STATUTUL
ASOCIAȚIEI CHINOLOGICĂ ROMÂNĂ ARAD
Actualizat la data de 08.05.2022
CAPITOLUL 1. Denumire. Scopul. Obiectul. Sediu. Durata.
Art. 1. Denumirea.
Asociația non-profit ASOCIAȚIA CHINOLOGICĂ ROMÂNĂ ARAD (în continuare
A.Ch.R. ARAD) este o organizație non-profit independentă, neguvernamentală și
apolitică, cu caracter sportiv și științific, care s-a înființat în anul 1963 la Arad și a
fost aprobată de Consiliul de Miniștri în anul 1969 și afiliată la Federația Chinologică
Internațională (F.C.I.) în anul 1973, conform adresei C.D. nr. 2562/ 22.06.1973, ca o
necesitate obiectivă, în urma activității depuse de un grup de inimoși chinologi.
Fondatorii Asociației Chinologice Române Arad sunt: Fodor Ștefan Geza, Fodor
Rozalia, Dr. Ciobanu Radu, Vladislav Caius, Dr. Muscă Viorel, Muscă Letiția, Schill
Gheorghe, Schill Magdalena, Stupariu Simion, Dr. Mironescu Caius, Dr. Kozak Gavril,
David Adalbert, Jebeleanu Marin, Bojidar Miroslav, Cruceanu Niculița, conform
evidenței din registrul membrilor fondatori. Asociația Chinologică Română Arad va
funcționa în conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare, precum și ale
prezentului Statut, cu respectarea normelor stabilite de Asociația Chinologică
Română (în continuare A.Ch.R.) și de Federația Chinologică Internațională (în
continuare F.C.I.).
Stampila asociației reprezintă un cap de câine stilizat cu cinci cercuri la baza gâtului
care reprezintă cele cinci continente ale globului, situat în interiorul unui cerc
format dintr-un lanț de cerculețe care reprezintă numărul județelor țării.
Art. 2. Sediul A.Ch.R. Arad.
Sediul principal al Asociației non-profit ASOCIAȚIA CHINOLOGICĂ ROMÂNĂ ARAD
va fi în Arad Str. Varful cu Dor Nr.15, județul Arad. Sediul va putea fi schimbat,
prin hotărârea Consiliului Directôr al A.Ch.R. Arad.
Art.3. Scopul A.Ch.R. Arad
„Asociația non-profit ASOCIAȚIA CHINOLOGICĂ ROMÂNĂ ARAD are ca scop
ameliorarea, protejareaa și creșterea câinilor de rasă, precum și stimularea liberului
schimb de informații chinologice, organizarea expozițiilor și diferitelor manifestări
chinologice.

Art.4. Obiectul A.Ch.R. Arad
Asociația non-profit ASOCIAȚIA CHINOLOGICĂ ROMÂNĂ ARAD urmărește
îmbunătățirea activității în rândul crescătorilor și proprietarilor de câini de rasă prin
îndrumări în scopul creșterii, întreținerii și dirijării corecte a reproducției, precum și
îndrumarea membrilor spre o conduită cu caracter etic și sportiv
A.Ch.R. Arad organizează expoziții naționale, internaționale, alte manifestări cu
caracter chinologic, înființează și coordonează activitatea filialelor din cadrul
județului Arad și promovează cercetarea științifică care este de o importanță
primordială în chinologie.
Art. 5. Durata.
A.Ch.R. Arad este constituita pe o perioada nelimitata.

CAPITOLUL II – Patrimoniul.
Art. 6. A.Ch.R. Arad are patrimoniu privat format din urmatoarele categorii de
bunuri:
a. bunuri mobile;
b. bunuri imobile constand din: mijloace fixe, obiecte de inventar si mijloace
circulante.
Patrimoniul este element de baza al personalitatii juridice a A.Ch.R. Arad, iar
bunurile acestuia sunt proprietate privata indivizibila.
Mijloacele banesti ale A.Ch.R. Arad provin din:
-cotizațiile membrilor;
-încasările din expoziții și competiții;
-încasările realizate din editarea de publicații/fotografii și alte
materiale;
-eventualele contribuții, donații, sponsorizări;
-dobânzile percepute în urma depunerilor bancare;
-alte servicii chinologice prestate.
In caz de dizolvare a A.Ch.R. Arad patrimoniul se imparte in mod egal intre membri
asociati.

CAPITOLUL III - Membri A.Ch.R. Arad
Art. 7. Membri A.Ch.R. Arad pot fi persoane fizice și juridice care au aprobarea
comitetului director sa devina membri si care indeplinesc cumulativ toate conditiile
de mai jos:

a. s-au angajat in scris ca vor cunoaste, respecta si aduce la indeplinire statutele,

regulamentele, hotararile, deciziile si dispozitiile organelor de conducere si
administrare ale Asociatiei, ale A.Ch.R. si ale F.C.I. si ca vor respecta dispozitiile
legale privind protectia animalelor, regimul juridic al cainilor fara stapan si
regimul juridic al cainilor periculosi/agresivi;
b. nu datoreaza sume de bani, chiar si prescrise, catre A.Ch.R. Arad, A.Ch.R sau

oricare dintre membrii sai;
c. nu sunt membri in organizatii chinologice afiliate la organizatii nerecunoscute

de F.C.I. sau A.Ch.R.;
d. nu au fost sanctionati disciplinar definitiv cu excluderea si nu au facut obiectul

unei proceduri disciplinare nefinalizate sau finalizate fara aplicarea unei
sanctiuni disciplinare ca urmare a renuntarii membrului la calitatea de membru
al unei asociatii/club A.Ch.R., in cei 5 ani anteriori datei depunerii cererii de
aderare (afiliere);
e. nu au fost condamnati definitiv pentru savarsirea unei infractiuni prevazute de

legislatia privind protectia animalelor (Legea nr. 205/2004) si regimul de
crestere si detinere al cainilor periculosi si agresivi (O.U.G. nr. 55/2002) ori
pentru savarsirea de infractiuni contra persoanei (Titlul I din Partea speciala a
Codului penal roman), cu exceptia cazului in care au trecut cel putin 5 ani de la
data reabilitarii sau de la data implinirii termenului de reabilitare;
f.

au transmis documentatii de aderare (afiliere) valide, formate din:
A) cererea de aderare (afiliere) - formular tipizat A.Ch.R.;
B) informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal - formular tipizat
A.Ch.R.
C) copia lizibila actului de identitate (in cazul persoanelor fizice), respectiv copia
certificatului inregistrare in registrul public aplicabil (in cazul persoanelor
juridice),

g. au achitat taxa de inscriere si cotizatia anuala.

Art. 8. Pierderea calitatii de membru poate avea loc:
a. de drept;
b. prin renuntare;
c. prin excludere;
d. ca urmare a constatarii existentei unor declaratii asimilate declaratiilor false

date in cursul procedurii de aderare (afiliere).
Calitatea de membru se pierde de drept, fara indeplinirea niciunei alte formalitati,
in oricare dintre cazurile prevazute mai jos:

a. la data condamnarii definitive pentru savarsirea unei infractiuni prevazute de

legislatia privind protectia animalelor (Legea nr. 205/2004) si regimul de
crestere si detinere al cainilor periculosi si agresivi (O.U.G. nr. 55/2002) ori
pentru savarsirea de infractiuni contra persoanei (Titlul I din Partea speciala a
Codului penal roman);
b. la data aderarii (afilierii) la o organizatie chinologica afiliata la organizatii

nerecunoscute de F.C.I. sau A.Ch.R. (lista organizatiilor recunoscute de F.C.I. este
disponibila pe site-ul de internet al F.C.I., in sectiunea Membri);
c. la data participarii la o competitie canina sau la un alt eveniment chinologic sub

egida unei organizatii chinologice afiliate la organizatii nerecunoscute de F.C.I.
sau A.Ch.R.;
d. la data solicitarii sau la data obtinerii de acte de origine, certificate, diplome,

arbitraje etc. pentru cainii proprii de la organizatii chinologice afiliate la
organizatii nerecunoscute de F.C.I. sau A.Ch.R.;
e. la data realizarii unei monte a unuia dintre cainii proprii cu caini care NU prezinta

acte de origine recunoscute de F.C.I. si A.Ch.R. sau la data solicitarii la C.O.R. de
acte de origine pentru puii nascuti din astfel de monte, cu exceptia montelor cu
caini pentru care C.O.R. este deschisa si a montelor cu caini pentru care au fost
eliberate adeverinte de caini utilitari in conditiile Regulamentului A.Ch.R. privind
cainii periculosi, cainii agresivi si cainii utilitari;
f. la data achizitionarii, in deplina proprietate sau in coproprietate, sub orice forma

(vanzare, donatie, schimb, dare in plata, aport etc.) de caini care NU prezinta
acte de origine recunoscute de F.C.I. si A.Ch.R. sau la data comercializarii unor
astfel de caini, cu exceptia cainilor pentru care C.O.R. este deschisa si a cainilor
pentru care au fost eliberate adeverinte de caini utilitari in conditiile
Regulamentului A.Ch.R. privind cainii periculosi, cainii agresivi si cainii utilitari;
g. la data retragerii consimtamantului la prelucrarea D.C.P. in scopul exercitarii

calitatii de membru si al indeplinirii obligatiilor legale ale Asociatiei si ale A.Ch.R.;
h. la data decesului persoanei fizice, mentionata in certificatul de deces sau in

hotararea judecatoreasca definitiva pronuntata in acest sens;
i. la data lichidarii persoanei juridice, mentionata in hotararea judecatoreasca

definitiva pronuntata in acest sens,
j. in prima zi calendaristica ulterioara datei scadentei cotizatiei anuale, in cazul in

care asociatul NU a achitat cotizatia anuala in cuantumul si la data prevazuta in
statut.
k. in orice alte situatii prevazute in statut drept cauze de incetare de drept a

calitatii de membru.
A. Pierderea calitatii de membru prin renuntare are loc la data comunicarii cererii

scrise de renuntare. Cererile colective de renuntare nu produc niciun efect,

semnatarii cererilor fiind considerati in continuare membri pana la formularea
de cereri personale in acest scop.
B. Pierderea calitatii de asociat prin excludere are loc la data afisarii pe site-ul
oficial de internet al A.Ch.R. Arad a deciziei de excludere pronuntate de Consiliul
director A.Ch.R. Arad in conditiile Regulamentului Comisiei de Disciplina A.Ch.R.
Arad, cu exceptia excluderii pentru neplata cotizatiei anuale, caz in care
pierderea calitatii de asociat prin excludere are loc la data afisarii pe site-ul
oficial de internet al Asociatiei a deciziei de excludere pronuntate de Consiliul
director al Asociatiei in conditiile statutului si al regulamentelor Asociatiei.
C. Pierderea calitatii de asociat ca urmare a constatarii existentei unor declaratii
asimilate declaratiilor false date in cursul procedurii de aderare (afiliere) are loc
la data afisarii pe site-ul oficial de internet al A.Ch.R. Arad a deciziei de
constatare pronuntate de Consiliul director A.Ch.R. Arad in conditiile
Regulamentului Comisiei de Disciplina A.Ch.R.
Pierderea calitatii de asociat este decisa de consiliul director al A.Ch.R Arad.
Art. 9. Membri A.Ch.R. Arad au următoarele drepturi:
a. sa voteze in cadrul sedintelor Adunarilor generale ale Asociatiei, potrivit

convingerilor si intereselor proprii, insa numai cu respectarea scopului si a
obiectivelor Asociatiei, cu exceptia membrilor simpatizanti si a membrilor de
onoare care nu au drept de vot;
b. sa aleaga si sa fie alesi in organele de conducere, administrare si control ale

Asociatiei, cu respectarea conditiilor de eligibilitate prevazute in statutul
Asociatiei si in dispozitiile legale (daca e cazul); nu au dreptul sa aleaga si sa fie
alesi cu membrii simpatizanti si membrii de onoare;
c. sa atace in justitie hotararile Adunarii generale si deciziile Consiliilor directoare

ale Asociatiei, precum si deciziile Consiliului director A.Ch.R. Arad pronuntate in
conditiile Regulamentului Comisiei de Disciplina a A.Ch.R. Arad; in exercitarea cu
buna credinta a acestui drept, data luarii la cunostinta despre hotarare sau
decizie, se considera a fi data afisarii hotararii sau deciziei pe site-ul oficial de
internet al Asociatiei sau al A.Ch.R. (dupa caz), conform procesului verbal de
afisare intocmit in acest sens si afisat, de asemenea, pe site.
d. sa participe la toate activitatile organizate de Asociatie, potrivit scopului si

obiectivelor acestora,
e. sa expuna, personal sau prin alte persoane, cainii detinuti ori aflati in

proprietatea sau coproprietatea lor, in toate competitiile canine si evenimentele
chinologice organizate sub egida F.C.I., A.Ch.R.; acest drept NU le este
recunoscut membrilor inscrisi pe listele forfetare comunicate de F.C.I., A.Ch.R.;
f. sa beneficieze de serviciile C.O.R., prin intermediul Asociatiei;

g. sa aiba acces la informatii, standarde si mijloacele materiale ale Asociatiei in

vederea folosirii lor numai potrivit scopului Asociatiei;
h. sa participe la actiunile sanitar-veterinare organizate de catre A.Ch.R. sau de

catre Asociatie;
i. sa efectueze stagii de pregatire si specializare;
j. sa utilizeze spatiile amenajate de catre Asociatiei sau puse la dispozitia lor

pentru deprinderea, fixarea si imbunatatirea calitatilor utilitare, fizice si a
rezistentei cainilor;
k. sa fie informati, prin publicarea pe site-ul oficial de internet al Asociatiei si/sau

al A.Ch.R., cu privire la toate convocarile, citatiile, hotararile, deciziile,
recomandarile etc. ale Asociatiei, precum si cu privire la toate convocarile,
citatiile, hotararile, deciziile, recomandarile etc. ale Adunarilor generale ale
membrilor A.Ch.R., Consiliului director A.Ch.R., Comitetului executiv A.Ch.R.,
Colegiului de arbitri A.Ch.R., Colegiului de instructori A.Ch.R., Colegiului de
handleri A.Ch.R., Comisiei de etica si disciplina si ale oricaror alte comisii si
organisme A.Ch.R., si cu privire la orice alte aspecte referitoare la activitatea
A.Ch.R., asigurandu-se insa anonimizarea acelor date cu caracter personal care
nu sunt necesare scopului afisarii; in exercitarea cu buna credinta a acestui
drept, data luarii la cunostinta cu privire la cele afisate pe site-ul oficial de
internet al Asociatiei si/sau al A.Ch.R., se considera a fi data afisarii pe site-ul
oficial de internet respectiv, conform procesului verbal de afisare intocmit in
acest sens si afisat, de asemenea, pe site.
Articolul 10. Membri A.Ch.R. Arad au următoarele obligatii:
a. sa asigure bunastarea cainilor si a celorlalte animale detinute;
b. sa nu aplice rele tratamente si cruzimi cainilor si a celorlalte animale detinute;
c. sa cunoasca, sa respecte si sa aduca la indeplinire statutele, regulamentele,

hotararile, deciziile si dispozitiile organelor de conducere si administrare ale
Asociatiei, ale A.Ch.R. si ale F.C.I., precum si dispozitiile legale privind protectia
animalelor, regimul juridic al cainilor fara stapan si regimul juridic al cainilor
periculosi/agresivi;
d. sa nu adere la organizatii chinologice afiliate la organizatii nerecunoscute de

F.C.I. sau A.Ch.R.;
e. sa nu participe la competitii canine sau alte evenimente chinologice sub egida

unor organizatii chinologice afiliate la organizatii nerecunoscute de F.C.I. sau
A.Ch.R.;
f. sa nu solicite si sa nu obtina acte de origine, certificate, diplome, arbitraje etc.

pentru cainii proprii de la organizatii chinologice afiliate la organizatii
nerecunoscute de F.C.I. sau A.Ch.R.;

g. sa nu accepte montarea cainilor proprii cu caini care nu prezinta acte de origine

recunoscute de F.C.I. si A.Ch.R. (lista organizatiilor recunoscute de F.C.I. este
disponibila pe site-ul de internet al F.C.I., in sectiunea Membri); cu exceptia
cainilor pentru care C.O.R. este deschisa si a cainilor pentru care au fost eliberate
adeverinte de caini utilitari in conditiile Regulamentului A.Ch.R. privind cainii
periculosi, cainii agresivi si cainii utilitari; in cazul montelor accidentale cu caini
care nu prezinta acte de origine recunoscute de F.C.I. si A.Ch.R., sa NU solicite la
C.O.R. eliberarea de acte de origine, cu exceptia cainilor pentru care C.O.R. este
deschisa;
h. sa nu achizitioneze, in deplina proprietate sau in coproprietate, sub nicio forma

(vanzare, donatie, schimb, dare in plata, aport etc.), sa nu detina, sa nu
selectioneze, sa nu reproduca, sa nu amelioreze, sa nu creasca si sa nu
comercializeze caini care NU prezinta acte de origine recunoscute de F.C.I. si
A.Ch.R. (lista organizatiilor recunoscute de F.C.I. este disponibila pe site-ul de
internet al F.C.I., in sectiunea Membri), cu exceptia cainilor pentru care C.O.R.
este deschisa si a cainilor pentru care au fost eliberate adeverinte de caini
utilitari in conditiile Regulamentului A.Ch.R. privind cainii periculosi, cainii
agresivi si cainii utilitari;
i. sa actualizeze datele lor personale de identificare la termenele si in conditiile

prevazute in Regulamentul A.Ch.R. privind beneficiarii reali;
j. sa se abtina de la orice comportament agresiv fizic sau verbal fata de orice

persoana fizica care actioneaza in nume personal sau pentru altii in domeniul
chinologic;
k. sa respecte bunele moravuri, sa se comporte in mod civilizat si cu buna-credinta,

sa nu denigreze, sa nu discrimieze si sa nu hartuiasca nicio persoana fizica care
actioneaza in nume personal sau pentru altii in domeniul chinologic, cu orice
ocazie si in orice mediu de comunicare (fizic – prezenta personala, reviste, ziare,
magazine, flyere, afise, manifeste etc. sau electronic – telefonic, posta
electronica, retele sociale, site-uri de internet, mesaje SMS, WhatsApp si
similare etc.), inclusiv, dar nelimitat, cu ocazia postarii in mediul on-line a
propriilor opinii sau a opiniilor altor persoane ori cu ocazia participarii la adunari
publice, proteste, competitii canine si alte evenimente chinologice, sedinte ale
organelor de conducere si ale organismelor cu activitate chinologica, intrevederi
personale directe, convorbiri telefonice, teleconferinte etc.; efectuarea de
inregistrari audio/video fara ca persoanele participante sa cunoasca, la
momentul inregistrarii, ca sunt inregistrate, precum si transmiterea, in orice
forma, a acestor inregistrari catre terti este considerata o incalcarea a bunelor
moravuri;
l. sa nu dezinformeze prin propriile opinii si informatii si sa ia masuri rezonabile de

verificare a autenticitatii opiniilor si informatiilor altor persoane pe care le fac

publice cu orice ocazie si in orice mediu de comunicare (fizic – prezenta
personala, reviste, ziare, magazine, flyere, afise, manifeste etc. sau electronic –
telefonic, posta electronica, retele sociale, site-uri de internet, mesaje SMS,
WhatsApp si similare etc.), inclusiv, dar nelimitat, cu ocazia postarii in mediul
on-line a propriilor opinii sau a opiniilor altor persoane ori cu ocazia participarii
la adunari publice, proteste, competitii canine si alte evenimente chinologice,
sedinte ale organelor de conducere si ale organismelor cu activitate chinologica,
intrevederi personale directe, convorbiri telefonice, teleconferinte etc. –;
m. sa verifice periodic site-ul oficial de internet al Asociatiei si site-ul oficial de

internet al A.Ch.R., pentru a lua la cunostinta si a fi informati cu privire la toate
hotararile Adunarilor generale, deciziile Consiliului director, convocarile
Adunarilor generale si, in general, cu privire la orice aspecte referitoare la
activitatea Asociatiei si a A.Ch.R. In executarea intocmai a acestei obligatii, data
luarii la cunostinta cu privire la cele afisate pe site-ul oficial de internet al
Asociatiei si al A.Ch.R., se considera a fi data afisarii pe site, conform procesului
verbal de afisare intocmit in acest sens si afisat, de asemenea, pe site.
n. sa achite contravaloarea cheltuielilor de judecata efectuate de A.Ch.R Arad in

fiecare stadiu procesual (fond, apel, recurs) al proceselor in care au fost
pronuntate hotarari judecatoresti favorabile A.Ch.R. in contradictoriu cu ei, in
termen de o saptamana de la data postarii pe site-ul oficial de internet al A.Ch.R.
Arad a contravalorii cheltuielilor de judecata efectuate, sub sanctiunea
excluderii; in cazul in care, hotararea definitiva pronuntata intr-un proces este
defavorabila A.Ch.R. Arad, cheltuielile de judecata achitate conform celor de mai
sus se restituie de catre A.Ch.R. Arad in termen de o saptamana de la data
primirii hotararii definitive, fara insa ca eventuala excludere pentru neplata
anterioara a contravalorii cheltuielilor de judecata sa fie anulata;
o. sa achite contravaloarea cotizatiei anuale curente, in cuantumul prevazut, pana

la data de 15 decembrie a anului curent, in caz contrar isi pierd de drept calitatea
de membru.
CAPITOLUL IV — Conducerea si oragnele de control ale A.Ch.R. Arad
Art. 11. Conducerea A.Ch.R. Arad se realizează prin Adunarea Generală.
Adunarea Generală este organul suprem al A.Ch.R. Arad și se compune din toți
asociații prezentei organizații.
Art. 12. Adunarea Generală se convoacă o dată pe an în trimestrul unu sau doi al
anului sau ori de câte ori este nevoie.
Adunarea Generală Extraordinară se convoacă de către președintele A.Ch.R. Arad
în urma hotărârii consiliului director sau la solicitarea a cel puțin a o cincime din
numărul asociaților.

Convocarea va cuprinde data, locul și ora convocării, precum și ordinea de zi.
Convocarea trebuie comunicată cu minim 15 zile înainte de data adunării generale.
Art. 13. Adunarea Generală are următoarele atributii:
a. Verificarea și aprobarea bilanțului și a contului de gestiune, dezbaterea
raportului Comisiei de Cenzori;
b. Descărcarea de gestiune a Consiliului Director;
c. Dezbate și aprobă rapoartele financiar-contabile, ale Consiliului Director.
Aprobă și modifică bugetul;
d. Alege membrii Consiliului Director, ai Comisiei de Cenzori și Comisiei de
Disciplină;
e. Controlează activitatea Consiliului Director, Comisiei de Cenzori și ai Comisiei de
Disciplină;.
f. Revocă individual sau colectiv mandatele membrilor Consiliului Director,
Comisiei de Cenzori, Comisiei de Disciplină, în cazul în care se impune;
g. Aprobă sau modifică, după caz statutul A.Ch.R. Arad.
h. Decide în orice fel de alte probleme de interes general privind organizar
funcționarea A.Ch.R. Arad, potrivit obiectului său de activitate, care nu s t date
în prezentul Statut în competența Consiliului Director, sau organelor control;.
i. Adoptă planul de activitate pentru anul în curs.
Art. 14. Toți asociații au drept de vot egal. .
Pentru ca Adunarea Generală să fie statutară este nevoie de prezența a cel puțin
jumătate plus unu din totalul membrilor, iar votul se ia cu majoritate simplă a
membrilor prezenți la adunare.
Dacă Adunarea Generală nu este statutară, se reconvocă automat la 30 de minute
de la prima convocare.
La a doua convocare se va putea hotărâ valabil cu votul majorității simple a celor
prezenți indiferent de numărul pe care aceștia îl reprezintă din totalul membrilor
asociați.
Asociații vor putea vota personal sau prin mandatar cu procură specială, care va fi
depusă la sediul asociației până în ziua convocării și va rămâne anexă la procesul
verbal încheiat cu ocazia ședinței.
In cazul votului egal votul Președintelui în funcție este decisiv.
Art. 15. Adunarea Generală va fi prezidată de Președintele Asociației, iar în lipsa
acestuia de către vicepreședintele asociației. Acesta va fi asistat de membrii
Consiliului Director și de doi secretari aleși dintre membrii prezenți. Secretarii vor
verifica îndeplinirea cerințelor statutare în legătură cu convocarea ședinței și vor
întocmi procesul verbal.
Deciziile luate cu respectarea dispozițiilor legale și statutare sunt obligatorii pentru
toți membrii asociației chiar dacă aceștia au fost absenți.
Art. 16. Conducerea curentă a Asociației este asigurată de Consiliul Director.

Art. 17. Consiliul Director este format din 9 membri, aleși de Adunarea Generală cu
majoritatea simplă a celor prezenți la adunare. Din Consiliul Director nu pot face
parte decât membrii fondatori care au avut activitate chinologică în ultimii trei ani
și membrii activi care au împlinit vârsta de 21 (douăzecișiunu) de ani si au minim
cinci ani de activitate chinologica neintrerupta.
Consiliul Director va avea următoarea structură:
1. Președinte — care este în același timp și Președintele A.Ch.R. Arad.
2/.
2. Vicepreședinte.

3. Responsabil chinotehnic.
Art. 18. În relațiile cu terții, A.Ch.R. Arad este reprezentată de către Președintele
A.Ch.R. Arad (Consiliului Director), oricare din membrii Consiliului Director în baza
unei împuterniciri semnată de președintele Consiliului Director.

Art. 19. Durata unui mandat este de cinci ani.
În Consiliul Director al A.Ch.R. Arad sunt aleși de drept președintele și
vicepreședintele din mandatul anterior dacă mai au calitatea de membru al A.Ch.R.
Arad și dacă nu au desfășurat sau nu desfășoară activități contrare statutului
A.Ch.R. Arad.
O persoană care a ocupat un loc în Consiliul Director va putea fi realeasă ca membru
al Consiliului Director.
În cazul în care unul din membrii Consiliului Director din orice motiv este în de a-și
îndeplini atribuțiile sau absentează nejustificat (probleme de sanatate sau
obligativitatea prezentei la serviciu) la trei sedinte ale consiliului director consilierul
respectiv isi va pierde de drept aceasta calitate si Consiliul Director va numi dintre
membrii activi ai A.Ch.R. Arad un înlocuitor, care va deține funcția până la prima
Adunare Generală când se vor organiza alegeri pentru locul rămas vacant.
Mandatul consilierului nou ales durează până la expirarea mandatului consilierului
înlocuit.
Art. 20. Consiliul Director se întrunește trimestrial și ori de câte ori este nevoie, la
sediul Asociației, și doar în mod excepțional în altă parte și cu prealabila înștiințare
a tuturor membrilor săi.
În cazul unor probleme urgente oricare din membrii Consiliului Director pot face
convocarea. Convocarea se va face fie, prin mijloace de comunicare electronica cu
cel puțin 24 de ore înainte de data convocării fie, personal sub luare de semnătură,
fie, prin orice mijloc de comunicare directă (sub rezerva confirmării și semnării în
caietul de ședințe).
Convocarea va trebui să conțină ziua și ora, locuľ ( în cazul în care ședința nu se va
tine la sediul asociației), ordinea de zi.
In cazul în care toți membrii Consiliului Director se întrunesc la sediul A.Ch.R. Arad
și sunt de acord, ședința este statutară fără a mai fi necesară îndeplinirea
formalităților de convocare (însă înainte de începerea ședinței vor face mențiune
de aceasta și semna în caietul de ședințe), ordinea de zi fiind stabilită ad-hoc.
Sedintele Consiliului director pot fi tinute si in mediul online situatie in care
secretarul asociatiei va transcrie concluziile sedintei online, in caietul de procese
verbale, urmand ca membrii consiliului director sa semneze, la o data ulterioara.

Pentru a fi legal constituit Consiliul Director trebuie să lucreze în prezența a cel
puțin cinci membrii. Hotărârile se iau cu majoritatea celor prezenți.
Ședința este prezidată de Președinte, iar în lipsa acestuia de Vicepreședinte. Dacă
președintele și viceprședintele sunt absenți, ședința se reprogramează.
La ședința Consiliului Director va participa și un secretar (în lipsa acestuia
atribuțiile revenind unuia dintre membri) care va verifica dacă sunt întrunite
condițiile legale și statutare, va lua semnăturile membrilor în cazurile de mai sus,
va întocmi procesul verbal al ședinței și hotărîrea Consiliului Director. Procesul
verbal și hotărârea Consiliului se vor înscrie integral întrun registru anume ținut
pentru acesta (registrul va fi numerotat, ștampilat, șnuruit).
Art. 21. Consiliul Director are, în principal, următoarele atribuții:
1/. Decide cu privire la orice problemă de interes curent, privind organizarea și
funcționarea A.Ch.R. Arad;
2/. Decide asupra primirii și folosirii de subvenții, donații, sponsorizări, a
gestionării patrimoniului și a cheltuielilor ce urmează a fi efectuate pentru
realizarea obiectivelor A.Ch.R. Arad;
3/. Duce la îndeplinire hotărârile Adunării Generale;
4/. Stabilește necesarul de personal, forma de angajare, drepturile, obligațiile
acestuia, retribuția, angajează și disponibilizează personalul necesar desfășurării
activității; .
5/. Stabilește taxele de participare la diferite activități;
6/. Aprobă lista colaboratorilor A.Ch.R. Arad, precum și condițiile colaborării; 7/.
Convoacă Adunarea Generală cu stabilirea ordinii de zi; .
8/. Adoptă planul de activitate pentru anul în curs;
9/. Decide înființarea de întreprinderi economice care să fie în strânsă legătură cu
scopul A.Ch.R. Arad; .
10/. Hotărăște primirea unoi noi membrii în A.Ch.R. Arad;
11/. Hotărăște excluderea unui membru din A.Ch.R. Arad;
12/. Întocmește bugetul Asociației, pe care-l supune aprobării Adunării Generale; .
13/. Elaborează Regulamentul de Ordine Interioară al A.Ch.R. Arad;
14/. Aplică sancțiuni la propunerea Comisiei de Disciplină, membrilor A.Ch.R. Arad
care încalcă dispozițiile prezentului Statut, ale legii sau a oricăror altor
regulamente care are legătură cu scopul A.Ch.R. Arad;
15/. Numește secretarul A.Ch.R. Arad; .
16/. Decide, în caz de necesitate, mutarea sediului A.Ch.R. Arad.
Art. 22. Controlul activității A.Ch.R. Arad se va face de către o Comisie de Cenzori
alcătuită din trei membri. Odată cu cenzorii se aleg și doi membrii supleanți.
Cenzorii și supleanții se aleg de către Adunarea Generală. Durata unui mandat este
de cinci ani. La expirarea mandatului cenzorii pot fi realeși.
Cel puțin unul dintre cenzori trebuie să fie contabil autorizat, în condițiile legii sau
expert contabil. Cenzorii trebuie să fie asociați, cu excepția cenzorilor experți
contabili sau contabili autorizați.
Nu pot fi cenzori și dacă au fost aleși, decad din drepturile lor:
A/. Rudele sau afinii până la gradul al patrulea grad inclusiv sau soții membrilor
Consiliului Director;

B/. Persoanele care primesc sub orice formă, pentru alte funcții, un salariu sau o
remunerație de la membrii Consiliului Director sau de la A.Ch.R. Arad;.
C/. Persoanele care potrivit legii sunt incapabile sau au suferit o condamnare
definitivă pentru infracțiunile de gestiune fraudaloasă, abuz de încredere, fals,
înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și
pentru orice fel de altă infracțiune care aduce atingere scopului sau este în
contradicție cu scopul A.Ch.R. Arad, sau prin care s-a creat un prejudiciu,
indiferent de natura acestuia;
Cenzorii, în măsura în care se va considera necesar, pot fi retribuiți cu o
indemnizație fixă, determinată prin hotărârea Adunării Generale care i-a numit;
În caz de moarte, împiedicare fizică sau legală, încetare sau renunțare la mandat
a unui cenzor, sau în cazul în care cenzorul este. în imposibilitatea de a-și îndeplini
mandatul supleantul cel mai în vârstă îl înlocuiește. În cazul în care nici unul din
membrii supleanți nu sunt în putință de a-și exercita mandatul, se va face
convocarea de urgență Adunării Generale, care va desemna cenzorii necesari
continuării activității de control a A.Ch.R. Arad.
Cenzorii sunt obligați să supravegheze gestiunea A.Ch.R. Arad, să verifice dacă
bilanțul și contul de profit și pierderi sunt legal întocmite și în concordantă cu
registrele, dacă acestea din urmă sunt regulat ținute și dacă evaluarea
patrimoniului s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea bilanțului.
Despre toate acestea, precum și asupra propunerilor pe care le vor crede
necesare asupra bilanțului și repartizării beneficiilor, cenzorii vor face Adunării
generale un raport amănunțit. .
Revocarea lor se va putea face numai de Adunarea Generală, cu votul cerut
la adunările extraordinare.
Art. 23. Controlul membrilor A.Ch.R. Arad va fi asigurat și prin activitatea Comisiei
de Disciplină care va urmări modul în care aceștia își vor îndeplini obligațiile care le
revin conform prevederilor prezentului Statut. Comisia de Disciplină este formată
din trei membrii.
În urma controlului efectuat, Comisia de Disciplină va înainta Consiliului Director un
raport asupra persoanei care a făcut obiectul cercetării, făcând și propuneri în ceea
ce privește modul de sancționare a acesteia, dacă este cazul. Propunerea are un
caracter consultativ pentru Consiliul Director, care va hotărâ asupra situației
persoanei în cauză.
Prerogativa disciplinara pentru incalcarea de catre asociati a dispozitiilor legale
privind protectia animalelor, privind regimul juridic al cainilor fara stapan si a celor
privind regimul juridic al cainilor periculosi si agresivi si/sau pentru incalcarea
statutelor, regulamentelor, hotararilor, deciziilor si dispozitiilor organelor de
conducere si administrare ale Asociatiei, ale F.C.I. sau ale A.Ch.R. se exercita de
catre Consiliul director al A.Ch.R. Arad.
ln cazul în care persoana cercetată este membră în Comisia de Disciplină, aceasta
nu va putea participa la cercetările care se vor efectua și nici nu va putea face vreo
propunere în ceea ce o privește.

CAPITOLUL V. — Încetarea personalitatii juridice.
Art. 24. A.Ch.R. Arad. se dizolvă și intră în lichidare, în următoarele situații:
a) Prin decizia Adunării Generale luată cu votul a 2/3 din membrii A.Ch.R. Arad.
b) Când scopul pentru care a fost înființată nu mai poate fi îndeplinit;
c) Când A.Ch.R. Arad. devine insolvabilă și este nevoită să intre în lichidare;
d) Când numărul membrilor a scăzut sub limita minimă prevăzută de lege;
e) În celelalte cazuri reglementate de lege.
Art. 25. Lichidarea se va efectua în conformitate cu dispozițiile legale in vigoare.

CAPITOLUL VI. – Dispozitii finale.
Art. 26. Prevederile prezentului Statut se completează cu prevederile legale în
materie.
Art. 27. Întrega activitate a A.Ch.R. Arad. subsumată scopului și obiectivelor
declarate prin prezentul Statut, se va desfășura cu respectarea strictă a legislației
în materie.
Art. 28. Presedintele Asociatiei este imputernicit sa actualizeze si sa semneze
versiunea actualizata a Statutului, conform hotararilor de mai sus ale Adunarii
generale.
Art. 29. Domnul Schill Roberto Gabriel, domiciliat in Arad, Str, Mihai Eminescu Nr.
41, Ap.2, CNP 1690224020016, este imputernicita sa indeplineasca procedura de
completare/modificare a Statutului la judecatoria in raza de competenta a caruia
Asociatia isi are sediul, conform hotararilor de mai sus ale Adunarii generale.

