STATUTUL

FUNDAłIEI TURNUL POMPIERILOR
Capitolul I: DISPOZIłIUNI PRELIMINARE
FundaŃia TURNUL POMPIERILOR este persoană juridică neguvernamen- tală,
nonprofit.
FundaŃia TURNUL POMPIERILOR îşi are sediul central în municipiul Satu Mare, str.
Fabricii, nr. 35, judeŃul Satu Mare şi poate deschide filiale în Ńară şi în străinătate,
acŃionând în condiŃiile prevăzute de Statutul şi Regulamentul de funcŃionare, cu
respectarea legilor în vigoare.
Sediul central se stabileşte provizoriu în municipiul Satu Mare, str. Fabricii, nr. 35,
judeŃul Satu Mare, urmând a se acŃiona pentru obŃinerea unui sediu public, cu sprijinul
Primăriei municipiului Satu Mare.
FundaŃia îşi structurează activitatea în patru secŃiuni de lucru potrivit obiectului
specific de activitate, astfel:
a) - SecŃiunea pentru creaŃie artistică ;
b) - SecŃiunea pentru cercetarea istoriei şi prezentului mişcării culturalartistice româneşti şi a celorlalte naŃionalităŃi din zonă;
c) - SecŃiunea pentru colecŃii şi colecŃionari ;
d) - SecŃiunea pentru păstrarea tradiŃiilor specifice;
e) - SecŃiunea pentru educaŃie fizică şi sport.
Capitolul II: ORGANIZAREA FUNDAłIEI
FundaŃia este formată din adunarea tuturor membrilor ei, asociaŃi permanent în
temeiul recunoaşterii statutului, a adoptării şi îndeplinirii programelor de activitate.
Organizarea adunării generale se face de către Consiliul Director şi se desfăşoară prin
secŃiuni şi colective de specialitate (constituite permanent sau pe o perioadă limitată), pentru
îndeplinirea sarcinilor din Statut respectiv din programele de manifestări.
(1) Calitatea de membru al fundaŃiei se dobândeşte la cerere, depusă în nume propriu
de către persoane fizice sau juridice, compatibile cu obiectivele din Statutul fundaŃiei,
recunosc statutul, se obligă să acŃioneze pentru îndeplinirea obiectivelor sale şi să plătească la
timp cotizaŃia anuală.
(2) Pot fi membri ai fundaŃiei persoanele care au calitatea de angajaŃi ai
Inspectoratului pentru SituaŃii de UrgenŃă „Someş” al judeŃului Satu Mare (cadre militare sau
personal civil), persoanele care au avut această calitate în ultimii 5 ani şi au pierdut-o din
cauze neimputabile lor şi terŃe persoane care sunt simpatizanŃi ai fundaŃiei.
Membrii fundaŃiei au ca scop de a ajuta şi susŃine activităŃile fundaŃiei prin mijloace
băneşti, materiale, forŃă de muncă, publicitate etc. DonaŃiile şi sponsorizările făcute de către
membrii sau de către terŃi vor intra în patrimoniul fundaŃiei TURNUL POMPIERILOR şi vor
servi la desfăşurarea acŃiunilor circumscrise scopului fundaŃiei.
Pierderea calităŃii de membru se realizează la cererea persoanei (membrului) şi prin
hotărârea Consiliului Director supusă aprobării Adunării Generale, în următoarele cazuri:
a) prin neîndeplinirea şi nerespectarea condiŃiilor prevăzute în prezentul Statut;
b) prin desfăşurarea unor activităŃi contrarea scopului FundaŃiei şi intereselor acesteia;
c) prin emiterea unor acte-declaraŃii publice legate de activitatea FundaŃiei, fără acordul
şi autorizarea Consiliului Director;
d) prin hotărârea Consiliului Director, ori de câte ori acesta consideră că există motive
temeinice;
e) prin neplata timp de 2 luni consecutive a cotizaŃiei.
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Pierderea calităŃii de membru se va anunŃa în scris persoanei în cauză în urma deciziei
luate de Consiliul Director, în termen de 15 zile de la luarea deciziei.
Drepturile şi obligaŃiile membrilor fundaŃiei
Membrii fundaŃiei au dreptul de a fi aleşi în Consiliul Director dacă îndeplinesc
următoarele condiŃii:
a)
nu sunt membrii ai altor asociaŃii sau fundaŃii care au interese contrare cu cele
specifice prezentului Statut;
b) nu fac parte din organele de conducere ale altei asociaŃii sau fundaŃii cu interese
contrare.
Membrii fundaŃiei au dreptul la ajutoare materiale-financiare în conformitate cu
prevederile prezentului Statut, cuantumul acestuia fiind stabilit de Consiliul Director în
funcŃie de fiecare caz în parte.
Membrii fundaŃiei au următoarele obligaŃii:
a) să respecte valorile promovate prin prezentul Statut;
b) să contribuie cu toată capacitatea lor la realizarea scopurilor propuse prin Statut;
c) să achite cotizaŃia stabilită de către Adunarea Generală.
Capitolul III : ORGANELE DE CONDUCERE ŞI CONTROL
Organul suprem de conducere al FundaŃiei TURNUL POMPIERILOR este Adunarea
Generală a tuturor membrilor săi care se întruneşte anual în prima jumătate a lunii ianuarie
fiind anunŃată fiecărui membru cu 30 de zile înainte de data desfăşurării prin grija
Consiliului Director.
Adunarea Generală analizează şi adoptă Programul de acŃiune şi bugetul de venituri
şi cheltuieli. Alege preşedintele şi pe toŃi ceilalŃi membrii ai Consiliului Director. Alege
comisia de cenzori şi primeşte raportul ei anual.
Adunarea generală extraordinară se poate Ńine la cererea Consiliului Director, în
cazuri temeinic motivate şi cu acordul a cel puŃin 25% din membrii validaŃi ai fundaŃiei. La
adunarea generală extraordinară se dezbate numai ordinea de zi pentru care a fost
convocată.
Consiliul Director al fundaŃiei are următoarea componentă :
1.Preşedinte:
2.Vicepreşedinte
3.Secretar:
4.Responsabil financiar
5. Membru
6. Membru
7. Membru
8. Membru
9. Membru
10.Membru
11.Membru
12.Casier
Membrii supleanŃi :
1.
2.
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Preşedintele este reprezentantul fundaŃiei în legăturile de serviciu, având atribuŃii
manageriale concrete, în temeiul îndatoririi fundamentale de a asigura împreună cu toŃi
membrii Consiliului Director, cadrul de înfăptuire a programului adoptat de Adunarea Gerală
a fundaŃiei. Preşedintele este ordonator de credite în numele fundaŃiei. Preşedintele
redactează fişele de post pentru concretizarea atribuŃiunilor celorlalŃi membrii ai Consiliului
Director şi le aprobă după discutarea lor în parte.
Capitolul IV : FONDURILE FUNDAłIEI
Fondurile se formează din bani depuşi în cont şi din următoarele:
a) cotizaŃia anuală a membrilor. Aceasta se stabileşte de Adunarea Generală;
b)
donaŃii;
c)
venituri din publicaŃii proprii;
d) taxe pentru expertize;
e) subvenŃii;
d)
sponsorizări.
Veniturile se depun în contul fundaŃiei deschis la o unitate bancară.
În temeiul bugetului anual aprobat plăŃile se fac cu aprobarea preşedintelui fundaŃiei iar în
lipsa acestuia cu aprobarea secretarului.
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