Statut
ASOCIAȚIA ROPARK
Reglementat de: Art. 6 alin. 2 din O.G. nr. 26/2000, cu modificările ulterioare, publicată în M.Of. nr.
39/31.01.2000
Statutul Asociaţiei operatorilor de parcare din România „ROPARK“
CAPITOLUL I DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1. – ASOCIAŢIA operatorilor de parcare din România “ROPARK”, denumită în continuare și
asociaţia este fondată potrivit Actului Constitutiv de:

1. S.C. Piconet S.R.L. persoană juridică cu sediul în Timişoara, Str. Prof. Ghe. Longinescu, Nr. 7,

2.

3.
4.
5.

Sector/judeţul Timiș, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J35/2850/2003, având
codul unic de înregistrare RO15955413, reprezentată prin Dan Holotescu, având funcţia de
administrator, care se legitimează cu CI/BI seria TM, Nr. 551413, eliberat de SPCLEP Timișoara,
la data de 21.09.2006, având CNP 1560930354800;
S.C. Drumuri Municipale Timișoara S.A. persoană juridică cu sediul în Timișoara, Spaiul Nicolae
Titulescu Nr. 10, Sector/judeţul Timiș, înmatriculată la Oficiul Registrului Comertului sub nr.
J35/3475/1994, având codul unic de înregistrare 3286536, reprezentată prin Martanov ValentinConstantin, având funcția de director general, care se legitimează cu CI seria TM Nr. 451581,
eliberat de Mun. Timișoara, la data de 18.01.2005, având CNP 1660601051096;
Ion Șimon, cetățean roman, posesor al cărții de identitate seria XH nr. 495667, CNP:
1630203054688, domiciliat in Oradea, jud. Bihor, str. Dimitrie Cantemir nr. 43, bl. C43, et. 5,ap. 14;
Claudiu-Mircea Suma, cetățean roman, posesor al cărții de identitate seria TM nr. 813603, CNP:
1630703354751, domiciliat in Timișoara, jud. Timiș, str. Rozelor, nr. 9;
Vlad Anciu, cetățean român, posesor al cărții de identitate seria TZ nr. 068802, CNP:
1890325022051, domiciliat in Timișoara, jud. Timiș, str. Aleea Viilor, bl, B10, ap. 3;

Art. 2 – Asociația “ROPARK” este persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial, apolitică,
cu ştampilă și siglă proprie.
Art. 3 – Scopul Asociației
(1) Crearea și dezvoltarea cadrului organizatoric necesar interconectării profesionale, schimbului
de experiență și promovării intereselor operatorilor de parcare în domeniile legislațiv, tehnic și economic;
(2) Urmărește, stimulează și încurajează dezvoltarea unui cadru legislativ unic, cuprinzător și
modern privind administrarea parcărilor în România;
(3) Generează discuții și analize cu factori responsabili în domeniu exprimând o opinie
fundamentată cu privire la soluțiile juridice, economice, ambientale, etc., care au un impact asupra
afacerilor din domeniu;
(3) Reprezentarea intereselor colective ale membrilor Asociației.
(4) Asocierea și cooperarea cu organizații internaționale de profil.
Art. 4 – Denumirea Asociației este Asociația "ROPARK".
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Art. 5 - Sediul Asociației "ROPARK".
(1) Sediul Asociației este situat în Timişoara, Splaiul Nicolae Titulescu nr. 10, etaj 1, camera 102.
(2) Sediul Asociației poate fi schimbat pe baza hotărârii Consiliului Director.
Art. 6 – Asociația "ROPARK" se constituie pe o durată nedeterminată.
Art. 7 – Patrimoniul Asociației
(1) Patrimoniul social al Asociației este alcătuit dintr-un activ patrimonial, inițial, în valoare de 900
lei.
(2) Întregul patrimoniu va fi evidentiat și păstrat în conformitate cu legislația romană în materie, pe
numele Asociației, și va fi folosit exclusiv pentru realizarea obiectivelor ei.
Art. 8 – Obiectivele Asociației
(1) În vederea realizării scopului Asociației “ROPARK”, potrivit art. 3 din prezentul statut, Asociația
are următoarele obiective și activitați:
a) Crearea cadrului organizatoric care să favorizeze schimbul de informaţii în industrie, economie
şi societate, precum şi stimularea colaborării economice, financiare, informaționale, etc. între membrii
asociaţiei;
b) Stimularea realizării de legături între agenţi economici, institute şi centre de cercetare în
domeniul administrării de parcări, pentru facilitarea transferului tehnologic în conformitate cu cerinţele
Uniunii Europene;
c) Efectuarea demersurilor necesare la instituțiile statului sau alte asemenea lor în vederea
asigurării participării membrilor săi la cursuri, seminarii, conferințe de instruire care sunt în legatură cu
activitatea desfasurată și cu programele de finanțare;
d) Organizarea de cursuri, seminarii, conferințe și alte asemenea activități la nivel local sau național
în cadrul acțiunilor derulate în cadrul proiectelor finanțate prin intermediul bugetului statului român, prin
intermediul programelor de finanțare derulate de Uniunea Europeană sau de alte autorități, instituții, entități
de drept public sau privat sau prin orice alte modalități legale;
e) Să efectueze în nume propriu sau în colaborare cu alte entități specializate, activități de
cercetare, studii de piață, sondaje, studii tehnice de informare asupra dezvoltării domeniului, ce pot fi
constituite în baze de date de interes public sau privat, elaborand strategii de dezvoltare specifice;
f) Promovarea unor programe de cercetare - dezvoltare necesare dezvoltării domeniului, în cadrul
programului naţional, finanţate din surse bugetare sau surse atrase;
g) Promovarea de programe şi acţiuni pentru stimularea inovării în domeniul administrării parcărilor
în România, precum şi atragerea de resurse de pe piaţa de capital în vederea sprijinirii membrilor din
asociaţie la realizarea activităților lor;
h) Sprijinirea participării echipelor mixte, din cercetare, învăţământ şi industrie la programele
europene de cercetare şi dezvoltare din domeniul administrării de parcări;
i) Acordarea de asistență și consultanţă prin specialiști proprii sau prin intermediul altor persoane
fizice sau juridice specializate la întocmirea unor planuri şi programe de afaceri fezabile, pentru membrii
asociaţiei, pentru obţinerea de finanțări în vederea implementării unor sisteme noi de administrare a
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parcărilor;
j) Cresterea constientizării și informarea publicului asupra problemelor curente, Asociația va
participa activ la obținerea informațiilor necesare unor decizii și politici care urmează să fie aplicate la nivel
local și national;
k) Asociația se dorește să fie o voce clară și puternică în explicarea problemele transportului
citadin, a conceptului de smart-city, urmărind să genereze un impact pozitiv asupra lor, prin efortul
membrilor.
l) Întocmirea unor ghiduri necesare la proiectarea, construcția și exploatarea parcărilor;
m) Realizarea de achiziții și negocierea de contracte în interesul membrilor asociați;
n) Angajarea asociației în acțiuni de responsabilitate socială(sprinirea caselor de plasament,
azilelor de bătrâni, etc.)
o) Asociația va fi un intermediar care își va constitui propriile baze de date cu materiile și materialele
disponibile la asociații săi pe care le pune la dispoziție la cerere celor interesați;
p) Asociația va avea o legătură cu specialiștii pensionați din domeniu care sunt dispuși să sprijine
cu experienta lor, rezolvarea problemelor existente la diverși agenți economici cu activitate în domeniu din
țară și străinatate.
(2) Schimbarea scopului și obiectivelor Asociației se face numai în cadrul Adunării Generale, iar
dacă nici unul dintre fondatori nu mai este în viață, aceasta se face numai cu întrunirea votului a patru
cincimi din numărul membrilor Consiliului Director.
(3) În toate cazurile, schimbarea scopului Asociației se poate face numai dacă acesta a fost realizat
în totalitate sau în parte ori dacă acesta nu mai poate fi îndeplinit.
(4) Asociația poate acționa în contractarea de servicii în beneficiul membrilor săi.

Art. 9 – Afiliere, sucursale și filiale
(1) Asociația "ROPARK" se poate afilia cu alte persoane juridice non-profit, din țară și/sau din
străinatate, în scopul realizării scopului și obiectivelor sale.
(2) Asociația "ROPARK" iși poate constitui sucursale sau filiale, în țară sau în strainatate, ca
structuri teritoriale, pe baza hotărârii autentificate a Adunării Generale, prin care li se alocă un patrimoniu.
(3) Sucursalele nu au personalitate juridică proprie, funcționând ca structuri ale Asociației
"ROPARK";
(4) Personalitatea juridică a filialei se dobândește în condițiile legislaţiei în vigoare din țara în care
iși are sediul filiala înființată.
(5) Filiala este condusă de un Consiliu Director propriu, alcătuit din cel puțin 3 membri. Procedura
de alegere a Consiliului Director al filialelor Asociației este stabilită prin hotărârea autentificată a Adunării
Generale a Asociației "ROPARK".
(6) Filiala este entitate cu personalitate juridică, putând încheia, în nume propriu, acte juridice de
administrare și de conservare în condițiile stabilite de Adunarea Generală prin Actul Constitutiv al ei și poate
încheia acte juridice de dispoziție, în numele și pe seama Asociaţiei, numai pe baza hotărârii prealabile a
Consiliului Director al Asociației "ROPARK".
(7) Asociația își poate constitui filiale, ca structuri teritoriale, pe baza hotărârii autentificate a
Adunării Generale, prin care li se alocă un patrimoniu.
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CAPITOLUL II MEMBRII ASOCIAȚIEI
Clasificarea membrilor Asociației
Art. 10 – (1) Membrii Asociației "ROPARK" pot fi:
a) persoane fizice cu cetățenie română sau străină;
b) persoane juridice care gestionează sau administrează parcări;
c) persoane juridice care proiectează spații sau facilități de parcare;
d) persoane juridice care produc echipament și/sau software utilizat în operarea facilităților de
parcare;
e) furnizori de soluții pentru infrastructura drumurilor și/sau a parcărilor;
f) instituții publice și alte asociații.
(2) Orice persoană juridică trebuie să numească o persoană care să o reprezinte în asociație.
(3) Membrii Asociației "ROPARK" sunt:
a) membrii fondatori – membrii care au constituit Asociația și au contribuit moral și material la
fondarea ei și la constituirea patrimoniului social;
b) membri asociați – membrii care se asociază ulterior fondării Asociației "ROPARK", care
contribuie moral și material la completarea patrimoniului Asociației și care, prin activitatea lor, sprijină
Asociația în realizarea obiectivelor acesteia, beneficiind de drepturile prevăzute de art. 11 din prezentul
Statut;
c) membrii de onoare – persoane fizice și/sau persoane juridice care, prin activitatea lor, sprijină în
mod substanţial Asociația în realizarea obiectivelor acesteia, contribuind din punct de vedere financiar,
moral sau funcțional la realizarea scopului Asociației "ROPARK";
d) membrii - susținători – persoanele care aderă la scopul Asociației "ROPARK" și care sprijină
material și moral Asociația în realizarea obiectivelor acesteia.
(4) Calitatea de membru - asociat sau de membru - susținător al Asociației "ROPARK" se acordă
de către Consiliul Director, prin votul a cel puțin două treimi din numărul membrilor Consiliului Director.
(5) Calitatea de membru de onoare al Asociației se acordă de către Adunarea Generală, prin votul
a cel puțin două treimi din numărul membrilor prezenți, la propunerea Consiliului Director.
(6) Contribuțiile membrilor Asociației la realizarea scopului și obiectivelor acesteia constau în sprijin
financiar, material, moral și activități voluntare în cadrul programelor/proiectelor inițiate/derulate de
Asociația "ROPARK".
(7) Cotizația membrilor fondatori a membrilor asociație:
 Pentru persoane juridice: 1000 lei/an;
 Pentru persoane fizice: 100 lei/an;
Pe baza hotărârii Adunarii Generale cotizația poate fi modificată.
Art. 11 – Drepturile și responsabilitățile membrilor
(1) Membrii fondatori și membri ai Asociației au următoarele drepturi:
a) să-și exprime prin vot optiunea față de proiectele de hotărâri ale Adunării Generale;
b) să aleagă și să fie aleși în Consiliul Director, dacă au aptitudini și capacitate pentru funcțiile
pentru care candidează;
c) să beneficieze de programele inițiate de Asociație;
d) să participe la programele derulate de Asociație;
e) să beneficieze de serviciile Asociației;
f) să beneficieze de rezultatele programelor inițiate de Asociație;
g) să aibă acces la spațiile și dotările Asociației pentru organizarea unor manifestări și activități
științifice, culturale și sportive în domeniile de interes ale Asociației "ROPARK";
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h) să folosească insemnele Asociației și ale organismelor din care face parte;
i) alte drepturi prevăzute în regulamentele Asociației.
(2) Membrii susținători ai Asociației și membrii de onoare beneficiază de drepturile
prevăzute la art. 11 li. c) – h) din prezentul Statut.
(3) Obligațiile membrilor Asociației sunt următoarele:
a) să respecte statutul, regulamentele și hotărârile Adunării Generale și ale Consiliului Director al
Asociației;
b) să contribuie la realizarea scopului și obiectivelor Asociației prin sprijin financiar, material, moral
și activități voluntare în cadrul programelor/proiectelor inițiate/derulate de Asociația "ROPARK";
c) să îndeplinească obligațiile materiale și financiare potrivit angajamentelor pe care și le-au luat;
d) să îndeplinească celelalte obligații prevăzute în Regulamentele adoptate de Asociație.
e) să acționeze cu integritate și diligență și să presteze servicii într-o manieră care este de așteptat
și acceptat ca practică profesională competentă.
f) să țină pasul cu legislația în vigoare, condițiile de piață și tehnici referitoare la managementul
parcărilor în beneficiul clienților și a colegilor.
g) să promoveze și să protejeze interesele Asociației.
h) să încurajeze candidați potriviti să aplice pentru calitatea de membru al Asociației;
i) să acționeze cu prudență profesională, calificare și chibzuire în gestionarea
programelor/proiectelor inițiate/derulate de Asociația "ROPARK";
j) A nu se angaja în orice act sau comportament care ar putea aduce dezonoare Asociației sau
membrilor săi.
k) să se abțină de la orice formă de comportament care ar putea afecta negativ moral sau material
membrii Asociației, persoane juridice sau afiliați.
l) să actioneze, în orice moment, în mod obiectiv, cu onestitate și lipsită de interese, fără a fi
influențată, în mod nejustificat de cineva.
(4) Consiliul Director va numi un Secretar General, din rândul membrilor, care are următoarele
atribuții:
a) aplică deciziile Consiliului Director;
b) participă la sesiunile Adunării Generale, ale Consiliului Director, ale comisiilor permanente și adhoc;
c) asigură comunicarea cu membrii Asociației;
d) asigură activitatea de întocmire și păstrare a tuturor documentelor și evidențelor privind
Adunările Generale, Ședințele Consiliului Director, datele de contact ale membrilor, cererile și documentația
de aderare ale acestora, atunci când aceste activități nu sunt realizate de alte persoane către care Asociația
a externalizat astfel de servicii.
(6) În cazul săvârșirii de către membrii Asociației a următoarelor abateri se aplică sancțiunile
de la art.11 pct.7.:
a) denigrarea activității Asociației;
b) întreprinderea unor acțiuni ce aduc prejudicii de orice natura Asociației;
c) angajarea Asociației în acțiuni pentru care nu a fost autorizată de organele de conducere;
d) împlicarea Asociației în activități politice;
e) abaterile de la etica profesională și morală incluse în Regulamentul de Organizare și
Funcționare al Asociației;
f) comiterea unor fapte cu caracter penal, pentru care a fost condamnat prin hotărâre
judecătorească rămasă definitivă;
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g) în cazul persoanelor care fac parte din conducerea Asociației și neparticiparea sistematică la
activitatea structurii de conducere în care a fost ales sau împiedicarea prin diferite mijloace ca aceasta săși desfăsoare în mod eficient activitatea;
(7) Sancțiunile care se pot aplica sunt următoarele:
a) avertisment;
b) avertisment sever și ultimativ;
c) suspendarea pe termen determinat din Asociației sau din funcția de conducere potrivit Statutului
Asociației;
d) excluderea din asociație.

Art. 12 Incetarea de drept a statutului de membru
(1) Calitatea de membru încetează în următoarele situații:
a) prin retragere, în baza unei cereri de retragere ce nu trebuie motivată;
b) prin excludere în următoarele situații:
– încălcarea gravă a prevederilor statutare și a hotărârilor organismelor de conducere ale Asociației,
– ca urmare a unei condamnări, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru săvârsirea
unor fapte cu caracter penal incompatibile cu misiunea și principiile federației;
– în caz de neplată a cotizației timp de 6(șase) luni.
(2) Excluderea se face de către Comitetul Director al Asociației prin decizie.
(3) Împotriva deciziei se poate depune contestație în termen de 15 zile de la comunicare.
Contestația se solutioneză de către Adunarea Generală.
(4) De la data înregistrării deciziei și până la soluționarea eventualei contestații în Adunarea
Generală, calitatea de membru al Asociației este suspendată.

CAPITOLUL III RESURSELE PATRIMONIALE ȘI CHELTUIELILE ASOCIAȚIEI
Art. 13 – (1) Patrimoniul social inițial al Asociației se completează cu veniturile din contribuțiile membrilor
fondatori, membrilor-asociați, cotizațiile și taxele de înscriere a membrilor-sustinători, dobânzile și
dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condițiile legii, sponsorizări sau legate, venituri
realizate din activități economice directe, resurse obținute de la bugetul de stat și/sau de la bugetele locale,
precum și alte venituri, în conformitate cu prevederile legii.
(2) Întregul patrimoniu va fi evidențiat și păstrat în conformitate cu legislația română în materie, pe
numele Asociației, și va fi folosit exclusiv pentru realizarea scopului și obiectivelor ei.
CAPITOLUL IV
CONDUCEREA ȘI CONTROLUL ASOCIAȚIEI
Sectiunea I
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Art. 14. - Organele de conducere, administrare și control ale Asociației sunt:
a) Adunarea Generală a Asociației;
b) Consiliul Director;
c) Cenzorul sau Comisia de Cenzori. Asociația "ROPARK" va putea funcționa cu un singur cenzor,
atunci când acesta este numit de către Adunarea Generală ordinară, urmând ca în situația în care numărul
membrilor/asociaților depășește 100, Asociației "ROPARK" să funcționeze cu o Comisie de Cenzori
formată din 3 membri care îndeplinesc cerințele legale. În lipsa numirii unui cenzor se vor aplica prevederile
legale cu privire la controlul Asociației "ROPARK".
Adunarea generală
Art. 14 – (1) Adunarea Generală este organul de conducere alcătuit din totalitatea membrilor fondatori și
membrilor asociați.
(2) Adunarea Generală are următoarele competențe:
a) stabilirea strategiei și a obiectivelor generale ale Asociației;
b) aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a situației financiare anuale, raportul de gestiune
și raportul cenzorilor;
c) alegerea și revocarea membrilor Consiliului Director;
d) alegerea și revocarea Cenzorului sau a Comisiei de Cenzori;
e) hotărăște înființarea de filiale;
f) modificarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației "ROPARK";
g) dizolvarea și lichidarea Asociației, precum și stabilirea destinației bunurilor rămase după
lichidare;
h) aprobă programul de activitate al Asociației pentru exercițiul financiar următor;
i) aprobă descărcarea de gestiune a personalului cu atribuții de administrare;
j) orice alte atribuții prevăzute de lege sau în statut.
Art. 15 – (1) Adunarea Generală se întrunește cel puțin odată pe an și are drept de control asupra
Consiliului Director și Cenzorului/Comisia de Cenzori.
(2) Adunarea Generală se convoacă cu cel puțin 15(cinsprezece) zile inainte de data fixată pentru
desfăsurarea ei sau, în cazuri de urgență, cu cel puțin 3 zile de la data desfășurării ei, în acest din urma
caz dacă:
a) se impune în mod necesar modificarea Statutului;
b) apar situații care afectează existența Asociației;
c) la cererea scrisă a unui număr de cel puțin jumatate din numărul membrilor fondatori și al
membrilor asociați.
(3) Adunarea Generală se convoacă de Consiliul Director, printr-un convocator scris, punându-se
la dispoziția participanților și materialele supuse dezbaterii. Consiliul Director va face dovada convocării
tuturor membrilor activi la începutul oricărei Adunări Generale și analizând prezența din Adunarea Generală
o va declara statutară sau o va invalida.
(4) Participanții pot solicita introducerea pe ordinea de zi a unor cereri, formulate în scris, și depuse
cu cel puțin 3 zile inainte de data la care are loc Adunarea Generală, în cazuri excepționale chiar înainte
de ședintă.
Art. 16 – (1) La Adunarea Generală participă:
a) membrii fondatori;
b) membrii asociați;
c) membrii de onoare, în calitate de invitați, fără drept de vot;
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d) membrii-susținători, în calitate de invitați, fără drept de vot;
e) alti invitați, fără drept de vot.
(2) În cadrul Adunării Generale, fiecare membru fondator și membru activ are dreptul la un vot cu
caracter deliberativ.
Art. 17 – Asociații care, într-o anumită problemă, supusă hotărârii Adunării Generale, sunt interesați
personal sau prin soții lor, ascendenții sau descendenții, rudele în linie colaterală sau afinii lor până la
gradul al patrulea inclusiv, nu vor putea lua parte la deliberare și nici la vot. În caz contrar vor răspunde în
condițiile legii pentru daunele cauzate Asociației, dacă fără votul lor nu s-ar fi putut obține majoritatea
cerută.
Art. 18 – Alegerile pentru Consiliul director și Cenzor sau Consiliul de Cenzori au loc odată la 4 (patru) ani,
cu excepția cazurilor de retragere sau revocare, când ele se pot organiza la Adunarea Generală care le
urmează.
Art. 19 – (1) Adunarea Generală poate avea loc dacă sunt prezenți cel puțin o jumatate plus unul dintre
membrii fondatori, membrii de onoare și membrii asociați.
(2) Dacă nu se îndeplinește cvorumul prevăzut la alineatul (1), Adunarea Generală se reconvoacă
după o perioadă de 15 zile și poate avea loc oricare ar fi numărul asociaților prezenți.
(3) Modul de desfăsurare, dezbaterile care au avut loc și hotărârile adoptate de Adunarea
Generală, la fiecare convocare a acesteia, se consemnează în procesul-verbal întocmit.
(4) Asociații absenți iau cunostință de dezbateri din procesul-verbal aflat la secretariatul Asociației.
Art. 20 – (1) Adunarea Generală este condusă de președintele Asociației sau, în lipsă, de înlocuitorul numit
de președinte sau unul din vicepreședinți confirmat prin vot majoritar la începutul Adunării Generale.
(2) Hotărârile Adunării Generale (ordinare sau extraordinare) se iau cu majoritatea simplă de voturi
a membrilor fondatori și a membrilor asociați prezenți, cu excepția hotărârilor care au ca obiect dizolvarea
Asociației sau modificarea scopului ei.
(3) Membrii fondatori, prin majoritate simplă, au drept de veto la deciziile Adunării Generale.
Art. 21 – Hotărârile Adunării Generale contrare legii, actului constitutiv sau statutului Asociației pot fi atacate
potrivit dispozițiilor legale în vigoare, de de către oricare dintre asociații care au lipsit sau au votat împotrivă
și au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de sedință, în termen de 15 zile de la data la care au
luat cunostință despre hotărâre sau de la data când a avut loc sedința, după caz.
Art. 22 - Hotărârile luate în Adunările Generale cu respectarea prevederilor legale ale prezentului Statut și
ale Actului Constitutiv sunt obligatorii pentru toți membrii Asociației "ROPARK", inclusiv pentru membrii
Asociației "ROPARK", care nu au luat parte la Adunările Generale, care s-au abținut de la vot, care au votat
împotrivă sau care nu și-au putut exercita dreptul de vot datorită suspendării acestuia.
Sectiunea a II-a
Consiliul director
Art. 22 – (1) Consiliul director al Asociației asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale.
(2) Consiliul Director al Asociației "ROPARK" este constituit din 3(trei) sau mai multe persoane,
astfel:
a) Președinte;
b) Vicepreședinte;
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c) Secretar General;
Art. 23 – (1) Membrii Consiliului Director se aleg, individual, prin vot secret, de Adunarea Generală, cu
întrunirea unei jumatăți plus unu din votul membrilor fondatori, membrilor de onoare și membrilor-asociați
prezenți la Adunarea Generală, pentru un mandat de 4(patru) ani.
(2) Potrivit hotărârii Adunării Generale, membrii inițialii ai Consiliului Director vor putea fi înlocuiți.
(3) În cazul în care un membru desemnat părăseste Consiliul Director, el va fi înlocuit cu unul din
membrii fondatori, sau o terță persoană, potrivit hotărârii Adunării Generale, cu întrunirea votului unei
jumătăți plus unul din numărul membrilor cu drept de vot prezenți.
(4) În cazul în care un membru desemnat în Consiliul Director se retrage, el are obligația să notifice
în scris intenția sa, cu un preaviz de 90 de zile calendaristice inainte, demisia operând la data împlinirii
preavizului.
(5) Pentru motive temeinice, Adunarea Generală, cu întrunirea votului unei jumătăți plus unul din
numărul membrilor cu drept de vot prezenți, pot decide excluderea membrilor Asociației sau revocarea
membrilor Consiliului Director al Asociației "ROPARK".
(6) Funcțiile rămase libere se completează prin hotărârea Adunării Generale, cu întrunirea votului
unei jumătăți plus unu din numărul membrilor cu drept de vot prezenți.
(7) Completarea funcțiilor rămase libere se face în cel mult 30 de zile de la descompletare.
(8) Membrii ai Consiliului Director sunt aleși dintre membrii Asociației "ROPARK". Candidaturile
pentru alegerea în poziția de Președinte și cele pentru alegerea în poziția de membru al Consiliului Director
se transmit Secretarului General al Asociației "ROPARK" și Consiliului Director al Asociației "ROPARK"
prin orice mijloace de comunicare(inclusiv cele electronice), cu cel puțin 48 de ore inainte de ora stabilită
pentru ținerea Adunării Generale pentru alegerea Președintelui și a membrilor Consiliului Director.
(9) Orice membru al Asociației "ROPARK" iși poate depune candidatura, atât pentru funcția de
Președinte al Consiliului Director, cțt și pentru cea de membru al Consiliului Director și numai dacă nu a
depășit termenul de plată a cotizației anuale datorate Asociației "ROPARK". Membrii Asociației "ROPARK"
pot propune candidatura altor membrii ai Asociației.
(10) Vor fi considerați aleși în funcțiile pentru care candidează, membrii Asociației "ROPARK" care
obțin cel mai mare număr de voturi “pro”, în ordinea clasării. În anumite situații de egalitate de voturi “pro”
care nu fac posibilă alegerea în funcția de Președinte sau de membru al Consiliului Director
(Vicepreședinte) se va organiza în aceeași zi, în continuarea sesiunii Adunării Generale, un al doilea tur.
În cazul funcției de Președinte, în situația în care nu există un candidat care să fi acumulat jumătate plus
unul din numărul de voturi exprimate, vor intra în al doilea tur doar primi doi candidați în funcție de numărul
de voturi obținute. Dintre aceștia, va câștiga candidatul care obține în turul doi cel mai mare număr de voturi
“pro”. În cazul funcției de membru în Consiliul Director (Vicepreședinte) vor intra în turul doi numai acei
candidați care nu s-au ales din primul tur prin raportare la numărul de voturi “pro” obținut și numai dacă
imposibilitatea formării complete a Consiliului Director din primul tur s-a datorat unor situații de egalitate de
voturi “pro” (ex. dacă în primul tur sunt 5 candidați clasați pe primul loc – au număr egal de voturi “pro”- toți
cei 5 vor intra în turul doi; dacă sunt 4 candidați clasați pe primul loc cu un număr egal de voturi “pro” nu se
mai organizează turul 2, toți 4 sunt aleși; dacă este 1 candidat care a obținut cel mai mare număr de voturi
“pro” în primul tur – acesta este ales - iar pe locul 2 se clasează 4 candidați cu un număr egal de voturi
“pro” vor intra în turul doi numai cei 4 candidați plasați la egalitate pe locul 2 pentru cele 3 funcții rămase;
dacă după primul tur există un candidat care a obținut cel mai mare număr de voturi “pro”, pe locul 2 se
clasează un alt candidat și pe locul 3 alți 4 candidați cu un număr egal de voturi, în turul 2 intra numai cei
4 candidați care au obținut număr egal de voturi “pro” pentru cele 2 funcții rămase, etc.).
(11) În cazul în care nici în urma turului 2 nu se poate stabili componența finală a Consiliului Director
(1 Președinte și 4 Vicepreședinți) datorită unor situații de egalitate de voturi “pro”, se vor organiza în aceeași
zi tururi consecutive până la alegerea componenței Consiliului Director.
(12) Candidații care intră în tururile următoare primului tur au dreptul să decidă să nu mai continue

9

să participe în oricare din aceste tururi, prin retragerea candidaturii. Dacă prin retragerea candidaturii se
formează numărul necesar de membrii ai Consiliului Director, nu se va mai organiza un alt tur, candidații
ramași în cursă și care nu și-au retras candidatura fiind considerați aleși.
(13) Indiferent de schimbarea conducerii Asociației, titulatura de membru fondator nu va putea fi
luată sau acordată altor persoane decât celor care au semnat primul act constitutiv al Asociației.
(14) Membrii Consiliului Director pot lua decizii și prin corespondență (fax, email). Deciziile luate
prin corespondență de către Consiliul Director se semnează de către Președinte și de Secretarul General,
iar în lipsa desemnării acestuia din urmă, de către un Vicepreședinte. Dacă nu se prevede altfel în prezentul
Statut, Comitetul Director ia decizii cu votul majorității membrilor săi.
Art. 24 – În exercitarea competentei sale, Consiliul Director are următoarele atribuții:
a) prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului
de venituri și cheltuieli, situația financiară anuală, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli, proiectul
programelor Asociației;
b) incheie acte juridice în numele și pe seama Asociației;
c) aprobă organigrama și strategia de personal ale Asociației;
d) elaborează regulamentul intern de funcționare și organizare al Asociației;
e) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în lege sau în statut;
f) aprobă primirea de noi membrii;
g) hotărăște ridicarea calității de membru, la cererea celui în cauză sau la cererea a cel puțin doi
membri ai Asociației;
h) suspendă dreptul la vot al membrilor, atunci când plata cotizației nu a fost achitată într-o perioadă
egală sau mai mare de 6(șase) luni. Dreptul de vot suspendat ca urmare a neplății cotizației de membru,
urmează a fi redobândit odată cu plata cotizației;
i) decide necesarul de funcții de execuție, iar pentru acele funcții care sunt retribuite, stabilește
nivelul de salarizare;
j) Consiliul Director este singurul abilitat să exprime opinii publice în numele Asociației "ROPARK".
k) elaborează prin intermediul structurii administrative pe care o are la dispoziție și supune aprobării
Adunării Generale, bugetul de venituri și cheltuieli, raportul de gestiune și situația financiară anuală.
Art. 25 – Membrii Consiliului Director care, într-o anumită problemă, supusă hotărârii sale, sunt interesați
personal sau prin soții lor, ascendenții sau descendenții, rudele în linie colaterală sau afinii lor până la
gradul al patrulea inclusiv, nu vor putea lua parte la deliberare și nici la vot. În caz contrar vor răspunde în
condițiile legii pentru daunele cauzate Asociației, dacă fără votul lor nu s-ar fi putut obține majoritatea
cerută.
Art. 26 – Deciziile contrare legii, Actului Constitutiv sau Statutului Asociației pot fi atacate de asociați sau
de către oricare dintre membrii Consiliului Director care au lipsit sau au votat împotrivă și a cerut să se
insereze aceasta în procesul-verbal de sedință, potrivit dispozițiilor legale în vigoare.
Art. 27 – Consiliul Director poate împuternici una sau mai multe persoane cu funcții executive, inclusiv
persoane care nu au calitatea de fondator/asociat ori sunt străine de asociație pentru a încheia acte juridice
în numele și pe seama Asociației sau orice alte atribuții prevăzute în lege sau în statut.
Art. 28 – (1) Consiliul Director se întrunește cel puțin o dată pe lună sau ori de câte ori nevoile
Asociației o impun.
(2) Convocarea Consiliului Director se face de Președinte, iar în lipsa acestuia de înlocuitorul sau,
cu cel putin 10 zile înainte de data fixată.
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(3) Consiliul Director deliberează, în mod valabil, în prezența a două treimi din numărul membrilor
săi și adoptă hotărâri cu o jumatate plus unu din voturi.
Art. 29 – Deliberările și hotărârile Consiliului Director se consemnează în procese-verbale încheiate cu
ocazia fiecărei sedințe.
Art. 30 Preşedintele Asociației este în acelaşi timp și Președintele Consiliului Director.
Art. 31 Preşedintele Consiliului Director
(1) Președintele Consiliului Director este și președintele Adunării Generale și reprezintă Asociația
în toate actele, în conformitate cu Statutul și cu hotărârile Adunării Generale.
(2) În lipsa președintelui, atribuțiile acestuia sunt exercitate de unul dintre vicepreședinți, desemnat
de acesta.
Art. 32 Atribuțiile Președintelui
(1) Președintele Asociației "ROPARK" are următoarele atribuții:
a) asigură conducerea curentă a Asociației între sedințele Consiliului Director;
b) reprezintă Asociația în raporturile cu autoritățile publice, cu persoanele fizice sau juridice din
țară și din străinatate, precum și cu alte organisme din țară sau străinatate, în cazul în care nu desemnează
o persoană pentru această funcție;
c) Încheie acte juridice în numele și pe seama Asociației, stabilind competențe privind angajarea
patrimonială a Asociației;
d) numește persoanele cu funcții de execuție și administrare curentă și le stabilește salariul (dacă
este cazul);
e) convoacă și prezidează ședințele Consiliului Asociației și ale Adunărilor Generale ale acesteia;
f) urmărește realizarea programului de activitate și a bugetului de venituri și cheltuieli ale Asociației;
g) coordonează punerea în aplicare a deciziilor și programelor stabilite de Adunarea Generală a
Asociației, în vederea realizării obiectivelor acesteia;
(2) Președintele poate transmite dreptu l de reprezentare și poate delega o parte din atribuțiile sale
altor membri ai Consiliului Director.
Art. 33 Vicepreședintele
(1) este prezent cu drept de vot în Consiliul Director.
(2) Vicepreședinții Asociației "ROPARK" au următoarele atribuții:
a) ajuta președintele în îndeplinirea cu succes a atribuțiilor sale;
b) prezidează sedința ordinară în cazul delegării sau absentării președintelui;
c) supreaveghează activitatea membrilor Asociației;
Sectiunea a III-a
Controlul Financiar
Art. 34 Cenzorul/Comisia de Cenzori
(1) Atunci când Adunarea Generală numește un Cenzor, controlul financiar al Asociației este
asigurat de respectivul Cenzor. Când numărul membrilor Asociației "ROPARK" depășeste 100, controlul
Asociației va fi realizat de o Comisie de Cenzori formata din 3(trei) cenzori care respecta cerintele impuse
de Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 sau orice act normativ care o înlocuiește pe acesta. În lipsa unui
Cenzor se vor aplica prevederile legale cu privire la controlul Asociației "ROPARK".
(2) Membrii Consiliului Director nu pot fi Cenzori.
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(3) Dacă nu sunt membri ai Asociației "ROPARK", cenzorii numiți de Adunarea Generală vor primi
o indemnizație, stabilită cu ocazia numirii/alegerii lor.
(4) Cenzorul/Comisia de Cenzori are următoarele atribuții:
a) verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociației;
b) întocmește rapoarte și le prezintă Adunării Generale;
c) prezintă anual raportul referitor la situația financiară anuală de venituri și cheltuieli ale Asociației;
d) propune Consiliului Director convocarea Adunării Generale ordinare sau extraordinare dacă
există motive întemeiate;
e) poate participa, fără drept de vot la Adunările Generale și la ședintele Consiliului Director și să
sesizeze acestora aspectele mai importante constatate cu prilejul controalelor efectuate;
f) orice alte atribuții stabilite de Adunarea Generală sau Consiliul Director.
Art. 35 - (1) Adunarea Generală aprobă regulile generale de organizare a controlului financiar
intern al Asociației.
(2) Cenzorul este ales de către Adunarea Generală, prin vot deschis, cu întrunirea a două treimi
din votul membrilor fondatori și membrilor asociați prezenți, pentru un mandat de 4 ani.
Art. 36 (1) Asociația își organizează contabilitatea proprie și evidentele de gestiune economicofinanciară corespunzătoare scopului și obiectivului de activitate.
(2) Anul financiar pentru Asociație începe la 1 ianuarie și se sfârșeste la 31 decembrie a fiecărui
an.
(3) Primul exercițiu financiar începe la data constituirii Asociației și sfârșește la 31 decembrie a
anului în care acesta s-a constituit.
CAPITOLUL V - DISPOZIȚII ADMINISTRATIVE
Art. 37 Membrii Asociației și membri Consiliului Director vor avea dreptul de acces liber la registrele
de procese-verbale. Ei pot solicita copii și extrase după înregistrări, pe cheltuială proprie.
Art. 38 Procesele-verbale vor fi atașate la registre în ordine cronologică. Înregistrările vor fi păstrate
timp de cel puțin 5 (cinci) ani, dacă prin lege nu se prevede o perioadă mai îndelungată. Acestea vor fi
distruse după exprimarea perioadei de păstrare, numai dacă Adunarea Generală a luat o decizie expresă
în acest sens.
Art. 39 Toate notificările, comunicările și convocările vor fi transmise membrilor Asociației prin orice
canal de comunicare.
Art. 40 În toate cazurile în care reglementările, procedurile sau activitățile Asociației nu sunt explicit
prevăzute de prezentul Statut, acest Statut va fi completat cu dispozițiile legilor din România.
CAPITOLUL V - VENITURILE ȘI CHELTUIELILE ASOCIAȚIEI
Art. 41 - Veniturile Asociației provin din:
a) cotizațiile și contribuțiile în bani ale membrilor fondatori și ale celorlalte categorii de membri;
b) subvenții, donații, sponsorizări, contribuții cu orice titlu, legate acceptate sub beneficiu de
inventar și alte fonduri obținute din țară sau străinatate de la persoane fizice și/sau juridice;
c) dobânzile și dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile în condițiile legale;
d) dividendele societăților comerciale înfiintate de asociație;
e) venituri realizate din activități economice directe, inclusiv din activități de organizare a unor
târguri, , conferințe, expoziții și/sau alte manifestări;
f) venituri provenite din programe din cadrul proiectelor finanțate prin intermediul bugetului statului
român, prin intermediul programelor de finanțare derulate de Uniunea Europeană sau de alte autorități,
instituții, entități de drept public sau privat;
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g) alte venituri prevăzute de lege.
Art. 42 Înființarea societăților comerciale
(1) Asociația poate înființa societăți comerciale ale căror dividende, dacă nu se reinvestesc în
aceste societăți, se vor folosi pentru realizarea scopului Asociației, care insă nu pot avea obiecte de
activitate similare cu cele ale membrilor fondatori, decât cu acordul în scris și expres al acestora.
(2) Asociația poate desfăsura orice alte activități economice directe, dacă acestea au caracter
accesoriu și au legatură stransă cu scopul principal al ei.
Art. 43 Cheltuielile Asociației
(1) Principalele cheltuieli ale Asociației sunt:
a) cheltuieli pentru realizarea programelor și obiectivelor Asociației;
b) salarii și adaosuri la salarii;
c) indemnizații, prime și premii;
d) procurări de rechizite, imprimate de birou, aparatură și alte bunuri și/sau servicii necesare
realizării scopului Asociației;
e) chirii, dobânzi, taxe, comisioane bancare;
f) burse, cazare, masă, transport;
g) utilități: energie electrică, termică, gaze naturale, apă, etc.;
h) alte cheltuieli;
(2) Cheltuielile se efectuează potrivit prevederilor bugetului de venituri și cheltuieli și se aprobă de
persoane însărcinate de Consiliul Director.
(3) Salariile, indemnizațiile și alte drepturi bănesti ale personalului se stabilesc în limitele Statutului
și ale bugetului de venituri și cheltuieli.
(4) Consiliul Director poate dispune de plata de premii, gratificații și altele asemenea din
disponibilităile existente.
CAPITOLUL VI
DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA
Art. 44 - Asociația "ROPARK" se va dizolva:
(1) De drept prin: realizarea sau, dupa caz, imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost
construită, dacă în termen de 3 (trei) luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea
acestui scop.
(2) Prin hotărâre judecătorească, la cererea oricarei persoane interesate atunci când:
a) scopul sau activitatea Asociației a devenit ilicită sau contrare ordinii publice;
b) realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
c) urmărește alt scop decât cel pentru care a fost construit;
d) a devenit insolvabilă;
e) nu mai obține autorizațiile prealabile necesare, potrivit legii.
(3) Prin hotărârea Adunării Generale.
(4) În alte situații prevăzute de lege.
Art. 45 – (1) În cazul dizolvării Asociației, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite
către persoane fizice.
(2) Aceste bunuri pot fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu
scop identic sau asemănător.
(3) Dacă în termen de 6 (șase) luni de la terminarea lichidării, lichidatorii nu au reușit să transmită
bunurile în condițiile alineatului (2), ele se atribuie de instanța competentă unei persoane juridice cu scop
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identic sau asemănător.
(4) Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului-verbal de predare-preluare, dacă prin
aceasta nu s-a stabilit o dată ulterioară.
Art. 46– Lichidatorii încheie operațiunile și remit celor în drept contul gestiunii numai după expirarea
unui termen de 6 (șase) luni de la publicarea dizolvării Asociației.
Art. 47– După încheierea lichidării, lichidatorii sunt obligați ca în termen de 2 (două) luni să depună
situația financiară anuală registrul jurnal și un memorandum, să declare operațiunile de lichidare la Registrul
Asociațiilor și fundațiilor al judecătoriei în a cărei circumscripție teritorială își are sediul Asociația și să
îndeplinească toate procedurile de publicare și radiere din acest registru.
Art. 48 – Dacă în termen de 30 de zile libere de la depunerea situației financiare anuale nu se
înregistrează nici o contestație, situația financiară anuală se consideră definitiv aprobat, iar lichidatorii, cu
autorizarea judecătoriei, vor remite celor în drept bunurile și sumele rămase de la lichidare, împreună cu
toate registrele și actele Asociației și ale lichidării, după aceasta fiind considerați descarcați.
Art. 49– (1) Asociația încetează a avea ființă la data radierii din Registrul Asociațiilor și Fundațiilor.
(2) Radierea se face în baza Actului Constatator eliberat lichidatorilor, prin care se atestă
descărcarea acestora de obligațiile asumate.

CAPITOLUL VII
DISPOZIȚII FINALE
Art. 50 Prevederile prezentului statut se completează cu celelalte dispoziții legale în vigoare privind
asociațiile și fundațiile.
Art. 51 Intră în vigoare la data la care se efectuează mențiunea în Registrul Asociațiilor și
Fundațiilor.
Art. 52 Prezentul statut este cadru normativ pe baza căruia se va desfăsura întreaga activitate a
Asociației și intră în vigoare la data înscrierii în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor.

Prezentul document a fost redactat în 14 exemplare, cu câte 14 pagini fiecare, din care 5
exemplare originale pentru părțile semnatare, astăzi, urmând a i se conferii dată certă.
SEMNĂTURILE MEMBRILOR FONDATORI:
S.C. Drumuri Municipale Timișoara S.A.
S.C. Piconet S.R.L.
Ion Șimon
Claudiu-Mircea Suma
Vlad Anciu
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