STATUTUL
Ligii Studenților din Facultatea de
Automatică și Calculatoare
CAPITOLUL I
DENUMIRE, FORMĂ JURIDICĂ, SEDIU, DURATĂ, IDENTIFICARE

Articolul 1 - Denumire
(1) Prezentul Statut reglementează organizarea și funcționarea Ligii Studenților din
Facultatea de Automatică și Calculatoare denumită generic „Liga AC”.
Articolul 2 - Formă juridică
(1) Liga AC este o organizație studențească de tineret, constituită prin libera asociere
a studenților din facultatea mai sus numită.
(2) Conform OG nr. 26/2000, din 30/01/2000, versiune actualizată la data de
22/12/2008 cu privire la asociaţii şi fundaţii completată prin OG nr. 37/2003, Liga AC
se constituie persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial.
(3)

Liga AC este o

organizație non-guvernamentală, apolitică, non-profit,

independentă, fără scop lucrativ și care își desfășoară activitatea în conformitate cu
prevederile prezentului Statut și a legislației române în vigoare.
Articolul 3 - Sediu
(1) Liga AC își are sediul în Timișoara, Bulevardul Vasile Pârvan, numărul 2, sala A021.
Articolul 4 - Durată
(1) Liga AC are o durată de funcționare nedeterminată.
Articolul 5 - Identificare

(1) Sigla Ligii AC este reprezentată prin următorul simbol:

(2) Ștampila Ligii AC este reprezentată prin următorul simbol:

CAPITOLUL II
SCOPUL ȘI OBIECTIVELE ORGANIZAȚIEI

Articolul 6 - Scopul
(1) Liga AC are ca scop reprezentarea intereselor comune ale studenților din Facultatea
de Automatică și Calculatoare și stimularea participării acestora la actul educațional și
la viața socială, economică și culturală în vederea susținerii drepturilor și revendicărilor
acestora în limita prevederilor legale, obținerea de condiții civilizate de viață, asigurarea
unui nivel științific corespunzător, crearea unui mediu bazat pe relații și principii
democratice între studenți și cadrele didactice, funcționari, personalul angajat al
Universității.
Articolul 7 - Obiectivele organizației
(1) Reprezintă studenţii din Facultatea de Automatică şi Calculatoare în organele de
conducere, la toate nivelele (Consiliul Facultăţii, Biroul Consiliului Facultăţii, Biroul
Executiv al Senatului, Senatul Universităţii etc.).
(2) Militează pentru profesionalism și responsabilitate civică deplină a membrilor şi
pentru sporirea prestigiului studentului în societate.
(3) Sprijină și acordă ajutor membrilor săi în diverse cazuri de necesitate.
(4) Încurajează activități cu caracter educativ, științific, documentar, cultural, sportiv şi
artistic între persoane fizice, organizații și S.A.T.-uri din țară și din străinătate, pentru
favorizarea cunoașterii, promovării și răspândirii informațiilor din aceste domenii.
(5) Organizează acţiuni, proiecte şi programe cu specific educaţional, profesional,

cultural, umanitar, artistic, sportiv, intercultural sau orice alte activităţi care implică
studenți sau tineri.
(6) Colaborează cu alte asociaţii, organizaţii guvernamentale şi non-guvernamentale
și companii de IT&C la nivel naţional sau internaţional.
(7) Colaborează cu cadrele didactice sau alţi salariaţi ai Universităţii, precum şi cu
conducerea acesteia.
(8) În cazuri justificate organizează acţiuni revendicative sau de protest, în
conformitate cu prevederile legale privitoare la conflictele de muncă sau
administrative şi în cazul încălcării legii sau interesului societăţii universitare de către
terți poate declara grevă.
(9) Aderă și activează ca membru în unele organizaţii/federaţii la nivel local, naţional
sau internaţional al căror scop nu contravine scopului Ligii AC.
(10) Liga AC oferă membrilor programe şi stagii de instruire, perfecţionare şi
specializare.

CAPITOLUL III
ORGANIZAREA ȘI STRUCTURA

Articolul 8 - Membrii organizației
(1) Membrii Ligii AC se împart în:
a) membri activi cu drept de vot;
b) membri activi;
c) membri inactivi;
d) recruţi;
e) membri onorifici;
f) membri alumni.
(2) Poate deveni membru al Ligii AC orice student, indiferent de universitate, facultate,
secție, sau de ciclul de învățământ (licență, masterat, doctorat), apartenență politică,
naționalitate, convingeri religioase, vârstă, sex, care se obligă să respecte prezentul
Statut.
(3) Pot deveni membri onorifici, doar prin votul Biroului de Conducere, persoane care
şi-au adus aportul la dezvoltarea Ligii AC prin sprijinirea şi încurajarea activităţilor

acesteia. Această categorie de membru se poate cumula cu oricare altă categorie de
membru.
(4) Pot deveni membri alumni, doar prin votul Biroului de Conducere, persoane care
au avut o activitate remarcabilă pe perioada desfăşurată ca voluntar în Liga AC. Această
categorie de membru se poate cumula cu oricare altă categorie de membru.
(5) Pot fi membri activi cu drept de vot, acei membri care s-au implicat în activitatea
Ligii AC și au rezultate apreciabile.
(6) Pot deveni membri activi cu drept de vot, membri activi sau membri inactivi, doar
prin votul Biroului de Conducere, conform Regulamentului de Ordine Interioară în
urma evaluării raportului de activitate.
(7) Calitatea de membru poate fi pierdută dacă:
a) membrul se retrage în mod voluntar;
b) nu mai figurează în niciunul din ciclurile de studiu (licență, masterat,
doctorat) și refuză să devină membru alumnus; excepție fac membrii care promovează
un ciclu de studii (licență, masterat, doctorat) și în decursul a două săptămâni de la
începerea anului universitar următor prezintă Biroului de Conducere o adeverință care
să ateste faptul că s-au înmatriculat la un alt ciclu de studii;
c) Biroul de Conducere hotărăște acest lucru, conform Regulamentului de
Ordine Interioară;
d) excepție de la punctele b) și c) fac membrii alumni și onorifici.
Articolul 9 - Toți membrii Ligii AC au următoarele drepturi:
(1) dreptul de a participa la toate activitățile şi manifestările care constituie obiectul de
activitate al Ligii AC;
(2) dreptul de a participa la programe şi stagii de instruire, perfecţionare şi specializare;
(3) orice alte drepturi menționate în Regulamentul de Ordine Interioară;
(4) dreptul la adeverință de voluntar, care se eliberează de către Biroul de Conducere
la cererea membrilor, pe baza activității și cu specificarea motivului pentru care se
dorește eliberarea adeverinței.
Articolul 10 - Membrii activi au următoarele drepturi:
(1) toate drepturile menționate la Articolul 9;
(2) dreptul de a face parte din orice organ de conducere al Ligii AC, cu condiția să fie
studenți ai Facultății de Automatică și Calculatoare și să fie aleși în condiții statutare și
ale Regulamentului de Ordine Interioară;

(3) dreptul la un contract de voluntariat în cursul anului universitar, la inițiativa Biroului
de Conducere.
Articolul 11 - Membrii activi cu drept de vot au următoarele drepturi:
(1) toate drepturile menționate la articolele 9 și 10;
(2) dreptul de vot în cadrul Adunării Generale a Ligii AC.
Articolul 12 - Membrii recruţi sunt membrii nou intraţi în Liga AC, al căror statut de activ /
inactiv / activ cu drept de vot nu a fost evaluat de către Biroul de Conducere.
Articolul 13 - Toţi membrii Ligii AC au obligații. În cazul nerespectării acestora se vor
aplica sancţiunile specificate în Regulamentul de Ordine Interioară. Obligațiile sunt:
(1) să respecte prezentul Statut, Regulamentul de Ordine Interioară şi hotărârile
interne.
(2) să contribuie la îndeplinirea scopului organizației prin realizarea acțiunilor pe care
le desfăşoară Liga AC.
(3) să achite cotizația semestrială, excepție făcând membrii alumni și cei onorifici.
Articolul 14 - Structura organizatorică a Ligii AC este:
a) Adunarea Generală, cu rol deliberativ;
b) Biroul de Conducere, cu rol executiv;
c) Biroul Executiv, cu rol executiv;
d) Cenzorul sau Comisia de Cenzori, cu rol de control.
Articolul 15 - Adunarea Generală a Ligii AC
(1) Adunarea Generală a Ligii AC este organul deliberativ alcătuit din totalitatea
membrilor organizației.
(2) Adunarea Generală se întruneşte în sesiune ordinară o dată pe semestru sau în
sesiune extraordinară la hotărârea Biroului de Conducere, a cenzorului/comisiei de
cenzori sau a cel puțin 1/3 din membrii activi cu drept de vot.
(3) Convocarea ședinţei se va face pe grupul de comunicare oficial, ligaacag@googlegroups.com, conform Regulamentului de Ordine Interioară, cu cel puţin 72
de ore înainte de ora fixată pentru reuniune. Adițional, la sediul Ligii AC se va afișa
convocatorul oficial ce are ca scop luarea la cunoștință a membrilor asupra organizării
ședinței cu cel puțin 48 de ore înainte de ora fixată.

(4) Adunarea Generală va fi statutar constituită dacă la data fixată prin convocare sunt
prezenţi cel puţin 50% + 1 din membrii activi cu drept de vot. În caz contrar, se va
convoca Adunarea Generală conform articolului 15, alineatul 3, cel mai târziu la o
săptămână de la data primei convocări, Adunarea Generală fiind statutar constituită
doar cu membrii prezenți.
(5) Hotărârile luate de Adunarea Generală, în limitele legii, ale actului constitutiv și ale
Statutului şi Regulamentului de Ordine Interioară sunt obligatorii chiar și pentru
membrii organizației care nu au luat parte la Adunarea Generală sau care au votat
împotrivă.
(6) Competența Adunării Generale cuprinde:
a) stabilirea strategiei și a obiectivelor generale ale organizației;
b) aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a bilanțului contabil;
c) dizolvarea și lichidarea organizației, precum și stabilirea destinației bunurilor
rămase după lichidare, prin votul a cel puțin 2/3 din toți membrii activi cu drept
de vot din cadrul Ligii AC;
d) alegerea şi revocarea membrilor Biroului de Conducere, cât şi a cenzorului
sau comisiei de cenzori;
e) alegerea și revocarea coordonatorilor de proiecte sau a responsabililor de
grupuri de lucru;
f) modificarea statutului și a actului constitutiv;
g) modificarea Regulamentului de Ordine Interioară;
h) aprobarea/neaprobarea raportului de activitate a Biroului de Conducere, a
cenzorilor și a responsabililor grupurilor de lucru;
i) validarea cuantumului cotizației semestriale propusă de Biroul de Conducere;
j) orice alte atribuții prevăzute de lege;
k) orice alte atribuții prevăzute în Regulamentul de Ordine Interioară.
Articolul 16 - Biroul de Conducere al organizației
(1) Biroul de Conducere al Ligii AC este organul de conducere cu rol executiv alcătuit
din:
a) preşedinte;
b) doi vicepreşedinţi:
i) vicepreședinte externe
ii) vicepreședinte interne
c) secretar general;
d) șapte coordonatori de departamente.

(2) Ședințele ordinare ale Biroului de Conducere au loc o dată la două săptămâni în
timpul anului universitar şi sunt valabile doar în prezența a cel puţin 2/3 din membrii
săi.
(3) Orice membru al Biroului Executiv poate convoca ședințe extraordinare ale Biroului
de Conducere.
(4) Biroul de Conducere poate lua hotărâri cu majoritate simplă din numărul total de
membri aleși, pe canalul oficial de comunicare sau în cadrul ședințelor statutare.
(5) Biroul de Conducere răspunde din punct de vedere juridic în ceea ce priveşte
deciziile luate.
(6) Atribuțiile Biroului de Conducere sunt următoarele:
a) fiecare membru al Biroului de Conducere prezintă semestrial Adunării
Generale raportul de activitate pentru perioada anterioară;
b) președintele sau un membru delegat al Biroului de Conducere prezintă
Adunării Generale executarea bugetului de venituri și cheltuieli, bilanțul
contabil, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli și proiectul programelor
organizației;
c) hotărăște statutul membrilor Ligii AC, conform Regulamentului de Ordine
Interioară;
d) asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale;
e) ratifică afilierea la alte organizații;
f) adoptă hotărâri cu caracter administrativ, patrimonial, legate de activitatea
Ligii AC;
g) adoptă hotărâri cu privire la implicarea în acțiuni de protest sau manifestații
cu caracter local, național sau internațional, cu acordul Adunării Generale;
h) adoptă hotărâri cu privire la implicarea în acțiunile altor organizații, intrarea
în contact cu diverse organizații;
i) adoptă hotărâri cu privire la implicarea în acțiuni legate de activitatea
departamentelor sale;
j) verifică modul de administrare a patrimoniului și modul de lucru al
departamentelor;
k) hotărăște acordarea calității de membru onorific şi membru alumnus;
l) hotărăște convocarea Adunării Generale în ședința extraordinară conform
articolului 15, alineatul 3;
m) adoptă hotărâri cu referire la structura Biroului de Conducere și a
departamentelor, cu validarea Adunării Generale;
n) adoptă hotărâri cu referire la schimbarea sediului organizației;

o) acordă avertismente membrilor din Adunarea Generală în condițiile încălcării
prezentului Statut, al Regulamentului de Ordine Interioară sau a aduceri
prejudiciilor de orice natură Ligii AC.
Articolul 17 - Biroul Executiv al organizației
(1) Biroul Executiv al Ligii AC este organul de conducere cu rol executiv alcătuit din:
a) preşedinte;
b) doi vicepreşedinţi:
i) vicepreședinte externe
ii) vicepreședinte interne
c) secretar general.
(2) Se întrunește în ședințe ori de câte ori este nevoie şi poate fi convocat de oricare
membru al Biroului Executiv.
(3) Ședințele Biroului Executiv sunt statutar constituite în prezența tuturor membrilor
(4) Ia hotărâri cu caracter urgent care intră în atribuţiile Biroului de Conducere şi are
obligația de a informa în maxim 24 de ore membrii Biroului de Conducere.
(5) Membrii Biroului Executiv pot acorda avertismente membrilor din Biroul de
Conducere conform Regulamentului de Ordine Interioară.
Articolul 18 - Departamentele Ligii AC
(1) În cadrul Ligii AC activează următoarele departamente:
a) Departamentul Educațional
b) Departamentul Financiar
c) Departamentul Imagine
d) Departamentul Promovare
e) Departamentul Resurse Umane
f) Departamentul Tehnic
g) Departamentul Tineret
(2) Activitatea departamentelor va fi evaluată lunar, iar la sfârșitul unui semestru Biroul
de Conducere va elabora un raport pe baza proceselor verbale și poate propune
destituirea coordonatorului în cauză, în urma rapoartelor lunare.
Articolul 19 - Cenzorul sau comisia de cenzori
(1) Alegerea și revocarea cenzorului sau a comisiei de cenzori se realizează de către

Adunarea Generală astfel:
a. Alegerile pentru următorul mandat se fac în ultima ședinţă Ordinară a
Adunării Generale a anului universitar în curs, conform Regulamentului de
Ordine Interioară;
b. Mandatul cenzorului sau comisiei de cenzori este valabil de la începutul
anului universitar următor până la sfârşitul acestuia;
c. În cazul existenţei unui post vacant se vor face alegeri în următoarea şedinţă
de Adunare Generală, conform Regulamentului de Ordine Interioară, mandatul
începând din momentul validării alegerilor, încheindu-se la sfârșitul anului
universitar în curs;
d. Nu pot ocupa o funcție studenții care au fost exmatriculați în anul universitar
în curs sau precedent.
(2) Atribuțiile cenzorului sau a comisiei de cenzori sunt următoarele:
a) verifică modul în care este administrat patrimoniul ligii;
b) poate participa la ședințele Biroului de Conducere, fără drept de vot;
c) întocmește rapoarte și le prezintă Adunării Generale;
d) verifică legalitatea actelor, a hotărârilor, deciziilor și regulamentelor adoptate
de către Adunarea Generală și semnalează nerespectarea acestora Adunării
Generale și Biroului de Conducere;
e) orice altă atribuție stabilită de Adunarea Generală.
f) prezintă semestrial Adunării Generale raportul de activitate pentru perioada
anterioară;
(3) În cazul nevalidării raportului de activitate a unui membru din Comisia de Cenzori
se va trece la următoarea procedură:
●

persoana în cauză are dreptul la replică;

●

se propune automat demiterea acestuia și se trece la procedura de vot. În
cazul nerealizării unei majorități simple, persoana în cauză va rămâne în
funcție, urmând ca la a doua ședință de Adunare Generală următoare să își
prezinte raportul de activitate. Nevalidarea acestui raport duce automat la
demiterea din funcție a persoanei;

În cazul demiterii, se începe procedura de alegere a unui membru din Comisia de cenzori
conform articolului 19, alineatul 1 .

Articolul 20 - Alegerea şi revocarea membrilor Biroului de Conducere:
(1) Președintele, vicepreședinții, secretarul general și coordonatorii de departamente
sunt aleși dintre membrii activi și membrii activi cu drept de vot. Ei își pot pierde
calitatea dacă:
a. sunt revocați de Adunarea Generală prin majoritate simplă;
b. conform articolulului 8, alineatul 7, excepție făcând punctul c);
c. se retrage în mod voluntar din Biroul de Conducere.
(2) Pentru ca alegerile să fie valide, şedinţa trebuie sa fie statutară.
(3) În cazul nerealizării majorității simple din membrii activi cu drept de vot ai Adunării
Generale în primul tur, se mai organizează un al doilea tur în care va fi ales candidatul
cu numărul cel mai mare de voturi dintre primii doi clasați în primul tur.
(4) Alegerile pentru următorul mandat se fac în ultima ședinţă Ordinară a Adunării
Generale a anului universitar în curs.
(5) Mandatul Biroului de Conducere este valabil de la începutul anului universitar
următor până la sfârşitul acestuia.
(6) În cazul existenţei unui post vacant se vor face alegeri în următoarea şedinţă de
Adunare Generală, conform articolului 20, alineatele 1, 2 şi 3, mandatul începând din
momentul validării alegerilor, încheindu-se la sfârșitul anului universitar în curs.
(7) Nu pot ocupa o funcție studenții care au fost exmatriculați în anul universitar în curs
sau precedent.
(8) În cazul nevalidării raportului de activitate a unui membru din Biroul de Conducere
se va trece la următoarea procedură:
○ persoana în cauză are dreptul la replică;
○ se propune automat demiterea acestuia și se trece la procedura de vot. În cazul
nerealizării unei majorități simple, persoana în cauză va rămâne în funcție,
urmând ca la a doua ședință de Adunare Generală următoare să își prezinte
raportul de activitate. Nevalidarea acestui raport duce automat la demitere din
funcție a persoanei;
În cazul demiterii, se începe procedura de alegere a unui membru din Biroul de Conducere
conform articolului 20, alineatul 1,2,3 .
(9) În cazul în care postul de președinte este vacant, Biroul de conducere deleagă un
membru care să preia atribuțiile președintelui până la ocuparea postului. Membrul delegat
este validat de Adunarea generală.

Articolul 21
(1) Membrii din Biroul Executiv reprezintă Liga AC în relaţiile cu terţii, cu excepţia
situaţiilor când au fost desemnate anumite persoane în acest sens. În aceste cazuri, aceste
persoane trebuie să prezinte o împuternicire din partea Președintelui.
(2) În cazul în care niciun membru al Biroului de Conducere nu este prezent la ședința
de Adunare Generală, aceasta din urmă poate desemna un membru care conduce ședința
respectivă.
Articolul 22 - Preşedintele conduce şedințele Adunării Generale, ale Biroului de Conducere,
ședințele ordinare sau extraordinare. Dacă lipsește, sunt conduse de unul dintre cei trei
vicepreşedinţi, sau de către un alt membru al Biroului de Conducere, cu acordul
președintelui și al vicepreşedinţilor.
Articolul 23 - La toți anii de studiu, reprezentanții studenților pot participa la ședințele
departamentului Educațional al Ligii AC, cu acordul coordonatorului de departament.
Articolul 24 - Proiectele Ligii AC
(1) Adunarea Generală stabilește care sunt proiectele organizației.
(2) În cadrul proiectelor Ligii AC, coordonatorul de proiect este ales prin majoritate simplă
de către Adunarea Generală și procesul de alegere este validat de Biroul de Conducere.
În funcție de nevoile proiectelor, prin decizia Biroului de Conducere, proiectele pot avea
un vicecoordonator.
(3) Adunarea Generală în care sunt aleși coordonatorii de proiecte este stabilită de către
Biroul de Conducere.
(4) Deschiderea apelului pentru depunerea candidaturilor se face cu cel puțin 72 de ore
înainte de Adunarea Generală în care vor avea loc alegerile.
(5) Echipa de conducere a proiectelor este aleasă prin majoritate simplă de către echipa
de organizare.
(6) Coordonatorul și vicecoordonatorul unui proiect al Ligii AC trebuie să fie membru al
Ligii AC și student la Facultatea de Automatică și Calculatoare
(7) Mandatul coordonatorului de proiect este valabil până la alegerea următorului
coordonator.
(8) Mandatul vicecoordonatorului de proiect este valabil până la deschiderea apelului
pentru coordonatorul următoarei ediții

(9) Coordonatorii și vicecoordonatorii de proiecte își pot pierde calitatea dacă:
(a) sunt revocați de Adunarea Generală prin majoritate simplă;
(b) conform articolului 8, alineatul 7, excepție făcând punctul c);
(c) se retrage în mod voluntar din funcție;
(d) la decizia echipei de organizare cu validare în Adunarea Generală
(10) Nu pot ocupa o funcție de coordonator, respectiv vicecoordonator studenții care au
fost exmatriculați în anul universitar în curs sau precedent.
Articolul 25 - Activitățile Ligii AC
(1) Adunarea Generală stabilește care sunt activitățile organizației.
(2) Responsabilul de activitate este ales de Adunarea Generală sau de echipa de activitate,
modalitatea de alegere fiind hotărâtă de Biroul de Conducere.
(3) În cadrul activităților Ligii AC, responsabilul de activitate este ales prin majoritate simplă
de către Adunarea Generală sau echipa de organizare și procesul de alegere este
validat de Biroul de Conducere.
(4) Responsabilul de activitate trebuie să fie membru al Ligii AC.
(5) Responsabilii de activități își pot pierde calitatea dacă:
(a) sunt revocați de Adunarea Generală prin majoritate simplă;
(b) conform articolulului 8, alineatul 7, excepție făcând punctul c);
(c) se retrage în mod voluntar din funcție.
Articolul 26 - Grupurile de lucru ale Ligii AC
(1) Adunarea Generală stabilește care sunt grupurile de lucru ale organizației.
(2) Responsabilul de grup de lucru este ales de Adunarea Generală, modalitatea de
alegere fiind hotărâtă de Biroul de Conducere și procesul de alegere fiind validat de Biroul de
Conducere.
(3) Responsabilul de grup de lucru trebuie să fie membru al Ligii AC.
(4) Durata de funcționare și modalitatea de evaluare a activității grupului de lucru este
hotărâtă de către Adunarea Generală;
(5) Durata mandatului responsabilului de grup de lucru este hotărâtă de către
Adunarea Generală;
(6) La expirarea duratei de funcționare a unui grup de lucru, Adunarea Generală decide
dacă durata de funcționare se prelungește sau dacă grupul de lucru este desființat;
(7) Responsabilii de grup de lucru își pot pierde calitatea dacă:
(a) sunt revocați de Adunarea Generală prin majoritate simplă;
(b) conform articolului 8, alineatul 7, excepție făcând punctul c);

(c) mandatul acestora se încheie conform hotărârii Adunării Generale;
(d) se retrag în mod voluntar din funcție.

CAPITOLUL IV
PATRIMONIUL
Articolul 27 - Patrimoniul Ligii AC este constituit din:
(1) Bunurile fostei organizații ale L.S.F.C.A.T. din Facultate, trecute în posesia Ligii AC,
conform Ministerului Educației și Cercetării.
(2) Bunurile și fondurile obținute din acțiuni cu specific educațional, profesional,
cultural, artistic, sportiv sau alte activități care au ca și caracter socializarea (spectacole,
festivaluri studențești, seminarii studențești, serate).
(3) Bunurile și fondurile provenite din donații, subscripții, sponsorizări, activități cu
caracter comercial sau alte surse legale.
(4) Cotizația membrilor.
Articolul 28 - Liga AC poate, de asemenea, înființa societăți comerciale, ale căror proprietar
va fi, care vor desfășura activități comerciale în interesul exclusiv al organizației. Acestea vor
funcționa pe bază de Statut și Contract de Societate, conform legii 31/1990.
Articolul 29 - Administrarea patrimoniului Ligii AC se face de către Biroul de Conducere.
Articolul 30 - În cazul dizolvării organizației, destinația patrimoniului Ligii AC se stabilește de
către Adunarea Generală.

CAPITOUL V
DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII
Articolul 31 - Dispozițiile din prezentul Statut se completează cu prevederile legislației în
vigoare.

Articolul 32 - Prezentul Statut poate fi modificat sau schimbat de Adunarea Generală prin
majoritate compusă, doar în ședințele de Adunare Generală statutare la prima
convocare.
Articolul 33 - În prezentul Statut:
(1) majoritatea simplă reprezintă cel puțin 50% +1 din numărul total de voturi
exprimate;
(2) majoritatea compusă reprezintă cel puțin 2/3 din numărul total de voturi exprimate;
(3) în cazul în care nu este specificat, orice decizie se ia cu majoritate simplă.
(4) alegerile pentru posturile din Biroul de Conducere, Comisia de cenzori, pentru
posturile de coordonatori și vicecoordonatori de proiecte, responsabili de activități sau de
grupuri de lucru și validarea rapoartelor de activitate ale membrilor Biroului de Conducere,
respectiv din Comisia de cenzori se vor desfășura prin vot secret
Articolul 34 - În caz de egalitate a voturilor, după două votări consecutive asupra aceleiași
decizii, președintele are votul decisiv.
Articolul 35
(1) Regulamentul de Ordine Interioară completează prevederile prezentului Statut cu
alte norme de organizare şi funcţionare specifice.
(2) Regulamentul de Ordine Interioară este adoptat de Adunarea Generală, și poate fi
modificat ori de câte ori Adunarea Generală va aproba acest lucru cu majoritate
compusă.
Articolul 36 - Prezentul Statut are un număr de 16 pagini şi înlocuiește Statutul anterior, care
se abrogă la data de 23 septembrie 2019.

