STATUT
ASOCIATIA CAR ECONOMIA

Capitolul I – Denumirea, durata de funcţionare,
scopul şi obiectivele
Art.1 Asociatia CAR ECONOMIA este o asociaţie fără scop
patrimonial, casa de ajutor reciproc, organizata in conformitate cu legea
122/ 1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale
salariatilor din Romania, pe baza liberului consimţământ al salariaţilor, în
vederea sprijinirii şi întrajutorării financiare a membrilor săi, prin
acordarea de imprumuturi si se constituie prin exprimarea libera a vointei
de asociere a membrilor semnatari :
1. Olaru Victoria Ramona, cu domiciliul in Craiova, Str. Dimbovita,
nr. 13, bl 46, et IV, ap. 18, judetul Dolj, posesoare a CI seria DZ nr
078206, CNP 2770404167336, salariata a SC Media Sud Europa
SA.
2. Olaru Teodor Daniel, cu domiciliul in Craiova, Str. Dimbovita, nr.
13, bl 46, et IV, ap. 18, judetul Dolj, posesor al CI seria DX, nr
714827, CNP 1740519163239, salariat al SC Olteo SRL.
3. Cealicu Elena Ligia, cu domiciliul in Craiova, Str. D. Stoica, nr. 1,
Bl. H2, Sc. 2, Ap. 11, judetul Dolj, posesoare a CI seria DX, nr.
848267, CNP 2720514163222, angajata la SC Centrul Medical
Qualitylife SRL, conform adeverintelor anexate.
Asociatia CAR ECONOMIA, este o institutie financiara nebancara in
conformitate cu legea 93/ 2009 privind institutiile financiare nebancare.
Art.2 Durata de funcţionare este pe termen nedeterminat.
Art.3. CAR ECONOMIA este persoană juridică romana şi
dobândeşte această calitate în momentul înregistrării, conform legii.

3.1 CAR ECONOMIA poate avea în structura sa, sucursale
organizate ca subunităţi cu personalitate juridică şi/sau agenţii de lucru,
organizate ca subunităţi fără personalitate juridică si isi desfasoara
activitatea de operare, la nivel admninistrativ, pe intreg teritoriul Romaniei.
3.2 Sediul Asociatiei CAR ECONOMIA este situat în localitatea
Craiova, str. Dimbovita, Nr. 13, Bl. 46, Et IV, Ap.18, judetul Dolj.
3.3 Patrimoniul initial al Asociatiei CAR ECONOMIA este de 200
lei constituit din aportul in numerar al membrilor fondatori.
Art.4 Scopul Asociatiei CAR ECONOMIA este sprijinirea şi
întrajutorarea financiară a membrilor săi, prin:
-atragerea in randul membrilor, pe baza liberului consimtamant, a unui
numar cat mai mare de persoane;
-intrajutorarea intre membrii sai prin acordarea de imprumuturi, cu o
dobanda care se reintoarce in fondul social al membrilor, dupa
suportarea cheltuielilor statutare;
-incurajarea membrilor sa-si constituie, prin contributii, fonduri sociale;
-participarea membrilor la buna desfasurare a activitatii, la controlul
utilizarii fondurilor sociale, potrivit statutului propriu si a normelor
legislative in vigoare.
Art.5 Obiectul de activitate al Asociatiei CAR ECONOMIA îl
constituie acordarea de împrumuturi membrilor săi cu dobândă, pentru
satisfacerea nevilor personale sau dezvoltarea afacerilor, care se
reîntoarce in fondul social al acestora, după deducerea cheltuielilor şi
constituirea sau consolidarea fondurilor statutare, conform hotarari
Consiliului Director.
5.1 Activitatea Asociatiei CAR ECONOMIA este nonprofit şi are
la bază următoarele obiective:
a. atragerea în rândul membrilor, pe baza liberului consimţământ, a
unui număr cât mai mare de persoane;
b.întrajutorarea membrilor săi prin acordarea de împrumuturi cu
dobanda;
c. protejarea fondurilor sociale ale membrilor împotriva inflaţiei;
d. încurajarea membrilor să-şi constituie fonduri sociale solide;

e.participarea membrilor la buna desfăşurare a activităţii, potrivit
prevederilor statutului propriu şi a normelor legislative în vigoare;
f. promovarea unor programe educaţionale si de consultanta
financiara privind împrumuturile şi alte servicii necesare membrilor;
g.asigurarea încasării tuturor împrumuturilor, a dobânzilor si
comisioanelor, în funcţie de condiţiile stabilite prin contractele de
împrumut;
h. - accesarea de fonduri europene pentru dezvoltarea activitatii;
Capitolul II – Principiile de organizare, funcţionare şi reprezentare
Art.6 Asociatia CAR ECONOMIA se organizează, prin asociere,
de cel puţin 3 salariaţi sau alte persoane care obţin venituri de natură
salarială, indiferent de locul de muncă, în conformitate cu O.G. 26/2000
cu privire la asociatii si fundatii.
6.1. Sunt membri fondatori persoanele care participă la încheierea
actului constitutiv.
6.2. Sunt membri asociaţi, persoanele care se înscriu in Asociatia
CAR ECONOMIA dupa ce aceasta dobandeste personalitate juridică si
este înscrisa în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor de pe lângă
Judecătoria Craiova şi în Registrul de Evidenţă al I.F.N., din cadrul B.N.R.
6.3 Membrii fondatori si membrii asociati vor fi denumiti in
continuare, membri .
Art.7 Principiul fundamental de organizare şi funcţionare al
Asociatiei CAR ECONOMIA este independenţa în raporturile cu alte
organizaţii comerciale, politice, sindicale, de stat sau administrative.
Art.8 Asociatia CAR ECONOMIA îşi desfăşoară activitatea pe
baza statutului propriu, aprobat de adunarea generala a membrilor
fondatori, cu respectarea Legii nr. 122/1996, privind regimul juridic al
caselor de ajutor reciproc ale salariatilor, a Ordonanţei Guvernului nr.
26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile, a Legii 93/2009 privind
institutiile financiare nebancare şi a altor reglementări legale în domeniu.
Art.9 În activitatea Asociatiei CAR ECONOMIA se aplică
următoarele principii de organizare şi funcţionare:

a. alegerea, prin vot, a organelor de conducere (consiliul director),
dintre membrii fondatori şi a organelor de control,
(cenzor/comisie cenzori);
b. adoptarea hotărârilor cu majoritate simplă de voturi, cu excepţia
acelora privind modificarea statutului, fuziunea, divizarea,
dizolvarea sau lichidarea, când sunt necesare 2/3 din voturile
membrilor participanţi si acordul scris al tuturor membrilor
fondatori;
c. practicarea unor tehnici de management moderne;
d. controlul efectuat de cenzorii proprii;
e. prezentarea anuală, în adunarea generala a situaţiei financiare şi
a rezultatelor obţinute.
Art.11 Reprezentarea Asociatiei CAR ECONOMIA.
11.1. Asociatia CAR ECONOMIA este reprezentată de consiliul
director. Consiliul director susţine, apără, prezintă şi protejează interesele
specifice ale Asociatiei CAR ECONOMIA şi ale membrilor acesteia in
relaţiile cu organele administraţiei de stat, cu instituţiile financiare,
administrative, judiciare şi cu alte organizaţii din Romania.
Consiliului director este reprezentat de presedinte in relatiile cu terti.
Capitolul III – Membrii Asociatiei
Dobandirea si pierderea calitatii de asociat
Art.12 Calitatea de membri. Înscrierea membrilor.
12.1. Membrii Asociatiei CAR ECONOMIA pot fi salariaţi sau
persoane care obţin venituri de natură salarială, fără deosebire de
naţionalitate, sex, vârstă, convingeri politice sau religioase.
12.2. Membrii Asociatiei CAR ECONOMIA pot fi persoane fizice
cu vârsta minimă de 18 ani, cu îndeplinirea condiţiilor art.12.1.
12.3. Persoanelor fizice care doresc să devină membri, li se pune la
dispoziţie statutul propriu pentru consultare, după care vor completa
cererea de înscriere prin care se angajează să respecte în totalitate
prevederile acestuia, hotararile Adunarii Generale, ale Consiliului
Director si presedintelui.

Cererea se aprobă de catre presedinte sau un membru desemnat de
Consiliului Director.
12.4. Membrii care se pensionează pot activa pe timp nelimitat ca
membri ai Asociatiei CAR ECONOMIA bucurându-se de toate
drepturile dobândite.
12.5. Pensionarii care realizează venituri de natură salarială pot
deveni membri ai Asociatiei CAR ECONOMIA
12.6. Membrii Asociatiei CAR ECONOMIA care devin şomeri
pot activa în continuare, având toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de
statut.
12.7. Calitatea de membru se obţine după achitarea taxei de înscriere
şi constituirea fondului social minim, stabilite de consiliul director.
12.8. Asociatia CAR ECONOMIA ţine evidenţa membrilor într-un
registru sau fişier care să cuprindă: numele şi prenumele, domiciliul,
ocupaţia, locul de muncă, dacă este cazul, data înscrierii, data retragerii
sau excluderii şi data operaţiunilor finale ca un fost membru. Pot fi incluse
şi alte date care subliniază calitatea de membru.
12.9. Fiecare membru al Asociatiei CAR ECONOMIA trebuie să
aibă acces la datele personale menţionate în registrul/fişierul membrilor.
Art.13 Încetarea calităţii de membru. Retragerea, excluderea
membrilor.
13.1. Fiecare membru se poate retrage din Asociatia CAR
ECONOMIA printr-o cerere scrisă, raspunsul va fi comunicat în termen
de cel mult 30 de zile de la data primiri.
13.2. Calitatea de membru încetează prin excludere în următoarele
cazuri:
a. producerea de daune Asociatiei CAR ECONOMIA sau încălcarea
statutului;
b. nerespectarea statututului, a hotărârilor adunarii generale, ale
consiliului director si ale presedintelui;
c. nerestituirea datoriilor către Asociatia CAR ECONOMIA;
d. nedepunerea contribuţiei la fondul social propriu pe o perioadă stabilită
de consiliul director.
Hotărârea privind încetarea calităţii de membru se ia de catre
presedinte.

Capitolul IV. Drepturile şi obligaţiile membrilor
Art.14 Drepturile membrilor.
14.1. Membrii Asociatiei CAR ECONOMIA au următoarele
drepturi:
a. să participe ca membrii fondatori la adunarea generala a Asociatiei;
b. să aleaga, să fie aleşi si sa hotarasca in calitate de membrii fondatori în
organele de conducere ale asociatiei;
c. să depună contribuţii la fondul social şi să primească împrumuturi, în
cuantumul şi condiţiile aprobate de consiliul director;
d. să beneficieze de serviciile oferite de Asociatia CAR ECONOMIA;
d. să participe in calitate de membrii asociati la adunarile generale, sa faca
propuneri de imbunatatire a activitatii, sa se adreseze comisiei de cenzori
in cazul in care constata nereguli de functionare;
e. să primească dobândă la fondul social propriu;
f. să participe la analiza, dezbaterea şi soluţionarea problemelor
Asociatiei, să facă propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii şi a statutului
acesteia;
g. să primească, la solicitare, un extras cu situţia financiară proprie;
h. să cesioneze total sau parţial fondul social altui membru şi să introducă
clauza testamentară totală sau limitată. În caz de deces, toate drepturile
titularilor se restituie moştenitorilor legali, la cererea acestora, după ce s-au
reţinut datoriile către asociatie. În situaţia în care sumele împrumutate nu pot
fi acoperite din depuneri, recuperarea diferenţei se va face de la moştenitori,
conform legii;
14.2. În cazul în care membrii constată că în desfăşurarea activităţii
Asociatiei CAR ECONOMIA consiliul director sau unii dintre membrii
acestuia nu respectă prevederile statutare, comit abuzuri sau lezează
drepturile stabilite prin statut, pot solicita convocarea adunării generale
extraordinare pentru a se stabili măsuri corespunzătoare.
Convocarea se face conform art. 18.2.
Art.15 Obligaţiile membrilor.
15.1. Membrii au următoarele obligaţii:

a. la înscriere, să studieze prevederile statutului Asociatiei CAR
ECONOMIA, sa completeze cererea de inscriere ca membru, să
achite o taxă de înscriere nerambursabilă şi să-si constituie fondul
social minim;
b. să respecte prevederile statutului Asociatiei CAR ECONOMIA,
normele de funcţionare, procedurile, hotărârile adunării generale,
ale consiliului director si ale presedintelui;
c. să participe la buna desfăşurare a activităţii Asociatiei;
d. să apere integritatea fondurilor şi să contribuie la dezvoltarea lor;
e. să achite ratele la împrumut, dobânda aferentă, dobanda
penalizatoare şi comisioanele în condiţiile stabilite prin
contractul de împrumut;
f. să informeze Asociatia CAR ECONOMIA asupra oricărei
modificări privind datele personale.
Capitolul V – Organele de conducere şi control
Art.16 Organele de conducere şi control ale Asociatiei CAR
ECONOMIA sunt:
a. adunarea generala;
b. consiliul director;
c. cenzorul sau comisia de cenzori.
Art.17. Adunarea generala
17.1. Adunarea genera este forul suprem de conducere al Asociatiei,
se întruneşte cel puţin o dată pe an şi are drept de control permanent asupra
consiliului director, cenzorului sau comisiei de cenzori.
17.2. Adunarea generală este alcătuită din totalitatea membrilor.
17.3. Adunările generale ale Asociatiei pot fi ordinare sau
extraordinare.
Art.18. Convocarea adunărilor generale.
18.1. Adunarea generală ordinară se convoacă anual, de către
consiliul director, până la finele trimestrului I al anului următor.
18.2. Adunarea generală extraordinară poate fi convocată ori de câte ori
este necesar de către:

a. consiliul director, prin hotararea a 2/3 din numarul membrilor sai;
b. cenzorul sau comisia de cenzori prin hotararea a 2/3 din numarul
membrilor comisiei de cenzori;
c. membrii fondatori ai Asociatiei, prin voinţa exprimată în scris a
2/3 din numărul acestora;
d. membrii asociati ai Asociatiei, prin vointa exprimata in scris a 2/3
din numarul acestora;
e. presedintele consiliului director.
Adunarea generală extraordinară are un scop bine determinat ce va
fi anunţat în deschiderea lucrărilor. Nici o altă problemă nu se va discuta
cu această ocazie.
18.3. Convocarea adunării generale a Asociatiei se face cu cel puţin
5 zile înaintea datei fixate, prin mijloace convenite de consiliul director
sau prin mijloace publicitare, dacă aceasta este convocată conform
art.18.2.
18.4. La prima convocare, adunarea generală este legal constituită
dacă la lucrări participă cel puţin jumatate plus unu din numărul
membrilor.
18.5. La următoarea convocare, adunarea generală este declarata
statutara prin cvorumul celor prezenţi .
Art.19 Hotărârile adunării generale se adoptă cu majoritate simplă
de voturi, exprimată de cei prezenţi la lucrări, cu excepţia hotărârilor care
privesc modificarea statutului, fuziunea, divizarea, dizolvarea sau
lichidarea, care se adoptă prin votul a 2/3 dintre membrii prezenţi si
acordul scris al tuturor membrilor fondatori.
19.1. Cu ocazia tuturor adunărilor generale se încheie procese
verbale care sunt contrasemnate de catre preşedinte şi constituie acte
permanente ale Asociatiei.
Art.20 Competenţele adunării generale
20.1. intocmeste, modifică, completează, aprobă actul constitutiv si
statutul propriu, stabileste strategia si obiectivele generale.
20.2. acordă descărcarea de gestiune a consiliului director, analizează
şi îşi însuşeşte raportul cenzorilor.
20.3. analizează şi aprobă activitatea financiară a Asociatiei CAR
ECONOMIA, aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli, rectificarea

acestuia, bilantul contabil, împuterniceşte prin prezentul statut consiliul
director în stabilirea tipurilor de imprumut, a conditiilor de acordare şi
modificare a dobânzilor şi comisioanelor, a politicilor de împrumuturi.
20.4. aproba hotararea consiliului director privind modul de
repartizare a excedentului înregistrat la închiderea exerciţiului pentru anul
financiar anterior şi repartizarea pe fiecare destinaţie.
20.5. alege prin vot, o dată la 5 ani, consiliul director dintre membrii
fondatori si cenzorul/ comisia de cenzorii.
Preşedintele, vicepresedintele, directorul executiv, cenzorul/
comisia de cenzori, după caz, se aleg direct pe funcţii.
20.6. revocă mandatul consiliului director, al cenzorilor sau al unor
membri ai acestor organe, înainte de expirarea termenelor pentru care au
fost alese, în cazul în care şi-au pierdut calitatea de membri, nu mai pot
activa din diferite motive, au încălcat statutul CAR, hotărârile adunării
generale, au comis abuzuri sau erori grave în gestionarea fondurilor, au
fost urmăriţi pentru fapte penale şi condamnaţi prin sentinţe penale
definitive.
20.7. hotărăşte în legătură cu fuzionarea cu alte case de ajutor
reciproc, divizarea sau lichidarea Asociatiei.
20.8. aprobă desemnarea lichidatorilor, în cazul dizolvării şi
lichidării Asociatiei din iniţiativa membrilor, prin hotărârea adunării
generale .
20.9. hotărăşte în orice alte situaţii pentru care, în legislaţia română,
este prevăzută necesitatea aprobării adunării generale.
20.10. apoba infiintarea de filiale.
20.11. aproba dizolvarea şi lichidarea asociaţiei, precum şi stabilirea
destinaţiei bunurilor rămase după lichidare .
Art.21 Consiliul director
21.1. Consiliul director este organul executiv de conducere a
activităţii între două adunări generale, format dintr-un număr impar de
membri si pune in executare hotararile adunarii generale.
La Asociatia CAR ECONOMIA consiliul director este format din
3 membrii: presedinte, vicepresedinte si director executiv, alesi dintre
membrii fondatori.

21.2. Nu pot fi membri ai consiliului director şi dacă sunt pierd
această calitate persoane care au fost condamnate pentru gestiune
frauduloasă, abuz de încredere, fals, înşelăciune, delapidare, mărturie
mincinoasă, dare sau luare de mită.
21.3. Consiliul director este legal constituit în prezenţa a 2/3 din
membri, iar hotărârile se adoptă prin votul majorităţii simple a celor
prezenţi la lucrări.
22.4. Şedinţele de lucru ale consiliului director sunt conduse de
preşedintele Asociatiei, iar în lipsă de către vicepresedinte.
21.5. Consiliul director poate alege dintre membrii sau angajaţii
Asociatiei, un comitet de împrumuturi.
21.6. Consiliul director imputerniceste pe presedinte sa puna in
aplicare hotararile sale, ale Adunarii Generale si prevederile statutului si
deleaga catre acesta competentele sale pentru indeplinire.
21.7. Consiliul director împuterniceste una sau mai multe persoane
cu funcţii executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de membru ori
sunt străine de asociaţie, pentru a exercita atribuţiile prevazute de
legislatie.

Art.22 Obligaţiile consiliului director:
22.1. se întruneşte în şedinţe de lucru pentru rezolvarea problemelor
curente ori de câte ori este necesar, la solicitarea oricarui membru al sau.
22.2. apără drepturile statutare ale membrilor Asociatiei.
22.3. asigură aplicarea statutului şi a hotărârilor adunărilor
generale.
22.4. asigură realizarea prevederilor bugetului de venituri şi
cheltuieli.
22.5. convoacă adunarea generală, si propune ordinea de zi.
22.6. pregăteşte şi asigură condiţiile de desfăşurare a lucrărilor
adunărilor generale.
22.7. intocmeste si tine evidenta proceselor verbale privind şedinţele
de lucru ale adunărilor generale şi ale consiliului director.

22.8. întocmeşte şi afişează regulamentul intern, normele de
protecţia muncii şi P.S.I., protectia datelor cu caracter personal, normele
de creditare, politicile privind spalarea banilor, în conformitate cu
prevederile legale.
22.9. răspunde de integritatea şi siguranţa fondurilor sociale.
22.10. îndeplineşte alte obligaţii stabilite de adunarea generală
membrilor.
Art.23 Competenţele consiliului director
23.1. prezintă adunării generale spre validare raportul de activitate
pe perioada anterioară, analizeaza si aproba executarea bugetul anual de
venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi
cheltuieli, rectificarea acestuia şi proiectul programelor asociaţiei.
23.2. aprobă schimbarea sediului social al Asociatiei.
23.3. hotaraste, la propunerea presedintelui, criteriile, procentele,
sumele si modul de repartizare a excedentului financiar, analizează şi
propune adunării generale hotararea privind repartizarea excedentului la
finele exerciţiului pentru anul financiar încheiat.
23.4. stabileşte organigrama şi statul de funcţii.
23.5. aprobă documentaţia întocmită pentru transferarea, în evidenţa
specială, în afara bilanţului, a debitorilor pentru care s-a împlinit termenul
legal de prescripţie, după ce s-a făcut dovada că au fost epuizate toate căile
legale privind recuperarea.
23.6. analizează reclamaţiile, propunerile şi sesizările membrilor.
23.7. stabileşte tipurile de imprumut, conditiile de acordare,
dobânzile şi comisioanele, politicile de incasare urmarire si recuperare şi
asigură utilizarea în condiţii de prudenţialitate a disponibilităţilor
financiare ale Asociatiei.
23.8. stabileste alte tipuri de imprumut fata de cele prevazute la
art.47;
23.9. reprezintă prin presedinte, Asociatia în raporturile cu terţi, iar in
lipsa acestuia prin vicepresedinte sau director executiv;
23.10. stabileşte in mod egal sau diferentiat dobânzile la fondurile
sociale, dobanzile la împrumuturile acordate în funcţie de tipul
împrumutului, dobanda penalizatoare şi comisioanele.

23.11. aprobă la propunerea presedintelui, suportarea din fondul de
risc, a împrumuturilor şi dobânzilor declarate nerecuperabile şi transferul
acestora într-un cont în afara bilanţului.
23.12. decide în termen de cel mult 30 zile calendaristice, în toate
situaţiile de conflict intervenite intre presedinte si membrii C.A.R.
23.13. hotărăşte asupra cuantumului taxei de înscriere şi valoarea
minima a fondul social lunar;
23.14.aprobă, în cazuri bine justificate, angajarea de împrumuturi
externe.
23.15. încheie acte juridice în numele şi pe seama C.A.R.
23.16. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute prin legislatie, statut
sau stabilite de adunarea generală.
Art.24. Competentele generale ale presedintelui consiliului director
A. analizează şi aprobă cererile de înscriere si retragere ale
membrilor;
B. face publicitate activităţii Asociatiei;
C. analizeaza si aprobă cererile de împrumut, în condiţiile în care nu
există derogare către comitetul de împrumuturi sau alte persoane
împuternicite;
D. aprobă cererile pentru reeşalonarea ratelor, din împrumuturile
contractate aflate în derulare, in conditii speciale;
E. dispune înfiinţarea de sucursale, agenţii fără personalitate
juridică, puncte de lucru;
F. este responsabil de angajarea personalului;
G. manageriaza activitatea casei de ajutor reciproc;
H. intocmeste fisa postului pentru angajatii asociatiei;
I. asigura derogarea de competente catre angajatii asociatiei;
J. reprezintă Asociatia în faţa instanţei, a autorităţilor statului şi în
toate relaţiile cu terţii;
K. organizează evidenţa membrilor, activitatea financiar-contabilă,
controlul financiar;
L. încheie acte juridice în numele şi pe seama C.A.R.;
M. aplică sancţiuni disciplinare, desface contractul individual de
muncă al anagajatilor, atunci când se constată abateri grave în activitate,
respectând legislaţia în vigoare în acest domeniu;

N. reprezinta consiliu director si preia atributiile acestuia intre doua
sedinte.
Art. 25 Cenzorii, rol şi responsabilităţi; alegerea membrilor
Comisiei.
25.1. Asociatia este verificată de cenzorii proprii. Cenzorii sunt
subordonaţi numai adunării generale a membrilor fondatori. La casele de
ajutor reciproc cu până la 100 de membri, adunarea generală poate alege
un singur cenzor .
25.2. Cenzorii asigură respectarea legislaţiei în domeniul financiarcontabil, a prevederilor statutului, astfel încât să prevină frauda internă
sau alte deficienţe în activitatea Asociatiei.
25.3. Verifică, inopinat, cel puţin o dată pe lună, soldul faptic al
tuturor gestiunilor de casierie şi concordanţa acestuia cu cel scriptic din
registrele de casă, după ce s-a asigurat că a fost stabilit corect.
25.4. Lunar, prin sondaj, verifică:
a. modul de organizare şi conducere a evidenţei contabile privind
operaţiunile de casierie şi bancă;
b. procedurile şi modul de constituire a fondurilor sociale, de acordare
şi încasare a împrumuturilor;
c. calculul dobânzilor asupra soldurilor la fondurile sociale şi
împrumuturi.
25.5. Verifică lunar asigurarea concordanţei între evidenţa contabilă
sintetică şi cea analitică.
25.6. Verifică modul de recuperare a împrumuturilor şi dobânzilor
nerestituite în termenele contractuale.
25.7. Verifică şi certifică toată documentaţia propusă consiliului
director pentru aprobarea suportării din rezerva de risc şi transferarea în
evidenţă specială, în afara bilanţului, a împrumuturilor şi a dobânzilor
restante pentru care a intervenit termenul de prescripţie.
25.8. Verifică trimestrial dacă toate cheltuielile au fost efectuate în
conformitate cu prevederile legale.
25.9. Constatările şi măsurile propuse pentru remedierea
deficienţelor sunt aduse la cunoştinţa consiliului director, care va lua
măsurile ce se impun.

Art.26 Membrii comisiei de cenzori şi preşedintele acesteia sunt aleşi
de adunarea generală.
Membrii comisiei de cenzori pot fi remuneraţi cu o indemnizaţie
aprobată de adunarea generală a membrilor.
26.1 Cenzorii, în număr de minim 3 trebuie să aibă pregătire
financiar-contabilă. Cel puţin unul dintre cenzori trebuie să aibă studii
superioare economice şi să fie expert contabil.
26.2 Cenzorii nu pot fi salariaţi ai Asociatiei, nu pot fi rude sau soţi
cu membrii consiliului director.
26.3 Cenzorii răspund solidar conform normelor legale pentru
neexercitarea sau exercitarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate ca
urmare a alegerii lor în această funcţie, cu excepţia celor care menţionează
în procesul verbal de verificare opinii separate privind sesizarea
încălcărilor statutului sau ale prevederilor legale, imposibilitatea
exercitării atribuţiilor de control din cauza unui angajat sau a consiliului
director.
Art.27 Procesele verbale ale şedinţelor consiliului director, ale
comitetului de împrumuturi şi cele încheiate de cenzori vor fi întocmite în
scris. Acestea fac parte din evidenţa permanentă a Asociatiei şi sunt la
dispoziţia membrilor Asociatiei.
Art.28 Comitetul de împrumuturi
28.1. Comitetul de împrumuturi este compus din 3 membri şi se
constituie acolo unde consiliul director consideră că este necesar. Se
subordoneaza consiliului director.
28.2. Membrii comitetului de împrumuturi sunt desemnaţi dintre
membrii consiliului director si/sau dintre membrii si angajaţii Asociatiei,
numiţi de consiliul director.
28.3. Atributiile comitetul de împrumuturi sunt stabilite de consiliul
director:
Capitolul VI – Resursele patrimoniale: aporturi, rezerve şi fonduri
Art.29 Capitalul propriu al Asociatiei CAR ECONOMIA este format
din:

a. patrimoniul iniţial constituit din aportul social al membrilor
fondatori;
b. rezerve din reevaluarea imobilizărilor corporale efectuate
conform prevederilor legale;
c. rezerve statutare, constituite pe seama excedentului realizat la
încheierea exerciţiului financiar şi care sunt destinate acoperirii
eventualelor pierderi din activitate;
d. rezerve de risc, constituite pe seama excedentului realizat la
încheierea exerciţiului financiar şi sunt destinate acoperirii riscurilor de
împrumut;
e. alte rezerve .
29.1. Asociatia CAR ECONOMIA dispune de capitaluri proprii
tranzitorii care provin din excedentul realizat în anul curent .
Art.30 Pentru realizarea obiectivului şi scopului său, Asociatia CAR
ECONOMIA prevede prin buget atât sursele veniturilor, cât şi destinaţia
cheltuielilor.
Art.31 Fondurile constituite şi utilizate de Asociatia CAR
ECONOMIA
31.1. Asociatia constituie şi dispune de următoarele fonduri:
a. fonduri proprii permanente constituite pe baza următoarelor surse:
- aporturi;
- rezerve statutare;
- rezerva de risc;
- rezerve din reevaluare;
- alte rezerve.
b. fonduri proprii temporare şi fonduri cu scop special:
- excedentul de repartizat membrilor;
- fondul special de sanatate/ deces;
- alte fonduri cu scop special.
c. fonduri rambursabile:
fondurile sociale constituite din contribuţiile acumulate de
membrii;
- dobânzile acordate in functie de fondul social;
împrumuturi angajate din alte surse conform legislaţiei în
vigoare.

Art.32 Aportul social al membrilor fondatori este depersonalizat,
face parte din patrimoniul Asociatiei şi se constituie la înfiinţarea casei.
Art.33 Rezerva statutară constituie patrimoniu indivizibil, nu poate
fi reclamata de membrii individuali. Sursa principală de constituire a
rezervei statutare este excedentul realizat la închiderea exerciţiului
financiar. Rezerva statutară trebuie menţinută pentru a realiza siguranţa
contribuţiilor la fondurile sociale ale membrilor şi pentru a acoperi
eventualele pierderi din funcţionare, altele decât cele din împrumuturi
neîncasate.
Art.34 Rezerva de risc se constituie din rezultatul exerciţiului
înregistrat la finele anului financiar.
Pentru a asigura administrarea prudentă a fondurilor membrilor prin
urmărirea calităţii activelor şi controlul cheltuielilor, Asociatia va evalua
lunar calitatea portofoliului de împrumuturi şi volumul pierderilor
potenţiale cauzate de împrumuturi care au depăşit termenul de
rambursare, constituind şi menţinând rezerva de risc la nivele
satisfăcătoare în orice moment. Rezerva de risc se înfiinţează în cazul
neconstituirii de provizioane, utilizându-se pentru stingerea
împrumuturilor nerecuperabile şi neacoperite prin provizioane, precum şi
a deficitului anual. Soldul rămas neutilizat la finele anului se reportează
în anul următor păstrându-se aceleaşi destinaţii.
Art.35 Rezerva statutară şi rezerva de risc, constituite conform
art.33 şi 34, se stabilesc valoric de catre consiliul director.
Art.36 Fondul social al membrilor Asociatiei este materializat,
evidenţiat pe fiecare membru în parte şi aparţine acestora sau
moştenitorilor legali.
Valoarea fondului social se constituie conform hotărârii consiliului
director.
Fondul social constituie garanţie pentru împrumuturile contractate.
Art.37 Excedentul de repartizat constituie capital tranzitoriu al
Asociatiei, se creează din rezultatul realizat la încheierea exerciţiului
financiar rămas după suportarea din acesta a cotelor statutare menţionate
la art.33 şi art.34. Excedentul astfel determinat se cuvine şi se repartizează
membrilor Asociatiei CAR ECONOMIA, in mod egal sau diferentiat,
conform hotarari consiliul director.

Asociatia CAR ECONOMIA va urmări ca acest fond să fie
suficient pentru a proteja contribuţiile membrilor la fondul social.
Excedentul de repartizat membrilor se poate constitui şi repartiza si
anticipat în fiecare lună, în funcţie de rata dobânzii anticipate, cf. Hotarari
consiliului director.
Membrii asociati vor primi o dobanda la fondul social, stabilita de catre
consiliul director din valoarea excedentului financiar realizat, in functie
de fondul social.
Excedentul financiar ramas, dupa acordarea dobanzii la fondul social
pentru membrii asociati, se repartizeaza membrilor fondatori, sub forma
de dobanda in functie de fondul social, stabilita de catre consiliul
director.
Criteriile de repartizare, procentele, sumele repartizate se hotarasc de
catre consiliul director si se aproba de adunarea generala.
Art.38 Fondul de sanatate/ deces si alte fonduri cu scop special se
infiinţează, organizeaza si se gestioneaza prin hotatari ale consiliului
director.
Art.39 Fondurile Asociatiei CAR ECONOMIA vor fi utilizate
pentru:
a. acordarea de împrumuturi membrilor sai;
b. plasamente în active lichide sub formă de numerar sau
instrumente financiare pe termen scurt, uşor de transformat în
numerar;
c. fondurile care depăşesc solicitările de împrumut ale membrilor
pot fi investite în alte instrumente financiare, la instituţii
financiare.
Art.40 Asociatia va investi veniturile, cu prioritate, în împrumuturi.
Art.41 Asociatia CAR ECONOMIA trebuie să menţină, de regulă,
fonduri lichide din: numerarul din casierie, disponibilul din conturi
curente bancare, depozitele constituite la bănci sau din alte instrumente
financiare hotarate de consiliul director.
Art.42 Veniturile Asociatiei CAR ECONOMIA provin din
următoarele surse:
a. dobânzile încasate din circuitul împrumuturilor acordate
membrilor;

b. dobânzile încasate pentru disponibilul din contul curent la
instituţiile bancare şi cele obţinute din alte instrumente financiare;
c. dobânzile încasate pentru depozitele constituite la instituţiile
financiar-bancare;
d. dobanzile penalizatoare si comisioanele stabilite de comitetul
director;
e. cotizatiile membrilor, aportul de capital;
f. donaţii, sponsorizari sau legate;
g. alte venituri prevazute de lege.
Art.43 Veniturile realizate în cursul anului, rămase după acoperirea
cheltuielilor statutare, constituie excedentul exerciţiului financiar pentru
perioada raportată.
Art.44 Din excedentul exerciţiului financiar, realizat la finele
anului, se constituie fondurile şi rezervele Asociatiei, conform
prevederilor prezentului statut. În timpul anului se pot prelimina cote
pentru constituirea fondurilor şi rezervelor numai în limitele prevăzute
prin bugetul de venituri şi cheltuieli, la finele anului urmând a se face
regularizarea.
Art.45 Cheltuieli statutare.
45.1. Cheltuielile statutare privind organizarea şi funcţionarea
Asociatiei au următoarea structură:
a. cheltuieli cu bunuri materiale;
b. cheltuieli cu servicii executate de terţi;
c. cheltuieli cu personalul;
d. cheltuieli de exploatare;
e. cheltuieli financiare;
f. alte cheltuieli.
Art.46 Cheltuielile de organizare şi funcţionare, realizate la finele
unui an calendaristic, ce nu pot fi acoperite în totalitate din venituri,
constituie deficitul înregistrat la finele exerciţiului financiar respectiv.
46.1. Deficitul înregistrat se acoperă în anul următor din rezervă
statutară rămasă neconsumată, aflată în sold la finele anului precedent.
46.2 Deficitul neacoperit nu poate fi reportat mai mult de cinci ani,
după această perioadă Asociatia CAR ECONOMIA intră în
supraveghere specială sau după caz, în lichidare.

Capitolul VII – Tipurile de împrumuturi
Art.47 Tipurile de împrumuturi
47.1. Împrumut clasic acordat membrilor în baza fondului social, in
cuantum de până la cinci ori valoarea fondul social acumulat.
47.2. Împrumut pe termen scurt, acordat membrilor pentru a-i ajuta
să traverseze perioade de dificultate financiara temporară.
47.3. Împrumut in vederea sprijiniri si intrajutorarii financiare,
acordat membrilor în funcţie venitul lunar net disponibil.
Fisa tipurilor de imprumut este stabilita de catre consiliul director.
Consiliul director va elabora politici, proceduri si norme de acordare
si incasare a imprumuturilor.
Capitolul VIII - Relaţiile Asociatiei CAR ECONOMIA cu alte
organe
Art.48 Confidenţialitatea operaţiunilor
48.1. Asociatia CAR ECONOMIA asigură secretul deplin al
operaţiunilor, angajatii prezintă documentele pentru control autoritatilor
abilitate prin lege, în prezenţa membrilor consiliului director.
48.2. La solicitarea organelor de control specializate ale statului cu
privire la impozite şi taxe se pun la dispoziţie, spre verificare, conform
legii, documentele contabile de orice fel, precum şi actele si operaţiunile
din care să rezulte calcularea şi virarea obligaţiilor către bugetul statului.
Capitolul IX – Fuziune; Divizare; Dizolvare; Lichidare
Art.49 Fuziunea
49.1. Fuziunea se poate realiza prin:
a. absorbţia de către Asociatia CAR ECONOMIA a uneia sau
mai multor case de ajutor reciproc. În această situaţie se preia în
întregime activul şi pasivul casei sau al caselor de ajutor reciproc pe
care le absoarbe păstrându-şi personalitatea juridică şi toate datele de
identitate;

b. Asociatia este absorbită de o altă casă de ajutor reciproc;
c. Asociatia fuzionează prin contopirea cu una sau mai multe case
de ajutor reciproc, rezultând o nouă casă de ajutor reciproc.
În situaţiile prezentate la punctele b şi c, Asociatia trece mai întâi
prin faza de dizolvare, lichidarea patrimoniului propriu făcându-se prin
preluarea acestuia de către Asociatia nou constituită.
Art.50 Divizarea
50.1. Divizarea se face prin:
a. împărţirea întregului patrimoniu între două sau mai multe case de
ajutor reciproc, existente ori care iau astfel fiinta, caz în care Asociatia
pierde personalitatea juridică avută şi îşi încetează activitatea;
b. predarea unui număr de membri şi a o parte din patrimoniu uneia sau
mai multor case de ajutor reciproc, caz în care Asociatia îşi păstrează calitatea
de persoană juridică şi toate datele de identitate.
50.2. ca urmare a divizării, creanţele şi obligaţiile Asociatiei pot fi
preluate în totalitate sau parţial de casele de ajutor reciproc care au preluat
membrii, conform protocoalelor încheiate.
Art. 51 Dizolvarea
51.1. Asociatia CAR ECONOMIA se dizolvă în următoarele
situaţii:
a. de drept;
b. prin hotărârea judecatoriei;
c. prin hotărârea adunării generale a membrilor Asociatiei.
51.2. Asociatia CAR ECONOMIA se dizolvă de drept prin:
a. imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită,
dacă în termen de 3 luni de la constatarea acestui fapt nu se produce
schimbarea acestui scop;
b. imposibilitatea constituirii adunării generale a Asociatiei sau a
consiliului director, în conformitate cu statutul, dacă această situaţie
durează mai mult de un an de la data la care, potrivit acestuia,
adunarea generală sau, după caz, consiliul director trebuia constituit;
c. reducerea numărului de membri sub limita fixată de lege, dacă
aceasta nu a fost complinit timp de 3 luni;

d. constatarea dizolvării se realizează prin hotărârea judecătoriei în a
cărei circumscripţie se află sediul asociaţiei, la cererea oricărei persoane
interesate.
51.3. Asociatia se dizolvă, prin hotărâre judecătorească, la cererea
oricărei persoane interesate:
a. când scopul sau activitatea desfăşurată a devenit ilicită sau
contrară ordinii publice;
b. când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau
contrare ordini publice;
c. când asociaţia urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a
constituit;
d. când asociaţia a devenit insolvabilă;
e. în cazul prevăzut la art. 14, din OG 26/ 2000.
51.4. Asociatia se poate dizolva şi prin hotărârea adunării generale
extraordinare cu o majoritate de 2/3 din numărul membrilor prezenţi la
lucrări.
În termen de 15 zile de la data luării hotărârii de dizolvare, procesul
verbal si hotararea adunarii generale, în formă autentică, se depune la
instanţa de judecată.
Art.52 Lichidarea patrimoniului.
51.1 În cazurile de dizolvare prevăzute de lege şi menţionate şi în
prezentul statut, lichidarea patrimoniului se face de un lichidator astfel:
a. numit de instanţa de judecată, dacă dizolvarea se dispune de
aceasta;
b. numit de adunarea generală a membrilor, dacă dizolvarea se
hotărăşte de aceasta.
În toate cazurile, mandatul consiliului director încetează odată cu
numirea lichidatorului.
Lichidatorul poate fi persoana fizica sau juridica, autorizata, în
condiţiile legii.
52.2. În cazul înregistrării pe cumulat a unui deficit, lichidarea
patrimoniului se face în următoarea ordine:
a. din lichidităţile existente la data începerii procedurii de lichidare
şi din cele ce se creează pe măsura încasării creanţelor se restituie

membrilor Asociatiei fondurile sociale, în ordinea solicitării şi în cote
proporţionale;
b. se urmăresc debitorii în vederea încasării creanţelor;
c. se valorifică bunurile imobile şi mobile disponibile, înregistrate
în activ, mai puţin imobilul în care se derulează operaţiunile de lichidare;
d. se compensează creanţele datorate de membrii Asociatiei, cu
sumele cuvenite aceloraşi membri, din fondurile rămase;
e. se diminuează fondurile sociale rămase, până la acoperirea
diferenţei din pierderea rămasă, proporţional tuturor membrilor;
52.3 În celelalte cazuri, lichidarea patrimoniului se face în
următoarea ordine:
a. se compensează creanţele asociatiei, datorate de membri cu sumele
cuvenite aceloraşi membri, din fondurile sociale rămase;
b. se urmăresc debitorii în vederea încasării creanţelor.
52.4. În finalul operaţiunilor de lichidare, se valorifică toate
bunurile mobile şi imobile înregistrate, se urmăreşte pe căi legale
încasarea creanţelor şi, pe măsura realizării lichidităţilor, se restituie:
a. datoriile Asociatiei cuvenite diverşilor creditori, persoane fizice
şi juridice, în ordinea vechimii acestora;
b. fondurile sociale rămase după acoperirea eventualelor pierderi,
cuvenite membrilor Asociatiei.
52.5. Sumele şi bunurile rămase după lichidarea Asociatiei pot fi
transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu
scop identic sau asemănător.
52.6. Lichidatorul îşi îndeplineşte mandatul sub controlul cenzorilor.
Art. 53 Radierea
53.1. Lichidatorul este obligat să îndeplinească toate procedurile
pentru publicarea lichidării şi radierea Asociatiei din Registrul asociaţiilor
şi fundaţiilor.
53.2. După terminarea operaţiilor de lichidare, lichidatorul
întocmeşte bilanţul, registrul jurnal şi un memorandum, declarând
operaţiunile de lichidare, pe care le depune:
a. un exemplar la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor;
b. un exemplar la organul de înregistrare fiscală.

53.3 la data radierii din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, în baza
dovezii eliberate lichidatorului, Asociatia încetează ca persoană juridică.
prezentele dispozitii statutare privind fuziunea, divizarea, dizolvarea si
lichidarea se completeaza cu cele din Ordonanta 26/2000 cu privire la
asociatii si fundatii.
Capitolul X – Reglementări interne ale Asociatiei
Art.54 Pentru aplicarea prevederilor prezentului statut, a legilor care
guvernează activitatea caselor de ajutor reciproc, adunarea generala,
consiliul director, presedintele, cenzorul/ comisia de cenzori, emit
hotarari, decizii, norme, politici şi proceduri de lucru.
Art.55 Asociatia CAR ECONOMIA aplică şi respectă:
a. statutul şi actul constitutiv;
b. planul de conturi şi precizările Ministerului Finanţelor Publice cu
privire la activitatea persoanelor juridice fără scop patrimonial;
c. prevederile legislative în domeniu.
Prezentul Statut al Asociatiei CAR ECONOMIA a fost aprobat in
adunarea generala din 27.12.2019

