ACT CONSTITUTIV „ASOCIAŢIA PENTRU ARBITRAJ DE PE LÂNGĂ BAROUL CLUJ”

Cabinet Avocat
Claudiu-Octavian Ulici
B-dul 21 Dec. 1989 nr. 76
str. David Francisc nr. 21
Cluj-Napoca CIF 21298393
www.ulici.ro
avocat@ulici.ro
tel/fax:0364-108142

ACT CONSTITUTIV
„ASOCIAŢIA PENTRU ARBITRAJ
DE PE LÂNGĂ BAROUL CLUJ”

Asociaţii fondatori:
(1)

BAROUL CLUJ, UNBR, persoană juridică ce funcţionează în baza Legii

nr.51 din 7 iunie 1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, cu
sediul în ClujNapoca Str. Pavel Roşca, nr.4, ap.15 judeţul Cluj, cod 400118, CIF
4288020 conform hotărârii adunării generale din data de 05.03.2013,
reprezentat prin decan STANCA IOANA GIDRO,
(2)

ADVOSERV societate cu răspundere limitată, cu sediul în ClujNapoca

str.Pavel

Roşca

nr.4

ap.15

judeţul

Cluj,

cod

400118,

CUI

3987063,

J12/1823/1993, conform hotărârii asociatului unic din data de 17.10.2013,
reprezentat prin decan STANCA IOANA GIDRO,
(3)

ULICI CLAUDIUOCTAVIAN, cu domiciliul în ClujNapoca, Bdul 21

Decembrie 1989, nr.76, judeţul Cluj, identificat cu C.I. seria KX, nr. 383486
eliberată la data de 24.09.2004, CNP 1701114022815, membru al Baroului Cluj;
(4)

În baza dispoziţiilor legale cuprinse în Ordonanţa Guvernului României

nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările ulterioare ale
acesteia şi ale dispoziţiilor art.187 şi următoarele NCC privitoare la persoanele
juridice, în calitate de asociaţi  fondatori, am hotărât să constituim o
ASOCIAŢIE în condiţiile cuprinse în articolele următoare.
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Denumirea
(5)

ASOCIAŢIA va fi denumită „ASOCIAŢIA PENTRU ARBITRAJ DE PE

LÂNGĂ BAROUL CLUJ” conform dovezii privind disponibilitatea denumirii nr.
125105/15.05.2013, eliberata de Ministerul Justiţiei şi este persoană juridică de
drept privat, fără scop patrimonial. ASOCIAŢIA PENTRU ARBITRAJ DE PE
LÂNGĂ BAROUL CLUJ, va fi denumită în continuare, în cuprinsul prezentului
ACT CONSTITUTIV, generic ”ASOCIAŢIA”.
Sediul
(6)

ASOCIAŢIA stabilește sediul în ClujNapoca str.Pavel Roşca nr.4 ap.15

judeţul Cluj, cod 400118.
Scopul
(7)

ASOCIAŢIA are ca scop, formarea profesională continuă a avocaţilor

membrii ai Baroului Cluj, informarea acestora asupra aplicării dreptului şi
procedurilor în cazuri concrete şi formarea unei jurisprudenţe unitare şi
pertinente, prin sprijinirea şi schimbul de informaţii cu o instituţie de arbitraj
permanent, înfiinţată cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare. Scopul
include asistenţa acestui arbitraj autonom faţă de ASOCIAŢIE şi asigurarea
condiţiilor

pentru

garantarea

autonomiei

şi

imparţialităţii

arbitrajului

instituţionalizat, care îşi propune a deveni un lider în managementul disputelor
de natură juridică, prin dezvoltarea şi utilizarea de proceduri rapide şi eficiente
de soluţionare a litigiilor, cu un cost diminuat faţă de serviciile publice de
justiţie.
În vederea realizării acestui scop ASOCIAŢIA va păstra regulamentele
arbitrajului, redactate de membrii colegiului de arbitraj, va edita broşuri
privind activitatea de arbitraj instituţionalizat, va asigura păstrarea în bune
condiţii a arhivei, bibliotecii şi registraturii arbitrajului instituţionalizat,
sprijinind desfăşurarea acestei activităţi.
Durata
(8)

ASOCIAŢIA se constituie pe durată nedeterminată.
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Patrimoniul

(9)

Patrimoniul

social

al

ASOCIAŢIEI

este

format

dintrun

activ

patrimonial în valoare de 1300 lei (una mie trei sute lei) şi este alcătuit din
aporturi în bani depuse de asociaţi câte 600 lei fiecare persoană juridică şi 100
lei persoana fizică. Întregul patrimoniu va fi evidenţiat şi păstrat în
conformitate cu legislaţia română în materie, pe numele ASOCIAŢIEI şi va fi
folosit exclusiv pentru realizarea obiectivelor ei.
Conducerea
(10)

Organul de conducere al ASOCIAŢIEI este Adunarea generală formată,

la înfiinţare, din membrii fondatori.
ASOCIAŢIA are un Consiliu director, cu atribuţiile prevăzute de lege şi
Statut, format din:
−

Preşedinte ULICI CLAUDIUOCTAVIAN, cu domiciliul în ClujNapoca,
bdul 21 Decembrie 1989, nr.76, judeţul Cluj, identificat cu C.I. seria KX,
nr. 383486 eliberată la data de 24.09.2005, CNP 1701114022815,
membru al Baroului Cluj.

−

Vicepreşedinte BODEA HORAŢIUADRIAN, domiciliat în ClujNapoca,
str.Aron Densuşianu nr.21 ap.3, judeţul Cluj, CNP 1690401120676,
identificat prin CI seria KX nr. 681307, eliberată la 15.07.2009, membru
al Baroului Cluj;

−

Membru MONICA IONASSALAGEAN, domiciliată în ClujNapoca, B
dul Nicolae Titulescu nr.30, ap.17, judeţul Cluj, CNP 2610115120661,
identificată prin CI seria KX nr 862093, eliberată la 08.02.2012,
membru al Baroului Cluj;

−

Membru BODEA ILDIKO, cu domiciliul în ClujNapoca, str.Aron
Densuşianu nr.21 ap.2, judeţul Cluj, identificat cu C.I. seria KX,
nr.871743 eliberată la data de 16.03.2012, CNP 2780323120740, membru
al Baroului Cluj;

−

Secretar ILEA IOANA MONICA, cu domiciliul

în ClujNapoca,

str.Anatole France nr.72, judeţul Cluj, identificat cu C.I. seria KX,
nr.421348 eliberată la 11.04.2005 , CNP 2750117120680, membru al
Baroului Cluj.
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Atribuţiile organelor de conducere şi administrare sunt prevăzute în
Statutul ASOCIAŢIEI.
În conformitate cu dispoziţiile legale – art.27 din O.G.26/2000 – fiecare
dintre asociaţi care nu este membru al consiliului director poate exercita
dreptul de control.
Constituire
(11)

Noi, membrii fondatori ai ASOCIAŢIEI, împuternicim pe Ulici Claudiu

Octavian cetăţean român, domiciliat în ClujNapoca, bdul 21 Decembrie 1989
nr. 76 judeţul Cluj, posesorul actului de identitate CI seria KX nr. 383486
eliberat de Municipiul ClujNapoca, la data de 24.09.2004, să acţioneze în
numele nostru şi pentru noi să desfăşoare procedura de dobândire a
personalităţii juridice, înscrierea ASOCIAŢIEI în Registrul asociaţiilor şi
fundaţiilor, obţinerea avizelor şi certificatelor fiscale sau de altă natură
necesare, precum şi să semneze orice acte modificatoare ale Actului constitutiv
şi Statutului ASOCIAŢIEI, modificări impuse de instanţa judecătorească
competentă, semnătura sa fiindune pe deplin opozabilă.
Redactat sub forma unui înscris unic pe 19 (nouăsprezece) pagini de
avocat ClaudiuOctavian Ulici şi editat în 5 exemplare, la ClujNapoca în data
de 18 octombrie 2013.

SEMNĂTURILE FONDATORILOR urmează Statutului, în finalul actului
constitutiv.
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STATUT
„ASOCIAŢIA PENTRU ARBITRAJ
DE PE LÂNGĂ BAROUL CLUJ”

Asociaţii
(1)

BAROUL CLUJ, UNBR, persoană juridică ce funcţionează în baza Legii

nr.51 din 7 iunie 1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, cu
sediul în ClujNapoca str. Pavel Roşca, nr.4, ap.15 judeţul Cluj, cod 400118, CIF
4288020 conform hotărârii adunării generale din data de 05.03.2013,
reprezentat prin decan STANCA IOANA GIDRO;
(2)

ADVOSERV societate cu răspundere limitată, cu sediul în ClujNapoca

str.Pavel

Roşca

nr.4

ap.15

judeţul

Cluj,

cod

400118,

CUI

3987063,

J12/1823/1993, conform hotărârii Baroului Cluj  asociat unic  din data de
01.04.2011, reprezentat prin decan STANCA IOANA GIDRO.
(3)

ULICI CLAUDIUOCTAVIAN, cu domiciliul în ClujNapoca, bdul 21

Decembrie 1989, nr.76, judeţul Cluj, identificat cu C.I. seria KX, nr.383486
eliberată la data de 24.09.2004, CNP 1701114022815 , membru al Baroului Cluj,
(4)

Asociaţii în baza dispoziţiilor legale cuprinse în Ordonanţa Guvernului

României nr. 26/2000 cu privire la asociţii şi fundaţii, modificările ulterioare ale
acesteia şi ale dispoziţiilor art.187 şi următoarele NCC privitoare la persoanele
juridice, au hotărât să constituie o ASOCIAŢIE în condiţiile cuprinse la
paragrafele următoare.
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Denumirea

(5)

ASOCIAŢIA va fi denumită „ASOCIAŢIA PENTRU ARBITRAJ DE PE

LÂNGĂ BAROUL CLUJ” conform dovezii privind disponibilitatea denumirii nr.
125105/15.05.2013, eliberată de Ministerul Justiţiei şi este persoană juridică de
drept privat, fără scop patrimonial. ASOCIAŢIA PENTRU ARBITRAJ DE PE
LÂNGĂ BAROUL CLUJ, va fi denumită în continuare, în cuprinsul prezentului
STATUT, generic, ”ASOCIAŢIA”.
Sediul
(6)

Sediul ASOCIAŢIEI este în ClujNapoca str.Pavel Roşca nr.4 ap.15

judeţul Cluj cod 400118. Sediul ASOCIAŢIEI poate fi schimbat pe baza
hotărârii Consiliului director.
Scopul
(7)

ASOCIAŢIA are ca scop, formarea profesională continuă a avocaţilor

membrii ai Baroului Cluj, informarea acestora asupra aplicării dreptului şi
procedurilor în cazuri concrete şi formarea unei jurisprudenţe unitare şi
pertinente, prin sprijinirea şi schimbul de informaţii cu o instituţie de arbitraj
permanent, înfiinţată cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare. Scopul
include de asemenea, asistenţa acestui arbitraj autonom faţă de ASOCIAŢIE şi
asigurarea condiţiilor pentru garantarea autonomiei şi imparţialităţii acestuia.
Obiective
(8)

Obiectivele ASOCIAŢIEI sunt:
a) asistenţa unei instituţii de arbitraj permanent, ce funcţionează

conform dispoziţiilor legale în vigoare;
b)

păstrarea

regulamentelor

arbitrajului

instituţionalizat,

ce

funcţionează independent pe lângă asociaţie;
c) păstrarea în bune condiţii şi pe cheltuiala proprie a arhivei instituţiei
de arbitraj permanent, organizată în funcţie de complexitatea şi cantitatea
dosarelor pe care le crează şi le deţine arbitrajul instituţionalizat; păstrarea în
bune condiţii şi pe cheltuiala proprie a bibliotecii şi registraturii instituţiei de
arbitraj permanent;
d) comunicarea şi recepţionarea actelor de procedură;
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e)

organizarea de acţiuni proprii în vederea formării continue a

avocaţilor, prin folosirea jurisprudenţei din activitatea de arbitraj;
f) editarea de programe, postere şi alte publicaţii de propagandă;
g) editarea unor broşuri privind activitatea arbitrajului instituţionalizat;
h) sprijirea financiară al arbitrajului;
i) alte mijloace de acţiune în legătură cu scopul ASOCIAŢIEI.
Durata
(9)

ASOCIAŢIA se constituie pe o durată nedeterminată .
Patrimoniul

(10)

Patrimoniul

social

al

ASOCIAŢIEI

este

alcătuit

dintrun

activ

patrimonial 1.300 lei (una mie optsute lei) şi este alcătuit din aporturi în bani
depuse în părţi egale, de asociaţii persoane juridice câte 600 lei fiecare şi 100 lei
persoana fizică.
Întregul patrimoniu va fi evidenţiat şi păstrat, în conformitate cu
legislaţia română în materie, pe numele ASOCIAŢIEI şi va fi folosit exclusiv
pentru realizarea obiectivelor ei.
Membrii
(11)

ASOCIAŢIA se compune din următoarele categorii de membri:
a) asociaţiifondatori  persoanele care au constituit ASOCIAŢIA şi au

contribuit moral şi material la fondarea ei şi la constituirea patrimoniului
social;
b) membriiasociaţi  persoanele care se asociază ulterior fondării şi
contribuie moral şi material la completarea patrimoniului ASOCIAŢIEI;
c) membrii de onoare  persoanele care contribuie moral şi material la
completarea patrimoniului ASOCIAŢIEI ;
(12)

Calitatea de membruasociat şi de onoare  se acordă de Adunarea

generală, cu majoritatea calificată a membrilor ASOCIAŢIEI, la propunerea
Consiliului Director. Membrii asociaţi persoane juridice au obligaţia de a
desemna un reprezentant care să exercite drepturile şi obligaţiile în cadrul
organelor ASOCIAŢIEI.
Pot fi membrii ai ASOCIAŢIEI persoanele fizice sau juridice care sunt în
măsură să contribuie financiar şi prin activitatea lor la realizarea obiectivelor
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ASOCIAŢIEI,

care

au

reputaţia

profesională

neştirbită

şi

experienţa

profesională necesară pentru realizarea obiectivelor ASOCIAŢIEI.
(13)

Calitatea de membruasociat se pierde prin retragere (în acest caz,

hotărârea de retragere se comunică cu cel puţin 20 de zile înainte de data
primei adunări generale care va lua act de retragere) sau prin excludere pentru
abateri grave de la statut,regulamente şi hotărârile Consiliului director.
(14)

Excluderea din ASOCIAŢIE se decide de Adunarea Generală la

propunere Consiliul Director, cu majoritatea membrilor săi, pentru încălcarea
Statutelor şi regulamentelor ASOCIAŢIEI, pentru neplata contribuţiilor faţă de
ASOCIAŢIE sau pentru orice fel de acţiuni contrare scopului şi obiectivelor
ASOCIAŢIEI.
(15)

Membriiasociaţi care se retrag sau sunt excluşi nu au nici un drept

asupra patrimoniului social.
Drepturile membrilor
(16)

Membrii ASOCIAŢIEI au următoarele drepturi:
a) să desemneze şi să aleagă membrii Consiliul director şi cenzorul, dacă

aceştia sunt membrii ai baroului Cluj, dacă au aptitudini şi capacitate pentru
funcţiile la care candidează şi nu au suferit nici o condamnare penală;
b) săşi exprime prin vot opţiunea faţă de proiectele de hotărâri ale
Adunării generale;
c) să folosească bazele şi instalaţiile, precum şi localurile ASOCIAŢIEI,
în limita disponibilităţii lor, în vederea realizării obiectivelor ASOCIAŢIEI;
Obligaţiile membrilor
(17)

Membrii ASOCIAŢIEI au următoarele obligaţii:
a) să respecte, fără rezerve, statutul, regulamentele şi hotărârile

Consiliului director, ale ASOCIAŢIEI;
b)

săşi

plătească

obligaţiile

materiale

şi

financiare

potrivit

angajamentelor pe care şi leau asumat;
c) să apere scopul şi obiectivele ASOCIAŢIEI şi să susţină interesele ei.
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Patrimoniul

(18)

Patrimoniul social iniţial al ASOCIAŢIEI se completează cu venituri din

contribuţiile membrilorasociaţi, cotizaţiile şi taxele de înscriere ale membrilor
susţinători, sponsorizări, prestarea de servicii cu plată, subvenţii, donaţii,
legate, dividende şi alte contribuţii în bani sau/şi în natură, de la persoane fizice
şi juridice precum şi resurse obţinute de la bugetul de stat şi bugetele locale în
conformitate cu prevederile legii.
ASOCIAŢIA va putea desfăşura activităţi economice directe, cu caracter
accesoriu şi în strânsă legătură cu obiectivele propuse, toate sumele astfel
obţinute urmând a fi utilizate doar pentru realizarea obiectivelor ASOCIAŢIEI.
ASOCIAŢIA poate încasa şi administra sumele datorate cu titlu de taxe
arbitrale de către persoanele care apelează la arbitrajul instituţionalizat
organizat de către Asociația de Arbitraj de pe lângă Baroul Cluj. Repartizarea
sumelor astfel obţinute către arbitri respectiv pentru organizarea arbitrajului se
va stabili prin Regulamentul de Arbitraj.
Adunarea generală
(19)

Adunarea generală este organul de conducere alcătuit din totalitatea
membrilor asociaţi.
Adunarea generală are următoarele competenţe:
a) stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale ASOCIAŢIEI;
b) aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil;
c) alegerea şi revocarea membrilor Consiliului director;
d) alegerea şi revocarea cenzorului/membrilor comisiei de cenzori;
e) înfiinţarea de filiale;
f) modificarea actului constitutiv şi a statutului;
g) dizolvarea şi lichidarea ASOCIAŢIEI, precum şi stabilirea destinaţiei

bunurilor rămase după lichidare;
h) orice alte atribuţii prevăzute în lege sau în statut.
(20)

Adunările generale pot fi ordinare sau extraordinare.

(21)

Adunarea generală ordinară se întruneşte cel puţin o dată pe an până la

data de 01 iunie a fiecărui an pentru a verifica activitatea Consiliului director şi
a cenzorului/comisiei de cenzori.
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Adunarea generală extraordinară se poate convoca oricând, în special în

următoarele situaţii:
a) se impune în mod necesar modificarea statutului;
b) apar situaţii care pun în pericol existenţa ASOCIAŢIEI;
c) la cererea, scrisă, a unui membrufondator sau a cel puţin 1/3 din
numărul membrilorasociaţi;
d) se impune modificarea sau completarea componenţei Consiliului
Director sau a comisiei de cenzori.
(23)

Adunarea generală se convoacă cu cel puţin 10 zile înainte de data fixată

pentru desfăşurarea ei sau, în cazuri de urgenţă, cu cel puţin 3 zile înainte de
data stabilită pentru desfăşurarea ei.
(24)

Adunarea generală se convoacă de Consiliul director printrun convocator

scris care va cuprinde data, locul şi ordinea de zi şi care se va aduce la
cunoştinţa asociaţilor în termenele prevăzute. Odată cu comunicarea datei,
locului şi a ordinii de zi a Adunării generale, se pun la dispoziţia participanţilor
materialele supuse dezbaterii. Participanţii pot solicita introducerea pe ordinea
de zi a unor cereri, făcute în scris, şi depuse la secretariatul ASOCIAŢIEI cu cel
puţin 2 zile înainte de data la care are loc Adunarea generală.
(25)

La Adunarea generală participă:
a) asociaţiifondatori;
b) membriiasociaţi;

(26)

În cadrul Adunării generale, fiecare asociatfondator şi fiecare membru

asociat are dreptul la un vot cu caracter deliberativ.
(27)

Asociaţii care, întro anumită problemă, supusă hotărârii Adunării

generale, sunt interesaţi personal sau prin soţii lor, ascendenţii sau
descendenţii, rudele în linie colaterală şi afinilor lor până la gradul al patrulea,
inclusiv, nu vor putea lua parte la deliberare şi nici la vot, în caz contrar
răspunzând pentru daunele cauzate ASOCIAŢIEI, dacă fără votul lor nu sar fi
putut obţine majoritatea cerută.
(28)

Rapoartele

de

activitate

ale

Consiliului

director

şi

cenzorului,

programele de activitate, calendarele competiţionale, bugetele de venituri şi
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cheltuieli, bilanţurile contabile se dezbat şi se supun, anual, aprobării Adunării
generale.
(29)

Adunarea generală poate avea loc dacă sunt prezenţi cel puţin

majoritatea asociaţilor cu drept de vot.
(30)

Hotărârile Adunării generale se iau cu majoritatea simplă a celor

prezenţi, cu excepţia celor care au ca obiect modificarea Statutului, revocarea
membrilor Consiliului Director, dizolvarea ASOCIAŢIEI sau modificarea
scopului ei care se iau cu majoritatea calificată de 2/3 din totalul membrilor
ASOCIAŢIEI.
(31)

Adunarea generală este condusă de preşedinte sau, în lipsă, de

înlocuitorul său care are obligaţia să comunice situaţia prezenţei asociaţilor şi
lista nominală a celor prezenţi. Cu ocazia fiecărei adunări generale se
întocmeşte un procesverbal cu modul ei de desfăşurare, dezbaterile care au
avut loc şi hotărârile care sau luat. Asociaţii absenţi iau cunoştinţă de
dezbateri din procesulverbal aflat la secretariatul ASOCIAŢIEI.
(32)

Hotărârile Adunării generale, contrare legii, actului constitutiv sau

dispoziţiilor cuprinse în statut, pot fi atacate în justiţie de către oricare dintre
asociaţii care nu au luat parte la adunarea generală sau care au votat împotrivă
şi au cerut să se insereze aceasta în procesulverbal de şedinţă, în termen de 15
zile de la data când lea fost comunicată o copie după hotărâre sau de la data
când a avut loc şedinţa, după caz.
Consiliul director
(33)

Consiliul director asigură punerea în executare a hotărârilor adunărilor

generale.
Consiliul director este alcătuit astfel:
a) 1 preşedinte;
b) 1 vicepreşedinte;
c) 2 membri;
d) 1 secretar.
(34)

Membrii Consiliului director se numesc prin Actul Constitutiv, pentru

durată determinată de 4 ani.
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Ei pot fi revocaţi de către Adunarea Generală, numai pentru motive

temeinice, prin votul a 2/3 din totalul membrilor ASOCIAŢIEI cu drept de vot.
În caz de revocare a unui membru al Consiliului Director pentru motive
temeinice sau în caz de renunţare la funcţie din partea unui membru al
Consiliului Director, Adunarea Generală extraordinară va desemna un nou
membru al Consiliului Director, tot pe durată nedeterminată.
Preşedinte
(36)

Pe lângă atribuţiile obişnuite de membru al Consiliului Director,

preşedintele are următoarele atribuţii specifice:
a) convoacă Consiliul ;
b) conduce şedinţele Adunării Generale şi Consiliului Director semnează
documentele importante;
c) coordonează, îndrumă şi controlează activitatea Consiliului Director,
asigurând aducerea la îndeplinire a prevederilor statutului;
d) reprezintă ASOCIAŢIA în toate raporturile sale cu terţii sau cu
organele puterii de stat, administraţiei de stat şi justiţiei ;
e) are drept de semnătură în numele ASOCIAŢIEI.
(37)

Vicepreşedintele pe lângă atribuţiile obişnuite de membru al Consiliului

Director, are următoarele atribuţii specifice:
a) îl înlocuieşte pe preşedinte, iar în caz de absenţa a acestuia
îndeplineşte toate atribuţiile acestuia dacă este delegat să o facă;
b) asigură convocarea Adunării Generale şi a Consiliului Director în
cazul în care preşedintele este în imposibilitate sau refuză îndeplinirea acestor
atribuţii.
Secretar
(38)

Secretarul are următoarele atribuţii:
a) asigură pregătirea materialelor ce urmează să fie dezbătute de

Adunarea Generală şi Consiliului Director;
b) asigură întocmirea proceselor verbale ale Adunării Generale şi
întrunirilor Consiliului Director;
c) va ţine un registru de procese verbale ale Adunărilor Generale şi
şedinţelor Consiliului Director şi un registru a asociaţilor şi a contribuţiilor lor.
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Competenţe consiliului director

(39)

În exercitarea competenţei sale, Consiliul director:
a) prezintă Adunării generale raportul de activitate pe perioada

anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil,
proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, proiectul programelor ASOCIAŢIEI,
calendarul competiţional etc.;
b) asigură reprezentarea ASOCIAŢIEI nemijlocit sau prin intermediul
preşedintelui;
c) aprobă organigrama şi politica de personal a ASOCIAŢIEI,stabileşte
bugetul de venituri şi cheltuieli şi ia toate deciziile necesare desfăşurării
activităţii curente a ASOCIAŢIEI;
d) elaborează regulamentul intern de funcţionare;
e) stabileşte cuantumul cotizaţiei anuale datorată de către asociaţi.
f) ia act de adoptarea şi modificarea Regulamentul de Arbitraj al
instituţiei permanente de arbitraj pe care o o sprijină.
g) ia act de cuantumul taxelor arbitrale, percepute pentru activitatea de
arbitraj instituţionalizat.
h) ia act de Autoritatea de nominare a arbitrilor, din rândul membrilor
săi prin rotaţie, pentru un mandat de 1 an, care poate fi reînnoit tacit.
i) ia act de lista anuală a arbitrilor care funcţionează în cadrul instituţiei
permanente de arbitraj sprijinită de către ASOCIAŢIE, din rândul avocaţilor
membrii ai Baroului Cluj cu o vechime neîntreruptă în profesie ca avocat
definitiv de cel puţin 15 ani în cadrul UNBR, cu o reputaţie profesională
neştirbită şi cu o activitate profesională continuă şi recunoscută în domeniul
dreptului privat. Lista arbitrilor se păstrează neschimbată, până la următoarea
nominare a lor, chiar dacă aceasta nu este reînnoită anual.
j) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de adunarea generală.
(40)

Membrul Consiliului Director care, întro anumită problemă, supusă
hotărârii Adunării generale, sunt interesaţi personal sau prin soţii lor,

ascendenţii sau descendenţii, rudele în linie colaterală şi afinilor lor până la
gradul al patrulea, inclusiv, nu vor putea lua parte la deliberare şi nici la vot, în
caz contrar răspunzând pentru daunele cauzate ASOCIAŢIEI, dacă fără votul
lor nu sar fi putut obţine majoritatea cerută.
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Deciziile Consiliului director, contrare legii, actului constitutiv sau

statutului pot fi atacate în justiţie, în condiţiile prevăzute de lege.
(42)

Consiliul director poate împuternici pe preşedintele Consiliului Director

sau în lipsa lui pe vicepreşedinte sau secretar pentru a exercita următoarele
atribuţii:
a) să încheie acte juridice în numele şi pe seama ASOCIAŢIEI;
b) să îndeplinească orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite
de Adunarea generală.
(43)

Consiliul director se întruneşte ori de câte ori nevoile ASOCIAŢIEI o

impun. Consiliul Director se convoacă de către preşedinte sau la cererea a cel
puţin doi membri ai Consiliului Director, pentru motive întemeiate. Şedinţele
Consiliului director sunt conduse de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de
vicepreşedinte. Consiliul director deliberează, în mod valabil, în prezenţa a cel
puţin 3 membri şi adoptă hotărâri valabile cu votul a celpuţin trei dintre
membrii săi. Deliberările şi hotărârile Consiliului director se consemnează în
proceseverbale încheiate cu ocazia fiecărei şedinţe.
Controlul financiar
(44)

Controlul financiar al ASOCIAŢIEI poate fi asigurat de un cenzor/o

comisie de cenzori prin alegere de către Adunarea generală. Adunarea generală
aprobă regulile generale de organizare şi funcţionare a Comisiei de
cenzori/cenzorului.
(45)

În realizarea competenţei sale, cenzorul/comisia de cenzori:
a) verifică modul în care este administrat patrimoniul ASOCIAŢIEI;
b) întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării generale;
c) poate participa la şedinţele Consiliului director, fără drept de vot;
d) elaborează regulamentul propriu, intern, de funcţionare;
e) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de

Adunarea generală.
Venituri / cheltuieli
(46)

Veniturile ASOCIAŢIEI provin din:
a) cotizaţiile şi contribuţiile membrilor;
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b) dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile în
condiţii legale;
c)

taxele

arbitrale

percepute

pentru

activitatea

de

arbitraj

instituţionalizat;
d) venituri realizate din activităţi economice directe;
e) donaţii, sponsorizări sau legate;
f) resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale;
g)alte venituri prevăzute de lege.
(47)

Orice fel de operaţiuni cu fonduri băneşti aparţinând ASOCIAŢIEI sunt

aprobate de către Consiliul Director.
(48)

ASOCIAŢIA poate înfiinţa societăţi comerciale ale căror dividende, dacă

nu se reinvestesc în aceste societăţi, se vor folosi pentru realizarea scopului său.
ASOCIAŢIA poate desfăşura orice alte activităţi economice directe, dacă acestea
au caracter accesoriu şi au legătură strânsă cu scopul ei principal.
(49)

ASOCIAŢIA poate gestiona toate veniturile obţinute în urma activităţii

de arbitraj, partea financiară aferentă activităţii Curţii de Arbitraj fiind
cuprinsă în bugetul ASOCIAŢIEI.
(50)

Principalele tipuri de cheltuieli ale ASOCIAŢIEI sunt:
a)salarii şi adaosuri la salarii;
b)indemnizaţii, prime şi premii;
c) orice cheltuieli necesare sprijinirii activităţii de arbitraj, inclusiv

remuneraţiile arbitrilor;
d) chirii, dobânzi, taxe, comisioane bancare;
e) cazare, masă, transport;
f) apă, canal salubritate energie electrică, termică şi gaze naturale;
g) procurări de materiale;
h) procurări de rechizite şi imprimate de birou;
i) alte cheltuieli.
(51)

Cheltuielile se efectuează potrivit prevederilor bugetului de venituri şi

cheltuieli şi se aprobă de Consiliul director. Salariile, indemnizaţiile şi alte
drepturi băneşti ale personalului şi ale membrilor organelor de conducere se
stabilesc în limitele statului de funcţiuni şi ale bugetului de venituri şi
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cheltuieli. Consiliul director poate dispune plata de premii, gratificaţii şi altele
asemenea din disponibilităţile existente.
(52)

Exerciţiul economicofinanciar începe la data de 1 ianuarie şi se încheie

la data de 31 decembrie ale fiecărui an.
Norme generale de funcţionare ale arbitrajului
(53)

Instituția permanentă de arbitraj sprijinită de ASOCIAȚIE, va funcționa

potrivit normelor generale stabilite la acest paragraf.
53.1.

ASOCIAŢIA sprijină o singură instituţie de arbitraj permanent,

înfiinţată în conformitate cu prezentul și cu respectarea dispozițiilor
legale în vigoare.
53.2. Instituţia de arbitraj va ţine cont de faptul că, arbitrajul este o
jurisdicţie alternativă având caracter privat, iar în administrarea ei se
pot stabili reguli de procedură derogatorii de la dreptul comun,
instituite pentru celeritate şi diminuarea reală a costurilor.
53.3.

Activitatea arbitrajului ca atare, nu va avea caracter economic şi

nu va urmări obținerea de profit. Arbitrii vor fi onorați conform regulilor
stabilite de instituția de arbitraj.
53.4. Arbitrajul de pe lângă ASOCIAŢIE, va fi organizat ca instituţie
permanentă, iar soluţionarea litigiului, va încredinţată unor arbitrii, ce
constituie tribunalul arbitral, numiţi ori acceptaţi de părţi potrivit
regulilor instituţiei permanente de arbitraj.
53.5. Arbitrii vor fi numiți numai dintre membrii activi ai UNBR
Baroul Cluj, care solicită aceasta și au o vechime neîntreruptă de minim
15 (cincisprezece) ani, în activitatea de avocat. Instituția de arbitraj poate
accepta consultanți externi.
53.6. În reglementarea și desfășurarea activității jurisdicționale,
arbitrajul instituționalizat de pe lângă ASOCIAŢI este autonom în
raport cu aceasta, iar ASOCIAŢIA va stabili măsurile necesare pentru
garantarea acestei autonomi.
53.7. Prin regulile de procedură ale arbitrajului, membrii fondatori,
agreează faptul că acesta va colabora cu ASOCIAŢIA, în limitele permise
de lege, pentru informarea profesională a membrilor UNBR Baroului
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Cluj sub aspectul cazurilor practice rezolvate, fără divulgarea identității
părților.
53.8. Regulile de procedură, ale arbitrajului instituționalizat se adoptă
de către conducerea acestuia.

Regulile inițiale vor fi stabilite cu o

majoritate simplă, de către persoanele fizice, membre ale organelor de
conducere și semnatare ale prezentului act constitutiv, care constituie și
primul colegiul de conducere al instituției de arbitraj.
53.9. Regulile de procedură ale arbitrajului, vor prevedea că litigiile se
vor judeca numai conform regulilor dreptului material aplicabil, sau la
locul desfășurări arbitrajului sau conform calității părților implicate în
diferend.
53.10. Regulile de funcționare ale arbitrajului, vor permite schimbarea
membrilor organului colegial de conducere și o reprezentare printrun
președinte.
53.11.

Regulile de procedură ale arbitrajului, se vor redacta întrun

termen recomandat de 30 zile de la semnarea unui act de constituire a
arbitrajului, de către comitetul de conducere stabilite prin prezentul.
Regulile de procedură ale arbitrajului, se vor încadra în limitele din
prezentul ACT CONSTITUTIV.
Dizolvare / Lichidare
(54)

ASOCIAŢIA se va dizolva şi va fi lichidată conform dispoziţiilor legale

cuprinse la art.54 – 71 din O.G. nr. 26/2000.
(55)

În cazul dizolvării ASOCIAŢIEI, bunurile rămase în urma lichidării nu

se pot transmite către persoane fizice. Aceste bunuri vor fi transmise către
persoana juridică de drept privat sau de drept public cu scop identic sau
asemănător, cea mai reprezentativă la momentul lichidării.
(56)

Dacă în termen de 6 luni de la terminarea lichidării, lichidatorii nu au

reuşit să transmită bunurile în condiţiile alineatului (2), ele se atribuie de
instanţa competentă unei persoane juridice cu scop identic sau asemănător.
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Prevederi finale

(57)

Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile legii.

(58)

Orice modificare a Actului Constitutiv şi Statutului cuprinse în

prezentul înscris unic, obligă la reeditarea acestor documente cu includerea
modificărilor survenite.

Redactat avocat ClaudiuOctavian Ulici şi editat în 5 exemplare, la ClujNapoca
în data de 18 octombrie 2013.

Urmează semnăturile fondatorilor şi membrilor organelor de conducere, înscris
unic.
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