
 

STATUTUL „ ASOCIAŢIEI DE PĂRINȚI A LICEULUI DE ARTĂ SIBIU”  

 

Preambul 

 

Noi, în calitate de membri fondatori, în exercitarea dreptului la liberă asociere, garantat de 
art.37 din Constituția României, am hotărât să înființam: 

ASOCIAŢIA DE PĂRINȚI A LICEULUI DE ARTĂ SIBIU, denumită în continuare ”APLAS” 

 

APLAS se constituie în baza Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și 
fundații, cu modificările și completările ulterioare și cu Decretul-Lege nr.31/1954 privitor la 
persoanele fizice și juridice, ca persoană juridică română de drept privat, profesională, fără 
scop lucrativ, neguvernamentală, apolitică care își desfășoară activitatea conform 
dispozițiilor prezentului statut, ale regulamentelor adoptate în temeiul prezentului statut și 
în condițiile stabilite de legislația privitoare persoanele juridice de drept privat din România. 

 

 Cap. I  MEMBRII FONDATORI AI ASOCIATIEI:  

Art. 1. Membrii fondatori ai APLAS sunt:  

❖ HANEA NICOLAE RADU, 

❖ COMAN FRANCISKA-ELVIRA, 

❖ DELCĂ IONELA-DELIA, 

❖ SERFȌZȌ ANCA-IOANA, 

❖ BĂBAN DAN-CĂLIN, 

❖ DORCA DORIANA-GEORGETA, 

❖ MĂRGINEANU GABRIEL-NICOLAE 

 

Art. 2. Denumirea ”APLAS” va fi menționată în cuprinsul actului constitutiv și al statutului. 

Art. 3. Sediul APLAS este în Municipiul Sibiu, str. Patrioților, nr.19, jud. Sibiu. Sediul APLAS poate 
fi schimbat prin hotărârea Consiliului Director prin majoritate simplă de voturi.  

Art. 4. APLAS  se constituie pe durată nelimitată. 

Art. 5. Patrimoniul inițial al APLAS este în valoare de 850 lei, fiind constituit prin contribuția 
integrală a membrilor fondatori. Întregul patrimoniu va fi evidențiat și păstrat în conformitate cu 
legislația română în materie, pe numele APLAS și va fi folosit exclusiv pentru realizarea 
obiectivelor ei.  

 Cap. II  SCOPUL ȘI OBIECTIVUL APLAS 

Art. 6. Scopul principal al APLAS este acela al implicării, organizării, sprijinirii, dezvoltării și 
desfășurării activităților sociale, culturale și educative în domeniul promovării drepturilor și 
intereselor legitime ale elevilor din Liceul de Artă Sibiu, părinților acestora și membrilor asociaţiei în 
relația parteneriala: școala – elevi – părinți – autorităţi - comunitate. 

Art. 7. În realizarea scopului principal, APLAS poate desfășura orice activități economice directe, 
dacă acestea au caracter accesoriu și sunt în strânsă legătură cu acest scop. 

Art. 8. Obiectivele APLAS sunt: 

(a) Implicarea în îmbunătățirea calității vieții și activității elevilor;  

(b) Propunerea de discipline și domenii care să se studieze prin curricula la decizia 
conducerii Liceului de Artă Sibiu;  

(c) Identificarea surselor de finanțare extrabugetară și folosirea în atingerea scopului 
APLAS; 

(d) Sprijinirea parteneriatelor educaționale dintre unitățile de învățământ și instituțiile cu rol 



educativ în plan local, național și internațional;  

(e) Organizarea și desfășurarea unor concursuri locale, naționale sau internaționale în 
domeniile de învățământ stabilite, precum și susținerea elevilor în participarea la astfel 
de evenimente; 

(f) Susținerea Liceului de Artă Sibiu în organizarea și desfășurarea unor festivități 
semestriale și anuale; 

(g) Întreținerea și modernizarea bazei materiale a Liceului de Artă Sibiu ;  

(h) Sprijinirea financiară a unor activități extrașcolare; 

(i) Acordarea de burse extrașcolare elevilor cu rezultate excepționale; 

(j) Sprijinirea inițiativelor și proiectelor elevilor, inclusiv cele care privesc caracterul 

      practic aplicativ și valorificarea pregătirii elevilor; 

(k) Gestionarea fondurilor provenite din cotizații și alte surse; 

(l) Promovarea și cunoașterea tradițiilor culturale specifice poporului român, dezvoltarea 
multiculturalismului și a dialogului social; 

(m)  Organizarea de manifestări pentru promovarea talentelor elevilor Liceului de Artă Sibiu; 

(n) Tipărirea de diverse materiale pentru promovarea activităților Liceului de Artă Sibiu; 

(o) Alte activități care privesc bunul mers al Liceului de Artă Sibiu;  

(p) Atragerea şi menţinerea cadrelor didactice tinere defavorizate social. 

 Cap. III  DREPTURI ȘI OBLIGAȚII ALE MEMBRILOR 

Art. 9. În componența APLAS intră următoarele categorii de membri: 

(a) membri fondatori; 

(b) membri; 

(c) membri de onoare. 

Art. 10. Persoanele care au participat la înființarea APLAS și figurează ca atare în actele destinate 
înregistrării sunt Membri Fondatori. 

Art. 11. Calitatea de membru al APLAS poate fi dobândită de către:  

(a) Părinți sau tutori ai elevilor Liceului de Artă Sibiu;  

(b) Părinți sau tutori ai foștilor elevi ai Liceului de Artă Sibiu; 

(c) Elevi sau foști elevi ai Liceului de Artă Sibiu care au împlinit vârsta de 18 ani. 

(d) Orice persoană fizică ce nu deţine cazier şi susţine bunul mers al APLAS; 

Art. 12. Membrii de onoare pot fi personalități din țară sau străinătate care împărtășesc scopul și 
obiectivele APLAS și o sprijină în activitatea sa. Calitatea de membru de onoare va fi acordată de 
Consiliul Director prin votul a cel puțin 5 (cinci) membri.  

Art. 13. Calitatea de membru este personală și inalienabilă. 

Art. 14. Calitatea de membru se dobândește prin aprobarea cererii de adeziune de către Consiliul 
Director, prin majoritate simplă, și se pierde prin retragere sau excludere. 

Art. 15. Drepturile membrilor APLAS: 

(a) de a alege și de a fi aleși în Consiliul Director;  

(b) de a participa cu drept de vot la Adunarea Generală și la alegerea organelor de 
conducere a APLAS;  

(c) de a-și exprima liber opiniile proprii la toate nivelurile APLAS;  

(d) de a participa la toate programele și activitățile desfășurate de APLAS; 

(e) să fie reprezentați în Consiliul de Administrație al Liceului de Artă din Sibiu. 

 

Art. 16. Fiecare membru are un singur vot, cu excepția Membrilor de Onoare. care nu au drept de  

Art. 17. Toate calitățile și funcțiile deținute în cadrul APLAS sunt onorifice, se desfășoară pe bază 
de voluntariat și devotament față de interesele APLAS(nu se retribuie, nu se stimulează şi nu se  
premiază). 



Art. 18. Obligațiile membrilor APLAS: 

(a) să respecte statutul APLAS, regulamentul de ordine internă APLAS și orice alt act emis 
de organele de conducere ale APLAS ; 

(b) să acționeze în cadrul și / sau în afara APLAS, conform scopului acesteia; 

(c) să nu prejudicieze în nici un fel APLAS sau persoanele din cadrul APLAS; 

(d) să respecte hotărârile și deciziile organelor de conducere ale APLAS; 

(e) să participe activ și efectiv la realizarea scopului și obiectivelor APLAS;  

(f) să plătească cotizația stabilită de Adunarea Generală. 

Art. 19. Calitatea de membru încetează în următoarele situații: 

(a) prin retragerea la cerere; 

(b) excluderea din APLAS; 

(c) alte cazuri conforme cu statutul APLAS și regulamentul de organizare internă APLAS. 

(d) neplata cotizației stabilite de Adunarea Generală în termen de maxim două luni de la 
data limită decisă de Consiliul Director.  

Art. 20. Cererea de retragere se formulează în scris către Consiliului Director și intră în vigoare la 
data înregistrării ei de către APLAS. 

Art. 21. Orice membru, indiferent de calitatea sau funcţia pe care o deţine în cadrul APLAS,   poate 
fie exclus în următoarele cazuri: 

(a) a deteriorat imaginea APLAS; 

(b) a comis fraude în dauna APLAS; 

(c) a încălcat grav prevederile Statutului APLAS; 

(d) a utilizat titulatura și/sau patrimoniul social în folosul personal; 

(e) nu a respectat hotărârile Consiliului Director și ale Adunării Generale a APLAS; 

(f) nu a respectat sarcinile încredințate. 

Art. 22. Decizia de excludere se ia de către Consiliul Director, cu majoritate simplă de voturi, și 
necesită îndeplinirea unui cvorum de cel puțin 2/3 din membrii. Împotriva deciziei de excludere, cel 
în cauză poate face contestație în cadrul Adunării Generale, în termen de 6 luni. Până la 
definitivarea situației, drepturile și obligațiile respectivului membru sunt suspendate. Hotărârea 
luată de către Adunarea Generală este definitivă. 

Art. 23. Membrii APLAS care au fost excluși sau care se retrag nu au nici un drept asupra 
patrimoniului APLAS, lor nu li se restituie cotizația, iar pe viitor nu mai pot folosi denumirea sau 
emblema APLAS. 

 

 Cap. IV  ORGANIZARE, CONDUCERE, CONTROL 

Secțiunea 1. ADUNAREA GENERALĂ 

Art. 24. Organele de conducere și control ale APLAS sunt: 

(a) Adunarea Generală a membrilor APLAS; 

(b) Consiliul Director; 

(c) Cenzor sau Comisia de Cenzori. 

Art. 25. Adunarea Generală este organul de conducere alcătuit din totalitatea membrilor, indiferent 
dacă sunt sau nu membri fondatori.  

Art. 26. Adunarea Generală se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 60 de zile de la 
începerea anului școlar și are drept de control permanent asupra Consiliului Director și a 
Cenzorului sau a Comisiei de Cenzori.  

Art. 27. Atribuțiile Adunării Generale:  

(a) stabilirea strategiei și a obiectivelor generale ale APLAS; 

(b) aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a situațiilor financiare anuale;  

(c) alegerea și revocarea membrilor Consiliului Director; 

(d) alegerea și revocarea Cenzorului sau a Comisiei de Cenzori; 



(e) modificarea Actului Constitutiv și a Statutului;  

(f) dizolvarea și lichidarea APLAS, precum și stabilirea destinației bunurilor rămase după 
lichidare;   

(g) orice alte atribuții prevăzute prin lege sau statut.  

(h) stabilește cuantumul cotizației; 

Art. 28. Convocarea Adunării Generale, ordinare sau extraordinare, se face în scris de către 
Președintele Consiliului Director, cu cel puțin 15 (cincisprezece) zile înainte de ținerea acestora cu 
indicarea locului de desfășurare, a orei și a ordinii de zi. Convocarea se face simultan prin : 

(a) anunţ într-un ziar local de mare tiraj; 

(b) SMS; 

(c) e-mail 

(d) afișarea anunțului în cadrul avizierului Liceului de Artă Sibiu: 

(e) cadrul site-ului web propriu sau a paginii de Facebook. 

Art. 29. Adunarea Generală este legal constituită în prezența a jumătate plus unu din numărul total 
al membrilor cu drept de vot. În cazul în care această condiție de cvorum nu este întrunită, 
Adunarea Generală se amână cu o săptămână, având aceeași ordine de zi, la noua convocare 
fiind legal constituită, indiferent de numărul membrilor prezenți.  

Art. 30. Hotărârile Adunării Generale se vor lua cu majoritate simplă, prin jumătate plus unu din 
voturile valabil exprimate, cu excepția situaților și deciziilor pentru care prezentul Statut prevede 
altfel. 

Art. 31. Pentru următoarele decizii și hotărâri este nevoie de o majoritate calificată care să 
întrunească 2/3 (două treimi) din numărul total de membri cu drept de vot. 

(a) Decizia de dizolvare a Asociației; 

(b) Hotărâri de modificare a Statului al APLAS; 

(c) Parteneriat-Afiliere cu asocieații sau entități cu interes comun APLAS 

Art. 32. Hotărârile Adunării Generale sunt obligatorii pentru toți membrii APLAS chiar dacă au fost 
sau nu prezenți la Adunarea Generală sau, deși au fost prezenți, au votat împotrivă.  

Art. 33. Hotărârile Adunării Generale, contrare legii, Actului constitutiv sau Statutului pot fi atacate 
în justiție de către oricare dintre membrii care au luat parte la Adunarea Generală și au votat 
împotrivă cerând să se insereze aceasta în procesul verbal de ședință, în termen de 15 zile de la 
data când au luat la cunoștință sau de la data când a avut loc ședința, după caz. Cererea de 
anulare se adresează Judecătoriei din circumscripția unde APLAS își are sediul.  

Art. 34. Adunarea Generală a membrilor APLAS este prezidată de Președinte, iar în lipsa lui de 
Vicepreședinte sau de unul din membrii fondatori. Secretarul întocmește procesul-verbal al 
ședinței. 

 

Secțiunea 2. CONSILIUL DIRECTOR (C.D.) 

Art. 35. Consiliul Director al APLAS asigură realizarea scopului și obiectivelor acesteia, punând în 
executare hotărârile luate în Adunarea Generală. 

Art. 36. Consiliul Director este compus din 7 (șapte) membri: 

(a) un Președinte; 

(b) un Vicepreședinte; 

(c) 5 (cinci) membri, dintre care un membru cu rol de secretar și un membru cu rol de 
trezorier. 

Art. 37. Membri Consiliului Director sunt aleși de către Adunarea Generală, prin vot secret, prin 
majoritate simplă a membrilor prezenți c drept de vot. 

Art. 38. Durata mandatului Consiliului Director este de 3 (trei) ani iar membrii săi sunt reeligibili. 

Art. 39. În cazul demisiei din funcție a unui membru al Consiliului Director, ceilalți membri pot 
coopta un alt membru al APLAS pentru a îndeplini, în mod provizoriu, sarcinile membrului 
demisionat până la desfășurarea unei noi Adunări Generale. Membrul cooptat trebuie să aibă votul 
majorității membrilor Consiliului Director. 

Art. 40. Drepturile și Obligațiile Consiliului Director:  



(a) întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli, situațiile anuale financiare, proiectul 
bugetului de venituri și cheltuieli și proiectul programelor APLAS;  

(b) prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioara,  

(c) încheie acte juridice în numele și pe seama APLAS;  

(d) executarea bugetului de venituri și cheltuieli;  

(e) propuneri pentru modificarea statului APLAS; 

(f) poate elabora un Regulament Intern de funcționare;  

(g) decide asupra patrimoniului APLAS; 

(h) acceptă donațiile și legatele oferite APLAS, în concordanță cu legislația în vigoare și 
valorile proprii; 

(i) acordă titlul de membru de onoare după consultarea Adunării Generale; 

(j) avizează primirile de noi membri; 

(k) decide privind excluderea de membri; 

(l) aprobă moțiuni ale regulamentului de funcționare a APLAS; 

(m) stabilește relații de colaborare și parteneriat cu diferite entități publice sau private, 

(n) propune dizolvarea  APLAS; 

(o) schimbarea sediului APLAS; 

(p) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în Statut, stabilite de Adunarea Generală sau 
de lege. 

Art. 41. Deciziile Consiliului Director, contrare legii, actului constitutiv sau statutului APLAS, pot fi 
atacate în justiție. 

Art. 42. Președintele Consiliului Director ales de către Adunarea Generală va acționa în limitele 
mandatului acordat pentru ducerea la îndeplinirea scopului și obiectivelor APLAS și are în principal 
următoarele atribuții:  

(a) reprezintă legal APLAS în relațiile cu persoanele fizice sau juridice;  

(b) semnează acte și documente și inițiază acțiuni care angajează APLAS față de terțe 
persoane fizice sau juridice cu acordul membrilor Consiliului Director;  

(c) împreună cu Consiliul Director este obligat să pună la dispoziția membrilor APLAS, a 
Cenzorului sau organelor abilitate ale statului, la cererea acestora, toate actele și 
documentele APLAS.  

Art. 43. Întrunirile Consiliului Director sunt prezidate de către Președinte. 

Art. 44. În cazul în care Președintele este indisponibil, Vicepreședintele își asumă îndatoririle 
acestuia pe toată durata cât Președintele lipsește sau este indisponibil. 

Art. 45. APLAS va ține la sediul său principal registre și rapoarte corecte și complete ale conturilor, 
procesele verbale ale dezbaterilor Consiliului Director precum și un registru cuprinzând numele și 
adresele membrilor Consiliului Director și al persoanelor care aduc contribuții în Asociație. 

Art. 46. Consiliul Director se întrunește în ședințe ordinare trimestrial și în ședințe extraordinare de 
fiecare data când este necesar, la convocarea Președintelui APLAS sau la solicitarea a cel puțin 
jumătate plus unu din membri Consiliului Director.  

Art. 47. (1)Ședințele Consiliului Director se considera legal constituite dacă sunt prezenți cel puțin 
jumătate plus unu din totalul membrilor Consiliului Director și adoptă hotărâri cu votul a jumătate 
plus unu din membrii prezenți. Dacă ședința convocată nu va putea avea loc din lipsa cvorumului 
necesar, Secretariatul General va putea organiza o a doua ședință, dar nu mai devreme de 
scurgerea unui răstimp de 1(una) oră de la data și ora primei convocări. În aceasta situație, se vor 
adopta hotărâri cu votul a jumătate plus 1 (unu) din membrii Consiliului Director prezenți. 

 

(2) Convocarea CD se face simultan prin: 

(a) SMS; 

(b) e-mail; 

 

 



Secțiunea 3. CONTROLUL APLAS  

Art. 48. Cenzorul (Comisia de Cenzori) este organul de control financiar intern al APLAS. 

Art. 49. Cenzorului (Comisia de Cenzori) este ales de către Adunarea Generală. 

Art. 50. Membrii Consiliului Director nu pot fi cenzori.  

Art. 51. Cenzorul sau Comisia de Cenzori îndeplinește următoarele atribuții: 

(a) verifică modul în care este administrat patrimoniul APLAS; 

(b) întocmește rapoarte și le prezintă Consiliului Director și Adunării Generale anuale sau 
extraordinare; 

(c) participă la ședințele Consiliului Director fără a avea drept de vot; 

(d) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în Statut sau stabilite de Adunarea Generală; 

Art. 52. Toate dosarele și registrele APLAS pot fi consultate de către oricare dintre membrii 
Consiliului Director și la cerere de către orice membru al APLAS prin scrisoare adresată Consiliului 
Director, în prezenţa preşedintelui APLAS şi a Cenzorului. 

 Cap. V  RESURSELE PATRIMONIALE ȘI CHELTUIELILE APLAS  

Art. 53. APLAS va putea desfășura activități economice dacă acestea au caracter accesoriu și sunt 
în strânsă legătură cu scopul principal al APLAS. Veniturile obținute vor fi folosite în exclusivitate 
pentru atingerea scopului propus. 

Art. 54. APLAS poate înființa societăți comerciale. Dividendele obținute de Asociație din activitatea 
acestor societăți comerciale ce nu se reinvestesc în aceleași societăți comerciale se folosesc 
obligatoriu pentru realizarea scopului  APLAS. 

Art. 55. APLAS poate să dețină în proprietate pământ, clădiri, mobilier, echipament de birou, bani 
și alte bunuri dobândite din țară sau din străinătate. 

Art. 56. Patrimoniul APLAS nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale asociaților. 

Art. 57. Patrimoniul inițial al APLAS se completează cu:  

(a) cotizațiile membrilor, cuantumul acesteia fiind stabilit de către Adunarea Generală;  

(b) dobânzi și dividende rezultate din plasarea sumelor disponibile în condițiile legale;  

(c) donații, sponsorizări sau legate, din partea persoanelor fizice și juridice din țară sau din 
străinătate, potrivit legii;  

(d) venituri realizate din activități economice directe;  

(e) resurse obținute de la bugetul de stat și/sau de la bugetele locale; 

(f) surse atrase pe programe cu finanțare din fonduri interne și internaționale; 

(g) venituri din organizarea de evenimente de colectă de fonduri (baluri, tombole, 
manifestări publice etc.) precum și din desfășurarea de activități economice directe, 
dacă acestea au caracter accesoriu și sunt în strânsă legătură cu scopul APLAS; 

(h) alte venituri prevăzute de lege.  

Art. 58. APLAS poate avea unul sau mai multe conturi la unități bancare. Suma din contul deschis 
în bancă va putea fi retrasă de persoana autorizată de Consiliul Director. 

Art. 59. APLAS are dreptul să refuze orice donație sau alte venituri în cazul în care acestea ar fi 
oferite în condiții inacceptabile sau care contrazic scopul și obiectivele APLAS. 

Art. 60. Patrimoniul APLAS nu poate fi utilizat în alte scopuri decât cele prevăzute de art.6 din 
prezentul Statut.  

Art. 61. Principalele cheltuieli ale APLAS sunt: 

(a) cheltuielile pentru realizarea obiectivelor APLAS; 

(b) indemnizații pentru personalul angajat de către APLAS; 

(c) rechizite și alte obiecte de birou; 

(d) taxe și plata utilităților; 

(e) burse; 

(f) cheltuieli proprii de administrare; 

(g) alte cheltuieli efectuate conform prezentului Statut sau legislației în vigoare.  



Art. 62. Cheltuielile se efectuează în conformitate cu bugetul de venituri și cheltuieli.  

Art. 63. Indemnizațiile pentru personalul angajat de APLAS se stabilesc în limitele bugetului de 
venituri și cheltuieli. 

Art. 64. Președintele sau Colegiul Director poate propune plata de premii, gratificații și altele 
asemenea din disponibilitățile existente în concordanță cu criteriile stabilite în regulamentul de 
ordine internă. 

Art. 65. Exercițiul economico-financiar începe la data de 1 ianuarie și se încheie la  

data de 31 decembrie a fiecărui an, cu excepția primului an în care exercițiul economico-  

financiar începe la data constituirii APLAS și se încheie la data de 31 decembrie a aceluiași an. 

 Cap. VI  DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA  

Art. 66. Dizolvarea APLAS poate surveni în condițiile Ordonanței Guvernului nr.26/2000, cu 
modificările și completările ulterioare.  

Art. 67. Dizolvarea poate surveni prin hotărâre judecătorească, la cererea Consiliului Director, 
atunci când:  

(a) scopul asociației nu poate fi atins; 

(b) realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite;  

(c) urmărește alt scop decât cel pentru care s-a constituit;  

(d) a devenit insolvabilă;  

(e) nu mai obține autorizațiile necesare prealabile, potrivit legii.  

Art. 68. APLAS se poate dizolva și prin hotărârea Adunării Generale în condițiile prezentului Statut. 
În termen de 15 zile de la data ședinței de dizolvare, hotărârea adunării generale se depune la 
judecătoria în a cărei circumscripție teritorială își are sediul, pentru a fi înscrisă în Registrul 
asociațiilor și fundațiilor.  

Art. 69. În cazul lichidării bunurile aflate în patrimoniul APLAS vor fi donate Liceului de Artă Sibiu. 

 Cap. VII  DISPOZITII TRANZITORII ȘI FINALE 

Art. 70. Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile legii în vigoare. 

Art. 71. În funcție de necesitățile apărute pe parcurs se vor putea formula modificări/completări la 
prezentul Statut prin întocmirea unui act adițional alăturat acestuia. 

Art. 72. Prezentul Statut semnat și aprobat de membrii APLAS va fi depus la Judecătoria Sibiu 
pentru înscrierea în Registrul special al asociațiilor și fundațiilor. 
 

 

 

 


