau montane;
- Sprijinirea dezvoltării altor structuri şi activităţi care concură la promovarea bicicletei şi
a sporturilor montane;
- Promovarea ideilor ecologice, a protecţiei mediului şi dezvoltării durabile;
- Creşterea participării publice în gestionarea problemelor de mediu;
- Promovarea specifică a protecţiei mediului în zonele montane;
- Promovarea turismului rural şi a dezvoltării comunitare rurale;
- Promovarea transportului durabil şi ecologic;
- Dezvoltarea armonioasă a tinerilor;
- Îmbunătăţirea organizării tineretului;
- Creşterea rolului tineretului în societate;
- Îmbunătăţirea organizării şi funcţionării societăţii civile;
- Creşterea rolului societăţii civile în toate domeniile;
- Realizarea altor măsuri necesare realizării scopului şi activităţilor prevăzute de Statut şi
de Actul Constitutiv, în limitele acestora şi a legii.

Capitolul IV. Organizare şi funcţionare
Art.10. Membrii
În cadrul Asociaţiei îşi vor desfăşura activitatea următoarele categorii de membri:

1. Membri Fondatori – sunt consideraţi toţi semnatarii actului de constituire şi ai
statutului care şi-au achitat partea corespunzătoare din patrimoniul iniţial, sau alte
persoane fizice sau juridice care contribuie la patrimoniul asociaţiei, ulterior
infiinţării acesteia, cu acordul unanim al membrilor fondatori existenţi.
2. Membri – au drept de vot în Adunarea Generală şi achită cotizaţia stabilită de
aceasta din urmă. Membrii sunt înscrişi în cadrul Asociaţiei în urma completării
unei Adeziuni trimisă către aprobare Membrilor Fondatori. Orice membru al
asociaţiei va fi obligatoriu implicat direct în managementul a cel puţin unuia din
proiectele asociaţiei. Membrii Fondatori îşi rezervă dreptul de a refuza adeziunile
pe care le consideră inoportune, adeziunile refuzate fiind aduse în atenţia A.G. la
următoarea convocare. Membrii care nu au cotizaţia achitată la zi nu pot vota în
A.G. iar dupa 6 luni de zile devin Membri Simpatizanţi.
3. Membri Simpatizanţi – orice persoană care aderă la statutul asociaţiei şi
completează un formular de înscriere. Membrii Simpatizanţi nu plătesc cotizaţie
şi nu au drept de vot în A.G.
Art.11 Calitatea de membru al Asociaţiei încetează prin:
a) - retragerea din cadrul asociaţiei în urma unei cereri scrise;
b) - neplata la termen a cotizaţiilor, excepţiile făcând cazurile de forţă majoră;
c) - excluderea membrului din cadrul asociaţiei în urma nerespectării obligaţiilor de
membru derivate din statut sau din Regulamentele Interne;
d) - dizolvarea asociaţiei.
Art.12 Excluderea unui membru al Asociaţiei se aprobă prin decizia Consiliului Director;
Art.13 Organele asociaţiei sunt:
- Adunarea Generală;
- Consiliul Director;
- Cenzor
Art.14 Adunarea Generală se întruneşte după cum urmează :
-în sesiunea ordinară a Adunării Generale, care are loc anual;
-în sesiuni extraordinare ce pot fi convocate la cererea Consiliului Director al asociaţiei
sau la cererea a 2/3 din membri.
La Adunarea Generală pot participa, în calitate de invitaţi sau specialişti, persoane din
alte instituţii sau organizaţii guvernamentale sau non-guvernamentale din ţară sau din
străinătate.
Adunarea Generală Constituantă a Asociaţiei este formată din toţi membrii fondatori ai
acesteia.
Art.15 Adunarea Generală:
- în sesiune ordinară este statutară indiferent de numarul de membri ai asociaţiei care
participă;

- în sesiune extraordinară Adunarea Generală este statutară în condiţiile în care este
convocată cu 15 zile înainte şi întruneşte jumătate plus unul din numărul de membri ai
asociaţiei;
-dacă Adunarea Generală nu a fost statutară din punct de vedere al numărului membrilor
prezenţi la şedinţă, se convoacă din nou Adunarea Generală în termen de maxim zece
zile, ea devenind statutară indiferent de numărul membrilor.
Art.16 Hotărârile Adunării Generale se adoptă cu o majoritate de jumătate plus unu din
numărul membrilor prezenţi.
Art. 17 Adunarea Generală are următoarele atribuţii:
- stabileşte strategia şi obiectivele generale ale Asociaţiei ;
- adoptă Regulamentele interne;
- controlează activitatea Consiliului Director;
- aprobă înfiinţarea de filiale în conformitate cu OG nr. 26/31.01.2000 şi OG nr. 37/2003
pentru modificarea şi completarea OG nr. 26/31.01.2000;
- orice alte atribuţii prevăzute în lege;
- stabileşte cotizaţiile;
- înfiinţarea de societăţi comerciale în conformitate cu Legea nr. 31/1990;
Art.18 Între sesiunile Adunării Generale, conducerea şi administrarea Asociaţiei sunt
asigurate de către Consiliul Director, care este organul executiv al asociaţiei.
Art.19 Consiliul director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării generale, şi
este alcătuit din membrii fondatori, competenţele şi atribuţiile acestuia fiind stabilite prin
statut şi prin lege.
Art.20 Consiliul Director se întruneşte ori de câte ori este nevoie la cererea unuia dintre
membrii săi. Consiliul Director funcţionează statutar în prezenţa a trei din membrii săi şi
adoptă hotărâri cu majoritate simplă. Hotărârile Consiliului Director se consemnează în
procese verbale încheiate cu ocazia fiecărei şedinţe.
Art.21 Consiliul Director are următoarele atribuţii:
- aprobă şi urmăreşte derularea programelor asociaţiei;
- stabileşte atribuţiile fiecărui membru;
- încheie acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei;
- administrează patrimoniul asociaţiei;
- aduce la îndeplinire hotărârile Adunării Generale;
- prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea
bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi
cheltuieli şi proiectul programelor Asociaţiei;
- convoacă Adunarea Generală;
- întocmeşte Regulamentele interne ale asociaţiei;
- înfiinţează comisii de specialitate pentru anumite activităţi sau proiecte ale Asociaţiei;
- aprobă organigrama şi politica de personal ale Asociaţiei;
- avizează admiterea de noi membri;

- propune Adunării Generale constituirea filialelor şi numeşte conducerea acestora;
- stabileşte contacte cu parteneri de afaceri, cu administraţia de stat, cu organizaţii
similare neguvernamentale sau guvernamentale, cu legislativul;
- aprobă acordarea de premii pentru activităţi deosebite;
- stabileşte numărul şi cuantumul burselor şi premiilor;
- propune membrii pentru excludere;
- primeşte, analizează şi rezolvă memoriile, scrisorile, reclamaţiile şi sugestiile venite din
partea membrilor şi a terţilor.
Art.22 Preşedintele este ales de Consiliul Director dintre membrii acestuia cu majoritate
absolută de voturi. Mandatul Preşedintelui este de 2 ani, şi poate fi reales. Preşedintele
numeşte dintre ceilalţi membrii ai Consiliului Director pe cei doi Vicepreşedinţi.
Asociaţia este reprezentată în relaţiile cu terţi în Justiţie, în relaţiile cu alte persoane
juridice din ţară sau de peste hotare şi în faţa altor autorităţi de Preşedintele Asociaţiei.
Preşedintele urmăreşte realizarea deciziilor Consiliului Director.
Art.23 Vicepreşedinţii îndeplinesc, temporar sau permanent, o parte din atribuţiile
Preşedintelui. Vicepreşedinţii îndeplinesc sarcinile stabilite de Preşedinte şi Consiliul
Director.
Art.24 Cenzorul este organul de control financiar şi este ales de Adunarea Generală.
Mandatul acestuia este de doi ani. Cenzorul poate face parte din membrii asociaţiei, dar
nu poate face parte din Consiliul Director.
Cenzorul are următoarele atribuţii:
- verifică activitatea financiar-contabilă a asociaţiei, gestionarea patrimoniului acesteia;
- întocmeşte şi prezintă rapoarte Consiliului Director la cererea acestuia şi raportul anual
referitor la bilanţul şi bugetul de venituri şi cheltuieli ale asociatiei.
- verifică concordanţa cheltuielilor efectuate cu bugetul de venituri şi cheltuieli şi
programele aprobate;
- are dreptul de a participa la şedinţele Consiliului Director, fără drept de vot.
Art.25 Cenzorul nu poate lua decizii cu caracter executiv şi nu poate încheia acte de
gestiune. Cenzorul poate renunţa la funcţie cu un preaviz de 30 (treizeci) de zile.

Capitolul V. Modificarea actului constitutiv
Art.26 Modificarea actului constitutiv al Asociaţiei se face prin înscrierea modificării în
Registrul asociaţilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială îşi are
sediul asociaţia.
Cererea de înscriere a modificării va fi însoţită de procesul-verbal al adunării generale, în
formă autentificată, iar în cazul modificării sediului, de procesul-verbal al şedinţei
consiliului director. Demersurile pentru autentificarea procesului-verbal şi înscrierea
modificării se întreprind de consiliul director. Pentru efectuarea formalităţilor la notarul
public nu este necesară prezenţa altor persoane decât aceea a membrilor Consiliului

Director sau a unuia dintre ei, desemnat de Adunarea Generală ori de Consiliul Director,
după caz.
Capitolul VI. Dispoziţii finale
Art.27 Reorganizarea, dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei Bike Works se fac în cazurile şi
cu respectarea condiţiilor şi procedurilor din capitolul IX al O.G. 26/2000, din Codul
Civil şi din celelalte dispoziţii legale aplicabile.
Art.28 În caz de dizolvare, activul patrimonial net al Asociaţiei Bike Works va fi donat.
Art.29 Statutul, în prezenta sa formă, intră în deplină vigoare de la data înscrierii
asociaţiei în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor.
Art.30 Prezentul Statut se completează cu prevederile legale în vigoare.
Prezentul Statut a fost adoptat de către Adunarea Generală a Asociaţiei Bike Works în
şedinţa de constituire, care a avut loc la Galaţi în data de 23.07.2013, este semnat de toţi
membrii fondatori în 7 exemplare originale şi este atestat avocaţial.

Semnează:
NEGOIŢĂ Silviu .............................................
DODU Radu Alexandru ..................................
COZMA Mihai Răzvan....................................

