
STATUTUL 

ASOCIA TIEI "YACHT CLUB SPORTIV SAIL LA VIE' 

Membrii asociati si acordul de asociere: 

Subsemnatii: 

(1) HOMEAG CATALIN-MIHAI, domiciliat in Municipiul Bucuresti, Bld. Tineretului 

nr.7, bl. A2, sc.l, et.2, ap.11, sector 4, identificat cu CI seria RT nr. 865439, eliberat de 

S.P.C.E.P. Sector 4 Ia 11.02.2013, CNP 1810126440093;

(2) DAN MARIUS-LUCIAN, domiciliat in Municipiul Bucuresti, Str. Mitropolitul Iosif 42, 

sector 4, identificat cu CI seria RX nr. 676960, eiiberat de S.P.C.E.P. Sector 4 la 10.03.2015, 

CNP 1880128460058;

(3) ERNEST ALEXANDRU TEODOR, domiciiiat in MunicipiuI Bucuresti, B-dul Pache 

Protopopescu nr. 66, corp C, et. 1, ap 2, sector 2, identificat cu CI seria RR nr. 760038, eliberat 

de S.P.C.E.P. Sector 2 la 28.06.2011, CNP 1800323440019;

(4) PAULET COSMIN-CONSTANTIN, domiciliat in Municipiul Bucuresti, Sos. Vergului 

nr. 11, bl.HI , sc. 1, et.6, ap.25, sector 2, identificat cu CI seria RX nr. 613647, eliberat de 

S.P.C.E.P. Sector 2 Ia 07.11.2014, CNP 1790511100116;

(5) COPINDEANU ALIN-CONSTANTIN, domiciiiat in Municipiul Bucuresti, Calea 

Mosiior nr.225, bl.33-35, sc.C, et.8, ap.94, sector 2, identificat cu CI seria RD nr. 794435, 

eliberat de S.P.C.E.P. Sector 2 Ia 27.07.2012, CNP 1880722030029;

(6) SOFRONIE IOAN-TEODOR, domiciliat in MunicipiuI Bucuresti, Sos. Mihai Bravu 

nr.47-49, bl. P16-Pl 6a, sc.C, et.6, ap.99, sector 2, identificat cu CI seria RR nr. 879853, eiiberat 

de S.P.C.E.P. Sector 2 la 24.01.2012, CNP 1770121424538;

(7) TERTELEAC MillAI, domiciliat in MunicipiuI Bucuresti, Str. Costache Marinescu 

nr.39, et.2, ap.5, sector 1, identificat cu CI seria DP nr. 175949, eliberat de D.E.P.A.B. la 

23.11.2017, CNP 1771115414510;

(8) BADEA MillAIL - DRAGOS, domiciliat in Municipiul Bucuresti, Sos. Pantelimon 

nr.114-124, bl.208B, sc. l, et.10, ap.30, sector 2, identificat cu CI seria RD nr. 846686, eliberat 

de S.P.C.E.P. Sector 2 Ia 12.04.2017, CNP 1761109424515;

(9) POPA LETITIA-ILEANA, domiciliata m Municipiul Bucuresti, str. Mata.sari nr. 14, 

corp B, identificata cu CI seria RX nr. 687289, eiiberata de S.P.C.E.P. Sector 2 Ia data 
27.03.2015, CNP 2780405443056; 

in calitate de membrii asociati, am hotarat in mod Uber �i de comun acord sa ne asociem �i 

sa punem in comun si fara drept de restituire contributia materiala, cunostintele si aportul 

nostru in munca in vederea constituirii unei asociatii nonprofit, cu caracter apolitic, in scopul 

desfo�urarii de activitafi sportive in yachting, respectiv selecfiei �i pregatirii de sportivi fn 

acest domeniu, precum �i a participarii la competifii sportive interne �i internafionale, 

persoanajuridica de drept privat, infiintata in conformitate cu prevederile Ordonantei 26/2000 

cu privire la asociatii �i fundatii, aprobata prin Legea nr.246/2005 �i ale Legii 69/2000 a 

educatiei fizice �i sportului. 
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Denumirea, sediul, forma juridica, durata de functionare, patrimonial initial 

Art. 1 Denumirea Asociatiei este Asociafia Yacht Club Sportiv Sail la Vie, prescurtat YCS 

Sail la Vie conform dovezii privind disponibilitatea denumirii nr. 163778 din data de 

09.10.2017 eliberata de Ministerul Justitiei, aceasta denumire urmand a fi utilizata in toate 

documentele, publicatiile, inscrisurile si relatiile cu tertii. 

Art. 2 Sediul Asociatiei Yacht Club Sportiv Sail la Vie este in Municipiul Bucuresti, Strada 

Matasari 38, sector 2, et. 1, ap. 3. 

Schimbarea sediului poate fi hotarata de catre Consiliul Director. 

Pagina de web a Asociatiei este www.saillavie.ro. Asociatia poate creea si alte pagini de web. 

Art. 3 Asociatia Yacht Club Sportiv Sail la Vie este persoana juridica de drept privat, fara 

scop lucrativ, nonprofit, neguvernamentala si apolitica care se constituie, se organizeaza 

�i funcfioneaza in acord cu prevederile Ordonanfei 26/2000 cu privire la asociafii �i 

fundafii, ale Legii 69/2000 a educatiei fizice �i sportului �i in acord cu Regulamentul 

Federafiei sportive la care se va afilia. 

Asociatia isi poate constitui filiale, ca structuri teritoriale, cu un numar minim de 3 membri, cu 

organe de conducere proprii si un patrimoniu distinct de eel al asociatiei. 

Asociatia isi poate constitui sucursale, ca structuri teritoriale fara personalitate juridica. 

Asociatia functioneza in baza prezentului statut, a actului constitutiv si a reglementarilor legale 

in materie. 

Art. 4 Asociatia Yacht Club Sportiv Sail la Vie se constituie pe perioada nedeterminata. 

Art. 5 Patrirnoniul initial al Asociatiei Yacht Club Sportiv Sail la Vie este constituit din aportul 

in bani ai membrilor asociati si este in valoare de 6.300 (sasemiitreisute) lei, care vor fi depusi 

in contul Asociatie deschis in acest sens, astfel: 

(1) SOFRONIE IOAN-TEODOR,-700 RON;

(2) HOMEAG CATALIN-MIHAI, -700 RON;

(3) DAN MARIUS-LUCIAN, -700 RON;

(4) ERNEST ALEXANDRU TEODOR, -700 RON;

(5) PAULET COSMIN-CONSTANTIN, -700 RON;

(6) COPINDEANU ALIN-CONSTANTIN, -700 RON;

(7) TERTELEAC MIHAi, -700 RON;

(8) BAD EA MIHAIL - DRAGOS, -700 RON;

(9) POPA LETITIA-ILEANA-700 RON;

Capitolul II 

Insemnele si culorile Asociatiei 

Art. 6 Sigla (emblema) Asociatiei Yacht Club Sportiv Sail la Vie reprezinta denumirea Sail La 

Vie Yacht Club scrisa italic stilizat cu culoarile albastru, gri sau alb, asa cum este ea prezentata 

in forma grafica in anexa 1 la prezentul statut. 

Sigla va fi aplicata pe inscriptii, antete, titluri si pe orice fel de material promotional. 

Art. 7 Culorile Asociatiei Yacht Club Sportiv Sail la Vie sunt albastru, gri �i alb. 



Capitolul III 

Scopul si obiectivele asociatiei 

Art. 8 Asociatia Yacht Club Sportiv Sail la Vie are ca scop desfa$urarea de activitii/i sportive 
in yachting, respectiv selecfia �i pregatirea de sportivi in acest domeniu, precum $i 
participarea la competifii sportive interne $i intema/ionale" 

Art. 9 In vederea realizarii scopului urmarit, Asociatia Yacht Club Sportiv Sail la Vie isi 

propune urmatoarele obiective: 

(1) Sustinerea practicantilor de yachting din punct de vedere al pregatirii si perfectionarii,

logistic si administrativ;

(2) Initierea prin diverse programe si proiecte de noi practicanti ai yachtingului si sustinerea

acestora;

(3) Reprezentarea si sustinerea intereselor practicantilor de yachting in fata forurilor de

specialitate din tara si strainatate;

(4) Organizarea $i participarea la competi/ii sportive cu respectarea statute/or #

regulamentelor federa/iilor sportive na/ionale;

(5) Dezvoltarea si folosirea eficienta a dotarilor proprii, inchiriate, achizitionate sau

concesionate pentru sustinerea si practicarea yachtingului;

(6) Editarea de publicatii periodice sau ocazionale pentru buna informare a celor interesati de

scopul, activitatea, realizarile asociatiei cat si de yachting in general;

(7) Cooperarea cu organizatii similare din tara si strainatate in vederea transferului de

cunostinte si a organizarii in comun de manifestari 'in legiiturii cu yachtingul, in baza

regulamentelor si statutelor federatiilor sportive nationale;

(8) Acordarea de burse si sponsorizari pentru sustinerea activitatilor de yachting;

(9) Utilizarea mijloacelor mass-media si internet pentru a promova scopul asociatiei si a

informa despre activitatea sa;

(10) Organizarea de manifestari in tara si in strainatate in vederea promovarii scopului pentru

care asociatia a fost constituita, in baza regulamentelor si statutelor federatiilor sportive

nationale;

(11) Organizarea de actiuni pentru informarea, constientizarea oamenilor privind yachtingul;

(12) Crearea unei bibilioteci dedicate yachtingului;

(13)Asociatia vinde produse �i presteazii servicii in mod accesoriu, pentru realizarea �i
sustinerea obiectului sau de activitate; surplusul de profit, daca exista dupa vanzarea produselor
�i platirea tuturor taxelor �i a costurilor va fi intotdeauna retumat in contul Asociatiei pentru
plata cheltuielilor administrative �i pentru finantarea realizarii scopului Asociatiei. Nici o parte
din surplusul de profit nu poate fi distribuita nici unuia dintre membri organelor de conducere
sau de administratie �i nici unei alte persoane fizice sau juridice membra a Asociatiei, cu
exceptia platii salariilor �i onorariilor.
(14) Desfasurarea de orice alte activitati permise de lege si aflate in legatura cu obiectul sau de
activitate, daca folosesc scopului Asociatiei.
(15)Dupa obtinerea personalitatiijuridice, Asociatia Yacht Club Sportiv Sail la Vie se va afilia
la Federatia Romana de Yachting si va depune prin reprezentantii sai toate diligentele necesare

pentru inregistrarea clubului in Registrul sportiv si dobandirea Certificatului de identitate

sportiva, �i/sau pentru obtinerea oricaror autorizatii administrative aferente desfasurarii

activitatilor specifice in deplina legalitate.
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s���, Art. 10 Membrii asociatiei sunt membri asociati, membri de onoare si membri sustinatori.

(1) Membrii asociati sunt persoanele care isi pun in comun si fara drept de restituire
contributia materiala, cunostintele si aportul in munca pentru implinirea scopului si
obiectivelor asociatiei; acestia au drept de vot in cadrul Adunarii Generale;
(2) Membrii de onoare sunt persoanele fizice sau juridice care au adus sau aduc servicii
importante promovarii scopului asociatiei. Acestia nu au drept de vot in Adunarea generala.
Acest titlu se acorda de catre Adunarea generala la propunerea Consiliului Director sau a
Presedintelui.
(3) Membrii sustinatori pot fi acele persoane care isi aduc contributia la organizarea,
sprijinirea financiara si dezvoltarea asociatiei. Acest titlu se acorda de catre Adunarea Generala
la propunerea Consiliului Director sau a Presedintelui. Membrii sustinatori nu au drept de vot
in Adunarea Generala.

Capitolul V 

Modul de dobandire si pierdere a calitatii de membru al asociatiei 
Art. 11 Poate deveni membru al asociatiei orice persoana care recunoaste si respecta prezentul 
statut, doreste sa practice sau sa sprijine dezvoltarea yachtingului. 

(1) Dobandirea calitatii de membru asociat se face dupa prezentarea unei cereri scrise, prin
decizia Presedintelui Asociatiei, care aproba sau respinge primirea noului asociat fara a fi
nevoie sa motiveze decizia sa. Prin decizia expresa a Presedintelui sau in cazul vacantarii
pozitiei de Presedinte, pana la alegerea noului Presedinte, Secretarul Asociatiei indeplineste
formalitatile de aprobare sau respingere a dobandirii calitatii de membru asociat.
(2) Dobandirea calitatii de membru de onoare sau membru sustinator se face prin acordarea
acestui titlu de catre Adunarea Generala la propunerea Consiliului Director sau a Presedintelui,
persoanelor care au adus sau aduc servicii promovarii Asociatiei.
Art. 12 Pierderea calitatii de membru al asociatiei se poate produce prin:
(1) Deces;
(2) Retragere temporara, pe o perioada de timp determinata, cu aprobarea Adunarii Generale;
(3) Retragere, realizata prin cerere scrisa;
(4) Excludere, in baza hotararii Adunarii Generale, pentru incalcari grave ale statutului,
hotararilor Adunarii Generale si ale Consiliului Director, pentru fapta care prejudiciaza
Asociatia.
(5) Neplata cotizatiei, prin hotararea Adunarii Generale.
Art. 13 Membrii asociati care se retrag sau sunt exclusi nu au nici un drept asupra patrimoniului
asociatiei.

Capitolul VI 

Drepturile si obligatiile membrilor asociati 
Art. 14 Drepturile membrilor asociati sunt: 



(1) Sa aleaga si sa fie alesi in pozitiile de Presedinte sau membru al Consiliului Director;

(2) Sa foloseasca cadrul organizatoric pe care ii asigura Asociatia pentru a participa la

dezbaterea tuturor problemelor si oportunatilor legate de scopul si obiectivele Asociatiei;

(3) Sa participe prin vot si luari de pozitie in cadrul Adunarii Generale la conducerea activitatii

Asociatiei;

( 4) Sa initieze propuneri ce pot fi dezbatute si suspuse la vot in Adunarea Generala;

(5) Sa faca propuneri pentru imbunatatirea activitatii Asociatiei;

(6) Sa initieze actiuni care corespund obiectivelor si scopului Asociatiei;

(7) Alte drepturi date prin lege sau prin actualul statut.

Art. 15 Obligatiile membrilor asociati sunt:

(1) Sa respecte statutul, hotararile Adunarii Generale, ale Consiliului Director si ale

Presedintelui;

(2) Sa contribuie activ la dezvoltarea Asociatiei;

(3) Sa contribuie activ la promovarea activitatii Asociatiei in vederea realizarii scopului pentru

care a fost constituita;

( 4) Sa platesca obligatiile materiale si financiare potrivit angajamentelor pe care si le-au

asumat.

Capitolul VII 

Recompensele si sanctiunile pentru membrii Asociatiei 

Art. 16 Membrii Asociatiei, in urma activitatii lor, pot fi recompensati cu: 

(1) Oferirea de diplome, medalii, trofee;

(2) Stagii de pregatire, perfectionare sau competitionale, in baza regulamentelor si statutelor

federatiilor sportive nationale;

(3) Oferirea de carti de specialitate;

(4) Oferirea de echipament sportive;

(5) Oferirea de orice alte materiale potrivite cu activitatea Asociatiei.

Art. 17 Pentru nerespectarea prevederilor legale, a prevederilor Statutului si Regulamentelor

Asociatiei, membrilor Asociatiei se pot aplica urmatoarele sanctiuni in aplicarea carora se va

tine seama de gravitatea faptei savarsite, culpa celui in cauza, urmarile faptei precum si

eventualele antecedente ale celui care a savarsit fapta:

( 1) Mustrare;

(2) Mustrare cu avertisment scris;

(3) Suspendare pe o perioada determinata;

( 4) Excludere.

Membrii Consiliului Director si Presedintele pot fi sanctionati doar de catre Adunarea

Generala.

Capitolul VIII 

Categoriile de resurse patrimoniale ale Asociatiei 

Art. 18 Veniturile Asociatiei provin din: sume destinate finantarii programelor sportive ale 

cluburilor sportive de drept privat �i 'inscrise 'in contractele 'incheiate cu directiile pentru tineret 
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�i sport judetene, respectiv a municipiului Bucure�ti, sau cu organele administratiei publice 

locale, dupa caz, venituri obtinute din activitati economice realizate in legatura directa cu 

scopul �i obiectul de activitate ale acestora, cotizatii, contributii �i penalitati aplicate membrilor 

sai, sportivilor, antrenorilor �i celorlalti tehnicieni, potrivit statutelor �i regulamentelor propria, 

sume obtinute din transferurile sportivilor, donatii �i sponsorizari, alte venituri, in conditiile 

legii, sume ramase din exercitiul financiar precedent, venituri obtinute din valorificarea 

bunurilor aflate in patrimoniul acestora, venituri obtinute din participarea la competitiile �i 

demonstratiile sportive, alte venituri prevazute de lege. 

Art. 19 Asociatia are regim propriu de administrare si gestionare a bugetului si a patrimoniului, 

aprobat de Adunarea Generala, in conditiile legii. 

Art. 20 Asociatia poate infiinta societati comerciale. Dividendele obtinute din activitatea 

acestor societati, se folosesc pentru realizarea scopului Asociatiei. 

Art. 21 Asociatia poate desfasura orice alte activitati economice directe, daca acestea au 

caracter accesoriu si sunt in legatura cu scopul Asociatiei. 

Capitolul IX 

Organele de conducere, administrare si control ale Asociatiei 

Art. 22 Organele Asociatiei sunt: 

(1) Adunarea Generala

(2) Consiliul Director

(3) Presedintele

( 4) Cenzorul

Art. 23 Adunarea Generala este organul de conducere alcatuit din totalitatea membrilor

asociati, care prezinta cotizatia platita la zi.

Adunarea Generala:

(1) Stabileste strategia si obiectivele generale ale Asociatiei;

(2) Aproba bugetul de venituri si cheltuieli si bilantul contabil;

(3) Alege si revoca membrii Consiliului Director si Presedintele;

(4) Alege si revoca Cenzorul, sau, dupa caz, comisia de cenzori;

(5) Decide modificari ale actului constitutiv al Asociatiei;

(6) Decide eventuala dizolvare sau lichidare a Asociatiei;

(7) Hotaraste excluderea membrilor asociati, la propunerea Consiliului Director sau a

Presedintelui;

(8) Aproba acordarea titlului de membru de onoare sau membru sustinator, la propunerea

Consiliului Director sau a Presedintelui;

(9) Stabileste cotizatiile

(10) Indeplineste orice alte obligatii prevazute de lege.

Art. 24 Adunarea Generala se intruneste eel putin o data pe an si ori de cate ori este nevoie;

Art. 25 Adunarea Generala este convocata de catre Presedinte cu eel putin 15 zile inaintea datei

fixate pentru desfasurare. Pot participa cu drept de vot toti membrii asociati care au cotizatia

platita la zi.

Art. 26 Adunarea Generala este statutar constituita prin prezenta a minimum o jumatate din

numarul total de membri asociati care au cotizatia platita la zi.
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prezenti. 
Art. 28 Hotararile Adunarii Generale se iau cu o jumatate plus unu din numarul voturilor valabil 
exprimate. 
Art. 29 Votul nu se poate exprima prin terti, electronic sau prin orice alte mijloace ce evita 
prezenta fizica a membrului asociat in sala Adunarii Generale. 
Art. 30 Adunarea Generala extraodinara se poate convoca de catre Presedinte, 2/3 dintre 
membrii Consiliului Director sau de catre 1/3 dintre membrii asociatiei cu cotizatia platita la 
zi. 
Art. 31 Adunarea Generala este prezidata de catre Presedinte. In absenta acestuia, se va alege 
un Presedinte de sedinta de catre Adunarea Generata. 
Art. 32 Procesul Verbal al Adunarii Generate este redactat de catre o comisie de alegeri numita 
de catre Secretarul Asociatiei. Din aceasta comisie nu pot face parte candidati la alegerile in 
curs. Procesul Verbal este un document public ce va fi prezentat membrilor asociati cat si oricui 
va dori sa il lectureze. 
Art. 33 Voturile exprimate vor fi numarate de catre Comisia de alegeri. 
Art. 34. Hotararile Adunarii Generate, in limitele legii, ale actului constitutiv si statutului, sunt 
obligatorii pentru toti membrii asociati, inclusiv pentru cei care nu au participat sau au fost 
impotriva. 
Art. 35 Consiliul Director asigura punerea in executare a hotararilor Adunarii Generate si 
conduce Asociatia in perioada dintre doua Adunari Generate. 
Consiliul Director este ales pe o perioada de 1 an. Consiliul Director este format din primii sase 
clasati in urma votului din cadrut Adunarii Generate. Durata mandatului acestora este de un an. 
Contributiile si atributiile fiecarui membru al Consiliului Director se vor stabili in 
Regulamentul intern de functionare, la propunerea Presedintelui. Isi pot depune candidatura 
pentru o functie in Consiliul Director doar membrii asociati ai Asociatiei, majori, care s-au 
inscris in Asociatie de eel putin �ase luni. Presedintele poate reduce aceasta perioada, in situatii 
deosebite, prin decizie proprie. 
Primul Consiliu Director este format din urmatorii: 

1) SOFRONIE IOAN-TEODOR - Presedinte;

2) PAULET COSMIN-CONSTANTIN - Membru;

3) COPINDEANU ALIN-CONSTANTIN, - Membru;

4) ERNEST ALEXANDRO TEODOR, - Membru;

5) HOMEAG CATALIN-MIHAI, - Membru;

6) TERTELEAC MIHAi, - Membru;

7) DAN MARIUS-LUCIAN, - Membru;

Consiliul Director: 

(1) Este format dintr-un numar de 7 membri, intre care si Presedintele;
(2) Se intruneste trimestrial sau oricand este nevoie, la convocarea Presedintelui sau a 1/3
dintre membrii sai, cu eel putin 3 zile inaintea intalnirii;



(3) Prezinta Adunarii Generale raportul de activitate pe perioada mandatului sau, executarea

bugetului de venituri si cheltuieli si proiectele executate sau in curs de executare;

(4) Aproba organigrama si politica de personal a Asociatiei;

(5) Intocmeste programul Asociatiei de dezvoltare;

(6) Raspunde de organizarea si participarea la competitii;

(7) Indeplineste orice alte atributii prevazute de statut sau de Adunarea Generala;

(8) Deciziile in Consiliul Director se iau prin vot. In caz de paritate, votul Presedintelui decide;

(9) Consiliul Director are cvorum in cazul in care ½ plus 1 dintre membri sai sunt prezenti.

Nu se poate considera prezenta o persoana care nu este fizic prezenta;

( 10) In caz de demisie, suspendare sau excludere a unui membru al Consiliului Director, acesta

poate fi inlocuit prin numirea in respectiva functie de catre Presedinte a unui alt membru

asociat, cu mandat interimar pana la urmatoarea sedinta a Adunarii Generate.

Art. 36 Regulile privind organizarea si functionarea Consiliului Director se stabilesc prin

prezentul statut si prin regulamentele inteme de functionare. Consiliul Director isi poate

elabora un regulament propriu, dar care nu poate contrazice legea, statutul sau hotararile

Adunarii Generale;

Art. 3 7 Hotararile Consiliului Director se consemneaza in registrul proceselor verbale incheiate

cu ocazia fiecarei intalniri statutare; acest registru se pastreaza la sediul Asociatiei si poate fi

consultat de catre oricare dintre membrii asociati cu cotizatia platita la zi;

Art. 3 8 Asociatia este reprezentata de catre Presedintele Asociatiei. Acesta conduce Asociatia

intre doua sedinte ale Consiliului Director.

Presedintele Asociatiei:

(1) Indeplineste toate atributiile Consiliului Director intre doua sedinte ale acestuia;

(2) Este ales prin vot direct de catre Adunarea Generala;

(3) Prezideaza intalnirile Consiliului Director si ale Adunarii Generale;

( 4) Conduce si coordoneaza activitatile Asociatiei;

(5) Garanteaza aplicarea statutului si principiilor Asociatiei;

(6) Numeste Secretarul Asociatiei.

Art. 39 Presedintele poate imputemici una sau mai multe persoane pentru a incheia acte juridice

in numele Asociatiei si pentru a indeplini orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de

Adunarea Generala;

Art. 40 Secretarul Asociatiei are ca principale atributii:

(1) Organizarea intalnirilor Consiliului Director;

(2) Organizarea intalnirilor Adunarii Generale

(3) Crearea regulamentului de vot si punerea lui in aplicare

(4) Numirea comisiei de alegeri

Primul Secretar al Asociatiei este Badea Mibail - Dragos.

Art. 41 Secretarul Asociatiei poate fi si membru al Consiliului Director, daca este ales in

Adunarea Generala;

Art. 42 In cazul in care Secretarul nu a fast ales in Consiliul Director, acesta are drept de vot

consultativ.

Art. 43 Secretarul poate fi revocat doar de eel care 1-a numit, in speta Presedintele.

Art. 44 Calitatea de Presedinte, membru in Consiliul Director sau Secretar inceteaza in

urmatoarele situatii:



(1) Demisie
.,, 2) Deces 

-�]J (3) Excludere
··� Art. 45 In cazul vacantarii pozitiei de Presedinte, atributiile sale vor fi preluate de un membru

al Consiliului Director, numit Presedinte interimar, ales in cadrul sedintei Consiliului Director 
dintre membrii acestuia, la nu mai mult de 30 de zile de la vacantare. Presedintele interimar va 
avea ca unic mandat sa convoace si sa organizeze alaturi de Secretar Adunarea Generala de 
alegeri, in eel mult 30 de zile de la alegerea sa. El nu poate schimba Secretarul. 
Art. 46 Controlul financiar este asigurat de catre un Cenzor. 
Acesta: 
(1) Verfica modul in care este administrat patrimoniul Asociatiei;
(2) Intocmeste rapoarte si le prezinta Adunarii Generale;
(3) Poate participa la sedintele Consiliului Director, fara drept de vot;
(4) Indeplineste orice atributii prevazute in statut, regulamente de functionare sau stabilite de
Adunarea Generala sau prevazute de lege.
(5) Cenzorul poate renunta la functie cu un preaviz de 30 (treizeci) de zile fiind raspunzator
pentru retragerea intempestivii �i pentru eventualele neglijente in indeplinirea atributiilor lui.
(6) Cenzorul W poate elabora un regulament intern de functionare. Regulile generale privind
organizarea �i functionarea cenzorului se aproba de Adunarea Generala.
Primul Cenzor al Asociatiei este Popa Letitia-Ileana. 

Art. 47. Membrii Consiliului Director si Secretarul nu pot fi Cenzori. 
Art. 48 Cenzorul este ales pe o perioada de 4 ani. 

Capitolul X 

Dizolvarea si lichidarea 
Art. 49 Asociatia se dizolva 
( 1) De drept;
(2) Prin hotararea judecatoriei sau a tribunalului;
(3) Prin hotararea Adunarii Generale
Art. 50 Asociatia se dizolva in urmatoarele situatii:
(1) Realizarea sau, dupa caz, imposibilitatea realizarii scopului declarat, daca in termen de 3
luni de la constatarea acestei situatii scopul nu este schimbat;
(2) Imposibilitatea constituirii Adunarii Generale, daca aceasta situatie dureaza mai mult de 3
luni de la data la care, potrivit statutului, Adunarea Generala trebuia sa se constituie;
(3) Reducerea numarului de membri asociati sub limita prevazuta de lege.
Art. 51 Asociatia se dizolva prin hotarare judecatoreasca la cererea oricarei persoane interesate,
in urmatoarele cazuri:
(1) Cand scopul sau activitatea Asociatiei a devenit ilicita sau contrara ordinii publice;
(2) Cand realizarea scopului este urmarita prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
(3) Cand Asociatia urmareste un alt scop decat acela exprimat explicit in statut;
( 4) Cand Asociatia a devenit insolvabila;
(5) In toate celelalte cazuri prevazute de lege.



Aft. 52 Asociatia se poate dizolva prin hotararea Adunarii Generale. In termen de 15 zile de la 
��ta sedintei de dizolvare, hotararea Adunarii Generale se depune la judecatoria in a carei 

�jc rcumscriptie teritoriala isi are sediul. in caz de dizolvare prin hotararea adunarii generale,
.· * a�: unurile §i fondurile Asociatiei intra in patrimoniul unei alte asociatii sau fundatii cu scop 
� 

identic sau asemanator care va fi desemnata de Consiliul Director, cu respectarea dispozitiilor 
legale in vigoare §i a ordinii publice. Data transmiterii bunurilor va fi cea a mtocmirii 
procesului-verbal de predare-preluare, daca prin acesta nu se va stabili o data ulterioara. 
Art. 53 In toate cazurile de dizolvare, lichidatorii vor fi numiti prin hotararea judecatoreasca 
sau, dupa caz, de catre Adunarea Generala; 
Art. 54 Mandatul tuturor persoanelor din conducerea Asociatiei inceteaza in momentul numirii 
lichidatorilor. 
Art. 55 Lichidatorii sunt obligati sa continue operatiunile juridice in curs, sa incaseze creantele, 
sa plateasca creditorii si, daca numerarul este insuficient, sa transforme restul activului in bani, 
procedand la vanzarea prin licitatie publica a bunurilor mobile si imobile. 
Art. 56 Atat fata de Asociatie cat si fata de membrii asociati, lichidatorii sunt supusi regulilor 
mandatului. 
Art. 57 Dupa terminarea lichidarii, lichidatorii trebuie sa ceara radierea Asociatiei din Registrul 
asociatiilor si fundatiilor. 
Art. 58 Asociatia inceteaza a avea fiinta la data radierii din Registrul asociatiilor si fundatiilor. 

Capitolul XI 

Dispozitii finale 
Art. 59 Prezentul STA TUT poate fi modificat numai de catre Adunarea Generala cu respectarea 
prevederilor Ordonantei 26/2000 cu privire la asociatii �i fundatii, aprobata prin Legea 
nr.246/2005. 
Se imputerniceste in sensul prevederilor art. 6 Ordonantei 26/2000 cu privire la asociatii §i 
fundatii, aprobata prin Legea nr.246/2005 in vederea indeplinirii procedurii de dobandire a 
personalitatiijuridice asociatul BADEA MIHAIL - DRAGOS. Pentru indeplinirea prezentului 
mandat asociatul BADEA MIHAIL-DRAGOS va putea submandata integral sau partial 
atributiile si sarcinile stabilite in sarcina sa prin mandat. 
Prevederile prezentului Statut se completeaza cu normele legale imperative cuprinse in 
legislatia romana in vigoare. 
Prezentul Statut a fost intocmit in 10 exemplare si a fost semnat in fata avocatului, astazi, data 
atestarii semnaturii. 

Pre�edinte, 
Asociatia Yacht Club Sportiv Sail la Vie 
SOFRO IE IOAN-TEODOR 

Data 05.02.2018 
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Subsemnata DORINA POPESCU, avocat, membru al Baroului Bucuresti, titular al 

Cabinetului Individual de avocatura "Dorina Popescu" cu sediul in Bucuresti, Bdul 

Basarabia nr. 86, bl. A3, sc. A, et. 1, ap. 1, sector 2, in temeiul art. 3 alin. l teza a 3 a din 

Legea avocaturii nr. 51\1995, atest faptul ca prezentul inscris, al carui continut a fost 

redactat de mine, a fost semnat in fata mea la data de mai sus, la sediul Cabinetului. 




