
 

STATUT 
 
I. Numele şi sediul  
 
§ 1  (1) Asociaţia poartă denumirea de: Asociaţia de Sprijinire a bisericii "Mutter An-

na" din Sântana. Va fi înregistrat în Registrul Asociaţilor şi va purta numele de 
„Förderverein Mutter-Anna-Kirche Sanktanna e.V.“ (Asociaţia de Sprijinire a Bisericii 
"Mutter Anna" din Sântana. pers. jur.). 

 
(2) Asociaţia îşi are sediul în: D-74211 Leingarten, Kirschenweg 45.  
 
(3) Anul de lucru va fi anul calendaristic.  
 
II. Scopul 
 
§ 2  (1) Ţelul Asociaţiei este susţinerea şi sprijinirea ideală şi materială a comunităţii 

romano-catolice a Bisericii "Mutter Anna" din Sântana, în România, în primul rând 
pentru întreţinerea construcţiei, asanarea acoperişului şi a interiorului Bisericii. 

 
(2) Acest scop se va realiza mai ales prin adunarea mijloacelor necesarea, pe bază de 
repartiţii şi donaţii. 
 
(3) Asociaţia urmăreşte exclusiv scopuri religioase în sensul paragrafului "Scopuri cu 
impozit favorizat" al legii impozitării. Este o Asociaţie de Sprijinire în sensul § 58 Nr. 1 
AO, care îşi foloseşte mijolacele exclusiv pentru susţinerea comunităţii bisericeşti roma-
no-catolice din Sântana. 
Asociaţia activează dezinteresat şi nu urmăreşte în primul rând scopuri de interes pro-

priu. Astfel, mijloacele Asociaţiei se pot folosi doar pentru scopuri prevăzute în statut. 
Membrii Asociaţiei nu primesc cote de beneficii sau alte câştiguri din mijloacele Aso-
ciaţiei. 

La ieşirea din Asociaţie sau la desfiinţarea acestuia nu primesc vreo despăgubire pentru 
calitatea de membru. Funcţiile Asociaţiei sunt onorifice. Nicio persoană nu va fi 
retribuită prin sume străine scopului Asociaţiei sau să primească retribuţii nepotrivit de 
mari. 

 
III. Calitatea de membru 
 
§ 3  (1) Membrii Asociaţiei pot deveni persoane fizice sau juridice care susţin sco-

purile Asociaţiei.  
 
(2) Primirea de membrii are loc pe baza unei declaraţii de adeziune către conducerea 

Asociaţiei care hotărăşte asupra primirii. 
 
(3) Calitatea de membru sfârşeşte: 
 
a) la persoane fizice prin moartea lor, la persoane juridice prin desfiinţare; 
b) prin declaraţia scrisă a unui membru către conducerea, dar numai la sfârşitul unui an 

calendaristic; 



 2 

c) prin excludere. Un membru poate fi exclus din Asociaţie prin hotărârea conducerii, 
dacă a neglijat grosolan interesele Asociaţiei. Această hotărâre necesită majoritatea 
comitetului de conducere. 

Cel afectat poate contesta hotărârea conducerii la adunerea membrilor care va hotărâ 
definitiv. Drepturile de membru a celui afectat se suspendă până la hotărârea adunării 
membrilor.  

 
IV. Mijloacele Asociaţiei 
 
§ 4  (1) Mijloacele pentru îndeplinirea sarcinilor Asociaţiei se obţin astfel:  
 
a) prin donaţii 
b) prin ajutoare băneşti din afara Asociaţiei 
 
(2) Sumele remise de Asociaţia către Parohia romano-catolică "Mutter Anna" din Sân-

tana vor fi administrate si repartizate spre folosire de către o persoană a Asociaţiei 
domiciliată la Sântana. Asociaţia poate transfera direct din Germania şi sume adresate 
Parohiei Sântana. 

 
(3) Cotizaţiile de membru pot fi fixate si ridicate după stabilirea lor de către adunarea 

membrilor.  
 
V. Organele Asociaţiei 
 
§ 5  Organele Asociaţiei sunt: 
 
a) Adunarea membrilor 
b) comitetul de conducere 
 
§ 6  (1) Sarcinile Adunării membrilor: 
 
a) alegerea membrilor comitetului de conducere; 
b) alegerea verificatorului casei; 
c) primirea rapoartelor de activitate şi de casă a comitetului de conducere şi descăr-

carea acestuia 
d) hotărârea despre schimbarea statutului, a scopului Asociaţiei şi a desfiinţării ei  
 
(2) Adunările ordinare ale membrilor Asociaţiei au loc din doi în doi ani.  
 
(3) Adunări extraordinare se vor convoca dacă o solicită interesul Asociaţiei sau dacă 

cel puţin o treime din totalul membrilor solicită convocarea unei adunări, în scris la 
comitetul de conducere, cu indicarea motivelor. 

 
(4) Convocarea adunării membrilor Asociaţiei se face de către preşedintele sau 

locţiitorul acestuia. Invitaţiile la adunare se vor adresa în scris cel târziu cu 14 zile 
înaintea datei adunării. Invitaţia va fi însoţită ordinea de zi a adunării.  

 
(5) Orice adunare a membrilor Asociaţiei, convocată conform statutului, poate lua 

hotărâri, indiferent de numărul membrilor prezentaţi. Adunarea va fi condusă de 
preşedintele sau locţiitorul lui. Pot vota toţi membrii prezenţi. Hotărârile se iau cu ma-
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joritatea simplă a voturilor, exceptánd cazurile, dacă legea sau statutul dispun altfel. 
Abţinerile de la vot nu se iau în seamă. Fiecare membru are un singur vot, netransmis-
ibil. În caz de egalitate, propunerea e respinsă si poate fi admisă din nou în ordinea de 
zi, la un moment dat. 

 
(6) Hotărârile adunării membrilor se notează într-un proces verbal, semnat de preşedin-

tele şi de secretara adunării generale. 
 
§ 7  (1) Comitetul de conducere constă din preşedintele, doi locţiitori ai lui, casi-

erul/casiera şi secretarul/secretara.  
 
(2) Durata de servici a conducerii e de patru ani. În caz că membri aleşi ai conducerii se 

retrag pe parcurs, conducerea va vota un locţiitor/ o locţiitoare pentru restul duratei de 
servici. 

 
(3) Asociaţia se reprezentă juridic şi extrajuridic prin preşedintele prezidiului şi locţiitorii 

săi. Fiecare din ei poate reprezenta individual Asociaţia. 
 
(4) Comitetul de conducere rezolvă onorific toate afacerile Asociaţiei, cu excepţia 

acelora, rezervate adunării membrilor.  
 
(5) Comitetul de conducere va convoca o adunare extraordinară necesară sau dacă e 

solicitată de cel puţin doi membri. Invitarea Comitetului de conducere se face de 
preşedintele sau de locţiitorii săi, respectând termenul de o săptămână. Comitetul de 
conducere poate lua hotărâri dacă sunt prezenţi cel puţin doi membri, printre care 
preşedintele sau locţiitorul său. Hotărârile se iau cu simpla majoritate de voturi. La 
egalitate hotărăşte preşedintele în funcţie. Despre hotărârile luate se va întocmi un 
proces verbal, semnat de preşedintele în funcţie şi de cel ce a întocmit procesul ver-
bal. 

 
§ 8 Membrii Comitetului de conducere răspund faţă de Asociaţie numai în caz de 

păgubire voită şi neglijenţă grosolană. 
 
VI. Verificare, informare 
 
§ 9 Contabilitatea şi casieria Asociaţiei va fi verificată cel puţin bianual de către trei veri-

ficatori care nu fac parte din comitetul de conducere. Au obligaţia de a raporta adunării 
generale a membrilor rezultatele verificării contabile şi de casă.  

 
VII. Schimbarea Statutului, a ţelului Asociaţiei şi dizolvarea ei; obligaţii de co-

municare 
 
§ 10 Schimbarea Statutului, inclusiv schimbarea ţelului Asociaţiei şi dizolvarea ei pot fi 

hotărâte numai cu o majoritate de două treimi din membrii prezenţi la adunare. Despre 
aceste probleme se poate vota numai, dacă punctul e cuprins în ordinea de zi, co-
municată conform § 6, alineatul 4. 

 
§ 11 În cazul dizolvării Asociaţiei, respectiv a încetării ţelurilor favorizate fiscal, mijloace-

le Asociaţiei vor trece în posesia Asociaţiei "Hilfswerk der Banater Schwaben" din  
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Ingolstadt, Germania (Registergericht Nr. VR 200558, Amtsgericht Ingolstadt), care le 
va folosi exclusiv pentru scopuri de interes comun şi caritative. 

 
Leingarten, la 30 aprilie 2016 


