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S-a cerut atestarea prezentului înscris:
STATUTUL
AGENŢIEI PENTRU EFICIENŢĂ ENERGETICĂ ŞI PROTECŢIA MEDIULUI

Încheiat de către membrii fondatori:
1. CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 – MUNICIPIUL BUCUREŞTI, cu sediul
în Bucureşti, str. Banu Manta nr. 9, sector 1, avînd cod fiscal R 4505359, cod IBAN
RO 06TREZ70124510220XXXXX deschis la Trezoreria Sector 1 Bucureşti,
reprezentat de dl. ION BRAD, cetăţean român, născut la data de 16.02.1956, la
Curtea de Ageș,Jud. Argeș, domiciliat în Bucureşti, Calea Călărașilor nr.300, Bl.S20,
Sc.1, et. 6, ap.24, sector 3, identificat cu CI seria RR nr. 966975, eliberată de SPCEP
S3 la data de 18.02.2013, CNP 1590216400064, în baza Hotărârii Consiliului Local al
Sectorului 1 nr. 402 din data de 30.11.2006 şi a aprobării Consiliului General al
Municipiului Bucureşti nr. 119 din data de 14.06.2007.
2. ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI DIN BULEVARDUL IANCU DE HUNEDOARA
NR.25, BLOCUL 2, SECTORUL 1, BUCUREȘTI, cu sediul social în București, Bd.
Iancu de Hunedoara nr.25, bloc 2, sc. B, sectorul 1, cod fiscal 17865180, reprezentată
de domnul GHEORGHE HRISCU, cetăţean român, născut la data de 12.11.1958 la
Poienari, Jud. Neamţ, domiciliat în București, Bd. Iancu de Hunedoara nr. 25, bl.2,
sc. B, et.1, ap.87, sector 1, identificat cu CI seria RR, nr. 832565, eliberată de SPCEP
S1 la data de 19.01.2011, CNP 1581112272674,
3. UNIUNEA GENERALĂ A INDUSTRIAȘILOR DIN ROMÂNIA, cu sediul social în
București, str. Cristian Popișteanu, nr.2-4, sectorul 1, cod fiscal 4018027,
reprezentată prin vicepreședinte în Comitetul Executiv, domnul RADU GODEANU,
cetăţean român, născut la data de 5.03.1954 la Craiova, Jud. Dolj, domiciliat în
București, str. Baltagului, nr.1, bloc V78, scara 2, ap.46, sector 5, identificat cu CI
seria RT, nr. 740942, CNP 1540305400640,
4. DOGEANU ION, cetăţean român, născut la data de 01.10.1962, în Corbu, jud.
Olt, domiciliat în Bucureşti, b-dul Iancu de Hunedoara nr. 25, sc. B, ap. 83, sector 1,
identificat cu CI seria RT, nr. 440381, eliberată de SPCEP S1 biroul nr.1 la data de
08.11.2006, CNP 1621001400754.
Care au hotărât în unanimitate constituirea unei asociaţii, persoană juridică de drept
privat, fără scop patrimonial, ce urmăreşte desfaşurarea unor activităţi în interes
general și comunitar şi se supune legislaţiei române, potrivit Ordonanţei de Guvern
nr. 26/31.01.2000 cu privire la Asociaţii și Fundaţii.
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CAPITOLUL I - DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL ŞI DURATA
ARTICOLUL 1. Denumirea asociaţiei
Denumirea asociaţiei este Agenţia Pentru Eficienţa Energetică și Protecţia Mediului,
conform dovezii de disponibilitate denumire nr. 54409/24.07.2007, eliberată de
Ministerul Justiţiei – Direcţia pentru Servicii Juridice Conexe.
Denumirea menţionată mai sus va fi respectată în toate documentele şi în relaţiile cu
orice alte persoane fizice şi juridice din ţară şi din străinatate.
ARTICOLUL 2. Cadrul legal şi forma juridică
2.1. Agenţia Pentru Eficienţa Energetică și Protecţia Mediului se constituie şi
funcţionează, ca persoana juridică română, în conformitate cu Ordonanţa Guvernului
nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, ca asociaţie non-profit,
neguvernamentală şi apolitică, cu personalitate juridică desfășurânduși activitatea în
interes comunitar.
2.2. Totodata Agenţia se încadrează în prevederile programul „INTELLIGENT
ENERGY-EUROPE” al Uniunii Europene, dedicat promovării eficienţei energetice şi
încurajării economiei de energie în industrie, transporturi, comerţ şi sectorul casnic,
prin măsuri, studii, acţiunii pilot şi prin crearea unor agenţii locale de management
energetic. Cadrul legal al acestui program este definit în Decizia nr. 1230/2003/EC a
Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2003 de adoptare a programului
multianual de acţiune în domeniul energiei „Intelligent Energy-Europe”.

ARTICOLUL 3. Sediul asociaţiei
3.1. Sediul Agenţiei Pentru Eficienţa Energetică și Protecţia Mediului este în
București, sector 1, Calea Victoriei nr. 224, bl. D5, et.3, ap.12.
3.2. Sediul asociaţiei poate fi schimbat, pe baza hotărârii Adunării Generale, cu
respectarea prevederilor legale.
ARTICOLUL 4. Durata asociaţiei
Durata de funcţionare a Agenţiei Pentru Eficienţa Energetică și Protecţia Mediului
este nelimitată, începând cu data dobândirii personalităţii juridice.

3
Octombrie 2015

CAPITOLUL II. SCOPUL ŞI OBIECTUL ASOCIAŢIEI
ARTICOLUL 5. Scopul asociaţiei
Asociaţia este un organism calificat, ce îşi va desfăşura activitatea în interes
comunitar, pentru evaluarea problemelor locale de energie, mediu și dezvoltare
durabilă la nivelul comunităţilor locale.
Asociaţia este Unitate de Management pentru proiecte locale, regionale, naţionale sau
internaţionale, în domeniul energiei, mediului și dezvoltării durabile.
Asociaţia va ajuta autoritaţiile locale să-şi formuleze strategii și politici publice în
aceste domenii şi va susţine autorităţile locale în ceea ce priveşte asigurarea
informării publicului, a conştientizării acestuia asupra problemelor curente în
domeniu, precum şi a consilierii la începerea şi derularea proiectelor de economisire
a energiei, protejare a mediului înconjurător și al dezvoltării durabile.
ARTICOLUL 6. Obiectivele asociaţiei
6.1. Principalele obiective ale asociaţiei sunt legate de dezvoltarea durabilă a
comunităţilor locale:
a) Promovarea eficienţei energetice şi utilizarea energiilor alternative;
b) Promovarea proiectelor referitoare la implementarea soluţiilor
moderne de alimentare cu energie termică;
c) Promovarea proiectelor referitoare la optimizarea traficului rutier;
d) Controlul şi diminuarea poluării locale a mediului (apa, aer, sol,
poluare sonoră) în municipiu prin promovarea tehnologiilor economice
şi curate;
e) Promovarea proiectelor pentru realizarea unui iluminat stradal
modern cu respectarea normelor specifice în domeniu;
f) Promovarea de proiecte privind colectarea şi depozitarea selectivă a
deşeurilor menajere, stradale şi industiale.
g) Promovarea proiectelor pentru optimizarea consumurilor în clădirile
publice, pentru realizarea auditului termic şi energetic pentru clădirile
existente;
h) Certificarea modelului energetic al clădirilor existente
 Stabilirea priorităţilor pentru reabilitarea termică a clădirilor
existente.
 Crearea unei baze de date de indicatori energetici şi de mediu ca
bază a programelor de dezvoltare durabilă.
i) Educarea, conştientizarea şi diseminarea rezultatelor precum şi alte
măsuri de implicare a cetăţenilor în economia de energie şi în protecţia
mediului;

4
Octombrie 2015

j) Colaborarea cu agenţii din Europa, cu alte organisme ale U.E în
scopul transferului de competenţă şi a bunelor practici în ceea ce
priveşte managementul energetic şi protecţia mediului;
k) Accesarea fondurilor internaţionale şi naţionale în domeniu prin
redactarea şi implementarea de proiecte;
l) Conştientizarea cetăţenilor și a mediului de afaceri asupra
problemelor legate de utilizarea raţională a energiei şi a surselor
alternative;
m) Acordarea asistenţei necesare la conceperea şi monitorizarea
proiectelor energetice, implicarea în colaborarea proiectelor interne şi
externe destinate să atragă fonduri pentru managementul energetic şi
realizarea politicilor locale şi de mediu.
n) Alte obiective subordonate scopului, stabilite de Adunarea Generală
sau Consiliul Director al Asociaţiei.
6.2. Afilierea asociaţiei
Asociaţia permite afilierea la organismele internaţionale şi naţionale, în baza
Hotărârii Adunării Generale a Asociaţilor.

CAPITOLUL III - PATRIMONIUL ŞI CATEGORIILE DE RESURSE PATRIMONIALE
ALE ASOCIAŢIEI
ARTICOLUL 7. Patrimoniul iniţial al asociaţiei
7.1. Contribuţiile materiale ale asociaţilor constituie patrimoniul iniţial al Asociaţiei.
Cuantumul patrimoniului iniţial al Asociaţiei este de 4.000 lei.
7.2. Contribuţiile asociaţiilor pentru constituirea patrimoniului iniţial sunt
următoarele:
- CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 – MUNICIPIUL BUCUREŞTI – 1000 lei,
aport în numerar;
- ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI DIN BULEVARDUL IANCU DE HUNEDOARA
NR.25, BLOCUL 2, SECTORUL 1, BUCUREȘTI, 1000 lei, aport în numerar;
- UNIUNEA GENERALĂ A INDUSTRIAȘILOR DIN ROMÂNIA, 1000 lei, aport în
numerar;
- DOGEANU ION - 1000 lei, aport în numerar.
ARTICOLUL 8. Categoriile de resurse patrimoniale ale asociaţiei – Fondurile asociaţiei
8.1. Pentru a-şi putea desfaşura activităţile propuse, Asociaţia va putea să obţină
venituri din:
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-cotizaţiile membrilor, care vor fi stabilite de Adunarea Generală la propunerea
Consiliului Director ;
-contribuţiile iniţiale ale membrilor - primiţi în asociaţie ulterior - care vor fi
stabilite de Adunarea Generală la propunerea Consiliului Director;
-donatii, legate, subvenţii, sponsorizări de la persoane fizice şi juridice române şi
străine;
-dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de asociaţie;
-veniturile realizate din activităţi economice directe;
-resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale;
-dobânzi şi alte venituri produse de patrimoniul iniţial al asociaţiei, precum şi
dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale;
-alte surse legale.
8.2 Patrimoniul Asociaţiei este distinct şi autonom de patrimoniul individual al
fiecărui membru al asociaţiei.
8.3. Fondurile băneşti ale asociaţiei vor fi depuse în conturi bancare, în lei şi valută,
deschise la o bancă agreată de asociaţie.
CAPITOLUL IV – DOBÂNDIREA ŞI PIERDEREA CALITĂŢII DE ASOCIAT
ARTICOLUL 9. Dobândirea calităţii de asociat
9.1. Înscrierea în asociaţie se realizeazã individual, pe baza unei fişe de adeziune,
însoţite de o prezentare a preocupărilor persoanei interesate în domeniul menţionat,
precum şi de acordul expres de acceptare a statutului.
9.2. Calitatea de membru este disponibilă oricărei persoane fizice, comunitate locală,
unitate administrativ teritorială, societate comercială, corporaţie sau organizaţie în
scopul de a sprijini obiectivele, scopurile şi misiunea asociaţiei.
9.3. Condiţii de a deveni membru în Asociaţie:
a. Orice persoană fizică sau juridică, unitate administrativă teritorială sau societate
comercială care își exprimă adeziunea la prevederile prezentului statut și își
desfășoara activitate după principiile dezvoltării durabile;
b. Admiterea se face la propunerea a cel puţin 2 membri şi este hotărâtă de Consiliul
Director. În considerarea candidaturii se va ţine cont de echilibrul necesar între
categoriile de membri, funcţie de segmentul reprezentativ de provenienţa a acestora.
c. Se va evita deţinerea majorităţii absolute de vot de către una dintre următoarele
categorii de membri: producători sau distribuitoari de energie, organizaţii ale
consumatorilor şi reprezentanţi ai autorităţilor locale şi regionale.
Dreptul de vot cumulat de aceaste categorii de membri (unităţi administrativ
teritoriale, autorităţi locale și regionale și producători sau distribuitori de energie)
luate impreună nu poate depăși 49% din dreptul de vot în forurile de conducere ale
asociaţiei.
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ARTICOLUL 10. Pierderea calităţii de asociat
10.1. Calitatea de membru se pierde:
- la cerere;
- prin excludere, când sunt încălcate prevederile statutului şi ale regulamentelor
asociaţiei, respectiv:
- neîndeplinirea obligaţiilor statutare;
- neachitarea cotizaţiilor și contribuţiilor în cuntumul și la termenele stabilite;
- nu prezintă interes şi nu desfăşoară activităţile solicitate în vederea realizării
obiectivelor asociaţiei;
- desfăşurarea de activităţi ce prejudiciază asociaţia şi imaginea acesteia din punct de
vedere moral şi / sau material.
10.2. Excluderea unui membru se face la propunerea oricărui alt membru, facută în
scris către Colegiul Director al Asociaţiei, comform procedurii de la Art.14.10.
CAPITOLUL V – DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ASOCIAŢILOR
ARTICOLUL 11. Drepturile asociaţilor
Membrii asociaţiei au următoarele drepturi:
- drept de vot în Adunarea Generală după criteriul “fiecare membru, cu cotizaţia
plătită la zi, are un vot”;
- să participe la lucrările Adunării Generale, cu drept de vot, pentru adoptarea
tuturor hotărârilor luate de acest for dacă și-au plătit cotizaţia la zi;
- să aleagă și să fie aleși în organele de conducere, în condiţiile prezentului statut;
- să participe la manifestãrile organizate de asociaţie în tară şi în strainătate, potrivit
instrucţiunilor de participare;
- să participe la activitatea de cercetare, publicistică şi programele de consultanţă ale
asociaţiei în functie de domeniul specific de interes dovedit;
- să fie apărat împotriva abuzurilor administrative şi de altă natură ce ţin de obiectul
de activitate al asociaţiei:
- să beneficieze de condiţii avantajoase de participare la toate acţiunile organizate de
asociaţie.
ARTICOLUL 12. Obligaţiile asociaţilor
Membrii asociaţiei au următoarele obligaţii:
- să promoveze obiectivele asociaţiei;
- să militeze pentru întărirea prestigiului asociaţiei;
- să participe la acţiunile organizate de asociaţie;
- să nu întreprindă acţiuni care prin natura lor pot leza interesele Asociaţiei;
- să nu folosească, sub nici-o formă, în interes propriu, resursele umane, materiale sau
financiare ale Asociaţiei;
- să respecte statutul asociaţiei şi hotărârile Adunării Generale;
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- să achite la termenele stabilite și în cuantumul stabilit taxele și cotizaţiile datorate;
- să participe la lucrările Adunării Generale;
- să anunte în termen de 15 zile orice modificare intervenită cu privire la persoana sa
(schimbare de domiciliu/sediu, de nume/denumire, etc).
CAPITOLUL VI - STRUCTURA DE CONDUCERE, ADMINISTRARE ŞI CONTROL
A ASOCIAŢIEI. ATRIBUŢII
ARTICOLUL 13. Structura de conducere şi control
13.1. Structura de conducere a Agenţiei Pentru Eficienţă Energetică și Protecţia
Mediului :
-Adunarea Generală;
-Consiliul Director;
-Cenzorul sau Comisia de cenzori
ARTICOLUL 14. Adunarea Generală
14.1. Adunarea Generală este organul de conducere al Asociaţiei. Adunarea Generală
a Asociaţiei este formată din toţi membrii Asociaţiei, fiecare dintre aceştia având
drept de vot după principiul “fiecare membru, cu cotizaţia plătită la zi, are un vot”.
14.2. Dreptul de vot se poate exercită şi prin reprezentare, caz în care este necesar un
mandat special scris.
14.3. Adunarea Generală se întruneşte în sesiune ordinară o dată pe an, cu ocazia
aprobării conturilor anuale și a bugetului asociaţiei. Adunarea Generală se convoacă
de către Preşedintele Asociaţiei cu cel puţin 15 zile înainte, indicând data, locul şi
ordinea de zi, prin corespondenţă.
Ori de câte ori este nevoie, Adunarea Generală se convoacă în şedinţă extraordinară
de către Președintele Asociaţiei cu cel puţin 10 zile calendaristice înainte, indicând
data, locul, ora și ordinea de zi, prin corespondenţă.
Fiecare membru persoană juridică este reprezentată de conducătorul instituţiei sau
de o persoana care a fost desemnată în acest scop.
Instituţiile naţionale sau internaţionale care finanţează programele Asociaţiei pot fi
invitate cu statut de observator.
14.4. Adunarea Generală Extraordinară poate fi convocată şi la cererea a cel puţin 2/3
din numărul membrilor Asociaţiei.
14.5. Adunarea Generală are drept de control permanent asupra Consiliului Director
şi a Cenzorului (Comisiei de Cenzori).
14.6. Adunarea Generală se va ţine la sediul Asociaţiei sau în altă locaţie, cu condiţia
ca membrii asociaţiei să fie anunţaţi cu 15 zile înainte de termenul stabilit, şi este
statutar constituită în prezenţa a 2/3 din numărul total al membrilor cu drept de vot
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şi ia hotărâri cu majoritate simplă de voturi (jumătate plus unu) din numărul
membrilor prezenţi.
14.7. Dacă la prima convocare nu este întrunită majoritatea, noua adunare va avea loc
în a 7– a zi, aceeaşi orăa, acelaşi loc, cu aceeaşi ordine de zi, fiind statutar constituită
cu numărul membrilor prezenţi.
14.8. Exprimarea votului în Adunarea Generală se face prin vot deschis. Atunci când
se referă la persoane votul este secret. Adunarea Generală poate hotărâ cu 2/3 din
votul celor prezenţi ca și votul referitor la persoane să fie vot deschis.
14.9. Adunarea Generală are următoarele atribuţii:
- stabileşte strategia şi obiectivele generale ale asociaţiei;
- aprobă planurile şi programele de activităţi şi de dezvoltare a asociaţiei;
- alege Preşedintele Asociaţiei şi Consiliul Director al Asociaţiei;
- alege şi revocă Cenzorul sau, după caz, Comisia de Cenzori;
- aprobă numirea de membri de onoare dintre personalităţile recunoscute în domeniu
din ţară şi străinătate;
- aprobă excluderea de membri;
- analizează raportul Consiliului Director;
- analizează raportul cenzorului sau, după caz, al Comisiei de Cenzori;
- discută și aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul în curs şi încheierea
exerciţiului financiar pe anul precedent;
- aprobă propunerile Consiliului Director cu privire la cuantumul cotizaţiilor și
contribuţiilor datorate de membrii asociaţiei;
- aprobă modificarea actului constitutiv şi a statutului asociaţiei;
- aprobă infiinţarea sau participarea la societăţi comerciale;
- fixează remuneraţia cuvenită pentru exerciţiul în curs Preşedintelui asociaţiei şi
Cenzorului;
- hotărăşte în orice alte probleme privind activitatea asociaţiei prevăzute în lege sau
statut.
14.10. Hotărârile Adunării Generale referitoare la excluderea unui membru se iau cu
majoritate simplă din membri prezenţi, în urma unui referat întocmit de către
Consiliul Director al Asociaţiei, în care se prezintă motivele care duc la excludere.
Excluderea unui membru fondator va fi susţinută în Adunarea Generală printr-un
referat scris şi semnat de 2 din membrii fondatori.
14.11. La fiecare sesiune a adunării generale se va desemna un secretar pentru
întocmirea procesului–verbal, ce va fi semnat de cel care a prezidat sedinţa şi
secretarul desemnat.
ARTICOLUL 15. - Consiliul Director
15.1.Consiliul Director este organul de reprezentare generală al asociaţiei şi asigură
conducerea activitătii curente. Consiliul Director al Asociaţiei este alcătuit din 3
membri, aleşi din rândul membrilor persoane fizice ai asociaţiei şi/sau
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reprezentanţilor membrilor asociaţi persoane juridice. Consiliul Director asigură
punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale iar atribuţiile sale sunt stabilite
prin statutul asociaţiei.
15.2. Consilul Director al Asociaţiei este format din:
- Preşedinte al consiliului director al asociaţiei: dl. ION BRAD
- Director Executiv: dl.ION DOGEANU
- Membru: ales în Adunarea Generală, dintre membri cu drept de vot ai Asociaţiei.
15.3. Mandatul Consiliului Director este de 5 (cinci) ani, cu posibilitatea realegerii
aceloraşi membri pentru un nou mandat.
15.4. Consiliul Director se întruneşte o dată pe trimestru şi ori de câte ori este nevoie,
fiind convocat de Preşedinte.
15.5. Consiliul Director adoptă hotărâri cu majoritatea membrilor prezenţi.
15.6. Din Consiliul Director este exclus oricare din membrii săi care absentează
nemotivat la două şedinţe consecutive. Decizia Consiliului de excludere a unui
membru din rândurile sale se comunică în formă scrisă atât celui vizat cât și Adunării
Generale.
În cazul excluderii unui membru, Consiliul va alege un alt membru, din rândul
membrilor cu drept de vot ai Asociaţiei, care va fi validat la prima Adunare Generală.
15.7. Consiliul Director se întruneşte în şedinţe cel puţin o data la 3 (trei) luni, la
convocarea Preşedintelui, cu cel puţin 7 (şapte) zile înainte şi, ori de câte ori este
necesar, precum şi la iniţiativa a cel puţin 2 (doi) dintre membrii Consiliului.
15.8. Hotărârile Consiliului Director se consemnează într-un proces – verbal semnat
de toţi membrii prezenţi.
15.9. Consiliul Director are următoarele atribuţii:
- prezintă Adunării Generale proiectul programului de activităţi al asociaţiei;
- asigură îndeplinirea programului de activităţi pe proiecte;
- stabilește cuantumul anual al cotizaţiei și taxelor datorate de către membrii
Asociaţiei și prezintă această propunere spre aprobare Adunării Generale;
- stabileşte colaborări cu instituţii şi organizaţii profesionale din ţară şi străinătate în
domenii de interes comun;
- prezintă Adunării Generale raportul de activitate pentru perioada anterioară,
executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului
de venituri şi cheltuieli;
- îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea
Generală.
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ARTICOLUL 16. - Preşedintele asociaţiei
16.1. Preşedintele asociaţiei are funcţie de reprezentare, care asigură şi răspunde de
îndeplinirea hotărârilor Adunării Generale şi a deciziilor Consiliului Director.
16.2. Preşedintele este ales pe o perioadă de 5 (cinci) ani de Adunarea Generală, cu
posibilitatea de realegere. Preşedintele asociaţiei este şi preşedintele Consiliului
Director.
16.3. Preşedintele are, în principal, următoarele atribuţii:
- reprezintă asociaţia în relaţia cu alte asociaţii, instituţii în domenii de interes pentru
asociaţie;
- prezidează Adunarea Generală şi conduce activitatea Consiliului Director;
- urmăreşte respectarea prevederilor Statutului şi a celorlalte dispoziţii legale;
- se consultă cu reprezentantul ministerului de resort, delegat pentru relaţia cu
organizaţiile nonguvernamentale şi promoveazã obiectivele de interes comun.

ARTICOLUL 17. – Directorul Executiv
Directorul executiv are următoarele atribuţii:
- asigură conducerea operativă a asociaţiei;
- încheie acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei;
- reprezintă asociaţia în relaţiile cu terţii;
- semnează principalele documente (documentele contabile, corespondenţa şi
carnetele de membru ale asociaţiei etc.) şi asigură conducerea financiar contabilă a
asociaţiei;
- asigură desfăşurarea în bune condiţii a proiectelor asociaţiei;
- asigură implementarea deciziilor Consiliului Director şi îl informează cu privire la
activităţile asociaţiei.
- asigură reprezentarea asociaţiei în locul Președintelui, în baza unui mandat scris,
atunci când acesta este în imposibilitatea exercitării atribuţiilor ce îi revin.
ARTICOLUL 18. Controlul activităţii asociaţiei. Cenzorul (Comisia de Cenzori)
Controlul activităţii economico–financiare al asociaţiei este realizat de un cenzor, iar
în cazul în care asociaţia depăşeşte numărul de 100 de membri înscrişi până la data
întrunirii ultimei Adunări Generale, controlul financiar intern se exercită de către o
Comisie de Cenzori formată din 3 (trei) membri şi este aleasă pe o perioadă de 3 (trei)
ani de către Adunarea Generală. Cenzorii pot fi - persoane fizice – membrii ai
asociaţiei sau prin sistemul audit. Membrii Consiliului Director nu pot fi cenzori.
18.1. Cenzor al asociaţiei este domnul Barbulescu Bogdan, cetăţean român, născut la
data de 24.09.1971 la Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Oteşani nr. 18, bl. T24A,
sc. 1, et. 4, ap. 22, identificat cu CI seria RD nr. 078162, eliberată de Secţia 7 la data
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de 09.08.1999, CNP 1710924420029, membru al Corpului Experţilor Contabili şi
Contabililor Autorizaţi, nr. Legitimaţie 9046/2003.
18.2. Cenzorul Asociaţiei este numit pe o perioada de 3 ani, cu posibilitatea reînnoirii
mandatului său. Cenzorul sau, după caz, membrii Comisiei de Cenzori nu pot exercita
funcţii de conducere executive în cadrul asociaţiei şi are/au atribuţii conforme
legislaţiei în materie pentru cenzori. Preşedintele Comisiei de Cenzori va avea
obligatoriu studii de specialitate.
18.3. Cenzorul sau, după caz, Comisia de Cenzori, va prezenta anual raportul asupra
activităţii financiare a asociaţiei.
18.4. În realizarea competenţei sale Cenzorul sau, după caz, Comisia de Cenzori:
- verifică modul în care este administrat patrimoniul asociaţiei;
- întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării Generale;
- poate participa la şedinţele Consiliului Director fără drept de vot;
- îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite de Adunarea
Generală.
18.5. Regulile generale de organizare şi funcţionare ale Comisiei de Cenzori se aprobă
de Adunarea Generală. Comisia de Cenzori îşi poate elabora un regulament intern de
funcţionare.

CAPTOLUL. VII. Structuri Consultative și Cooperative ale Asociaţiei
ARTICOLUL 19. Consiliul știinţific
Pentru fundamentarea politicilor și căilor de acţiune în vederea îndeplinirii
obiectivelor sale Asociaţia poate înfiinţa un Consiliu Știinţific.
Acest consiliu este format din personalităţi universitare cu preocupări în domeniul de
interes al Asociaţiei.
Invitaţia de participare la acest Consiliu se face de către Consiliul Director al
Asociaţiei.
ARTICOLUL 20. Consiliul de Business
Consiliul Director poate încheia convenţii de colaborare cu entităţi aparţinând
mediului de afaceri care își desfășoara activitatea în domeniul de interes al Asociaţiei
și care își asumă în scris și promovează ca și mod de a face afaceri conceptele de
energie alternativă, eficienţă energetică, protecţia mediului și dezvoltare durabilă
promovate de Asociaţie.
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CAPITOLUL .VIII. DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA ASOCIAŢIEI
ARTICOLUL 21. - Dizolvarea asociaţiei
Asociaţia îşi pierde calitatea de persoană juridică prin dizolvare, astfel:
- de drept;
- prin hotărârea judecătoriei sau a tribunalului, după caz, în condiţiile prevederilor
din legislaţia în vigoare;
- prin hotărârea Adunării Generale.
ARTICOLUL 22. - Lichidarea asociaţiei
22.1. Lichidarea asociaţiei se efectuează de unul sau mai mulţi lichidatori, numiţi de
Adunarea Generală, care îşi desfăşoară activitatea sub supravegherea Cenzorului sau a
Comisiei de Cenzori.
22.2. Procedura lichidării este cea prevăzută de lege.
22.3. Repartizarea activului net rămas după lichidare se face de către Adunarea
Generală în condiţiile legii.
ARTICOLUL 23. - Destinaţia bunurilor, în cazul dizolvării asociaţiei
23.1. Aceste bunuri pot fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de
drept public cu scop identic sau asemănător.
23.2. Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului – verbal de predare
– primire, dacă prin acesta nu s-a stabilit o dată ulterioară.

ARTICOLUL 24. -Dispoziţii finale şi tranzitorii
24.1. Dispoziţiile prezentului statut se completează cu legile în vigoare.
24.2. Domnul DOGEANU ION, cetăţean român, născut la data de 01.10.1962, la
Corbu jud. Olt, domiciliat în Bucureşti, b-dul Iancu de Hunedoara nr. 25, sc. B, ap.
83, sector 1, identificat cu CI seria RT, nr. 440381, eliberată de SPCEP biroul nr.1 la
data de 08.11.2006, CNP 1621001400754, este împuternicit să efectueze, direct sau
prin mandatar, toate formalităţile legate de înregistrarea modificărilor aduse acestui
Statut al Asociaţiei.
Redactat azi 30.10.2015 în 5 (cinci) exemplare originale din care 4 (patru)
exemplare au fost eliberate parţilor.
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