
SSTTAATTUUTTUULL   

AA..SS..  „„ AALLAASSKK AANN  MM AALL AAMM UUTT””   BBĂĂLL AANN  

  

CCaapp..  II ..  DDeennuummiirree,,ccoommppoonneennŃŃăă,,  ffoorrmmăă  jjuurr iiddiiccăă,,  sseeddiiuu,,  dduurraattaa..  

Art.1  

                 AsociaŃia Sportivă „Alaskan Malamut” B ălan este o 
organizaŃie de persoane fizice şi juridice, neguvernamentală, fără scop 
patrimonial, cu caracter nelucrativ, autonom şi apolitic şi se constituie în 
mod voluntar de către membrii fondatori pe baza liberului consimŃământ. 

               A.S. „Alaskan Malamut”Bălan este persoană juridică română 
independentă de drept privat constituită în temeiul OrdonanŃei Guvernului 
României nr.26/2000. 

               A.S. „Alaskan Malamut”Bălan poate avea emblemă, sigiliu, 
antet, ştampilă proprie, legitimaŃie proprie, cont în lei şi în valută. 

Art.2  

               Sediul  A.S. „Alaskan Malamut”B ălan este în România,  
judeŃul Harghita, localitatea Bălan, str. 1 Decembrie, bl.58, sc.1, ap.4.  

               Sediul asociaŃiei sportive va putea fi mutat sau schimbat numai în 
condiŃiile deciziei membrilor Consiliului director prezenŃi în majoritate 
simplă. 

Art.3 

               AsociaŃia A.S. „Alaskan Malamut”B ălan este organizată şi 
funcŃionează pe baza prezentului Statut. 

Art.4 

             AsociaŃia A.S. „Alaskan Malamut”B ălan este constituită pe 
durată nelimitată, începând cu data înregistrării ei în Registrul asociaŃiilor 
şi fundaŃiilor de pe lângă Judecătoria Miercurea Ciuc din judeŃul Harghita. 

CCaapp..II II ..  SSccooppuull   şşii   oobbiieeccttuull   ddee  aaccttiivvii ttaattee  

Art.5  

            AsociaŃia Sportivă „Alaskan Malamut” B ălan este nonprofit şi 
are ca principal scop promovarea manifestărilor şi competiŃiilor sportive 



de tracŃiune şi de sprint cu atelaje canine aparŃinând rasei Malamut de 
Alaska, respectând regulamentele şi instrucŃiunile organizaŃiilor de 
specialitate şi ale Ministerului Tineretului şi Sportului.  

            Preocuparea fundamentală a AsociaŃiei este organizarea participării 
echipajelor în competiŃiile desfăşurate la nivel judeŃean,  naŃional şi 
internaŃional.  

Art.6  

                 AsociaŃia Sportivă „Alaskan Malamut” B ălan are 
următoarele obiective: 

A.a) practicarea sportului de performanŃă în domeniul curselor de sprint şi 
anduranŃă cu atelaje canine şi al tracŃiunii greutăŃilor cu câini din rasa 
Malamut de Alaska;  

    b) organizarea de activităŃi de iniŃiere în mushing, skijoring, bikejoring, 
canicross;   

    c) organizarea de activităŃi de performanŃă, manifestări şi competiŃii 
sportive de tracŃiune şi de sprint cu atelaje canine, respectând toate 
regulamentele şi instrucŃiunile organizaŃiilor de specialitate; 

   d) promovarea calităŃilor de muncă şi de companie ale câinilor din rasa 
Malamut de Alaska  prin toate mijloacele, inclusiv prin asigurarea 
dresajului şi pregătirii continue a câinilor; 

   e) asigurarea pregătirii membrilor/echipajelor pentru participarea în 
competiŃiile oficiale organizate potrivit sistemelor stabilite de forurile de 
specialitate cu atribuŃii în acest sens; 

   f) organizarea de acŃiuni de selecŃie pentru depistarea de talente în acest 
tip de sport şi pentru promovarea acestora;  

   g) menŃinerea  capacităŃii sportive a echipajului om-câine pe perioadele 
fără zăpadă prin organizarea de antrenamente, respectiv curse cu 
cărucioare de antrenament, activităŃi care conduc la asigurarea socializării 
şi educării Malamutului de Alaska concomitent cu întărirea relaŃiei de 
colaborare cu musherul; 

    h) acŃionarea în vederea impunerii profesionalismului în desfăşurarea 
competiŃiilor sportive de acest gen, interzicerea practicilor neregulamentare 
în acest sport şi a eventualelor abuzuri, reprimarea  folosirii substanŃelor 
interzise şi a metodelor neregulamentare destinate să mărească în mod 
artificial capacitatea fizică a echipajelor sau să modifice rezultatele 
competiŃiilor; 



    i) promovarea spiritului de fair-play pentru prevenirea violenŃelor în 
sportul cu câini din această rasă; 
    j) stimularea activităŃii sportive de tracŃiune şi sprint cu atelaje canine din 
rasa Malamut de Alaska prin atribuirea de premii, recompense, diplome şi 
distincŃii;; 

  k) elaborarea şi editarea de publicaŃii privind activitatea asociaŃiei; 

  l) prevenirea încălcării de către membri a statutului. 

B. m) organizarea de tabere de pregătire, dresaj şi de recreere pentru 
echipajele care participă la competiŃii cu câini; 

    n) construirea şi amenajarea de adăposturi pentru câinii comunitari; 

    o) construirea şi amenajarea unei pensiuni pentru câini care să ofere 
condiŃii de hrană, recreere, dresaj şi ameliorare a stării de sănătate a 
câinilor; 

    p) sprijinirea unităŃilor de învăŃământ preşcolar, primar, gimnazial şi 
liceal în organizarea unor campanii de informare a comunităŃii cu privire la 
profile de rasă, comportamentul, psiho-sociologia, nutriŃia şi educaŃia 
canină, amenajarea unor spaŃii în acest sens, stabilirea de relaŃii şi 
parteneriate. 

CCaapp..II II II ..  MMii jj llooaaccee  mmaatteerr iiaallee  şşii   ff iinnaanncciiaarree..  PPaattrr iimmoonniiuull  AA..SS..  „„ AAllaasskkaann  
MMaallaammuutt”” BBăăllaann  

Art.7  

          Patrimoniul A.S. „Alaskan Malamut”B ălan se formează din: 

• capitalul iniŃial, în numerar, subscris şi vărsat la constituire, prin 
contribuŃia membrilor fondatori,  

• contribuŃiile aduse de membri, cotizaŃii, donaŃii, subvenŃii, 
sponsorizări, bunuri mobile şi imobile, contracte de reclamă şi 
publicitate, taxe de participare la manifestări în spiritul scopului şi 
obiectivelor AsociaŃiei, fonduri obŃinute din Ńară şi din străinătate în 
lei şi în valută, de la persoane fizice şi juridice, din activităŃi proprii 
şi din orice alte mijloace prevăzute de lege. 

Art.8  

           CotizaŃia membrilor AsociaŃiei se stabileşte de către Consiliul 
director şi se poate modifica prin decizia Adunării generale. 

 Art.9  



          Veniturile obŃinute de AsociaŃie se folosesc, conform legii, exclusiv 
în vederea realizării scopurilor prevăzute în Cap.III. din prezentul Statut. 

Art.10 

            Întreaga activitate financiar-contabilă se desfăşoară pe bază de 
buget propriu în calitate de persoană juridică, exerciŃiul financiar-contabil 
se face în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

Art.11 

           Nu pot fi formulate cereri de daune în urma deciziilor organelor 
asociaŃiei. 

Art.12 

         A.S. „Alaskan Malamut”B ălan poate deschide conturi la orice 
bancă din România, cu respectarea legislaŃiei în vigoare. OperaŃiunile 
financiare ale AsociaŃiei se vor putea face cu semnătura Preşedintelui 
şi/sau a Vicepreşedintelui şi purtând stampila A.S. „Alaskan 
Malamut”B ălan. 

CCaapp..II VV..OOrrggaanniizzaarree  şşii   ffuunnccŃŃiioonnaarree..  MMeemmbbrrii ii   AAssoocciiaaŃŃiieeii,,  ddrreeppttuurr ii   şşii   
îînnddaattoorr ii rr ii ..  

Art.13 

        Membrii A.S. „Alaskan Malamut”B ălan sunt: 

a) membrii fondatori; 

b) membrii. 

 Art.14 

        Membrii fondatori sunt persoanele care au participat la înfiinŃarea 
A.S.„ Alaskan Malamut”B ălan şi figurează ca atare în actele destinate 
înregistrării sale şi sunt în număr de 3 (trei). 

Art.15 

           Pot deveni membri ai A.S. „Alaskan Malamut”B ălan persoane 
fizice şi juridice care aderă la Statutul AsociaŃiei şi pun în comun, fără drept 
de restituire, contribuŃia materială, cunoştinŃele sau aportul lor în muncă 
pentru realizarea activităŃilor în interesul AsociaŃiei. De asemenea, pot fi 
acceptaŃi în cadrul AsociaŃiei persoane fizice şi juridice din Ńară şi din 
străinătate care doresc să sprijine activitatea A.S. „Alaskan 
Malamut”B ălan . 



Art.16 

       Înscrierea în A.S. „Alaskan Malamut”B ălan se face pe baza 
completării formularului de înscriere şi calitatea de membru se conferă de 
către Consiliul director al AsociaŃiei. Calitatea de membru al A.S. 
„Alaskan Malamut”B ălan este personală şi inalienabilă. 

Art.17 

       Membrii A.S. „Alaskan Malamut”B ălan au dreptul:  

a) să participe la Adunările generale ale AsociaŃiei, să pună în discuŃie şi să 
ia parte la dezbaterea problemelor care interesează domeniul sau bunul 
mers al AsociaŃiei; 

b) să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale AsociaŃiei; 

d) să participe la activităŃile desfăşurate de către AsociaŃie; 

e) să beneficieze de informaŃiile şi serviciile puse la dispoziŃie de A.S. 
„Alaskan Malamut”B ălan membrilor săi. 

Art.18 

Membrii A.S. „Alaskan Malamut”B ălan  au următoarele îndatoriri: 

a) să respecte prevederile prezentului Statut şi hotarârile organelor de 
conducere ale AsociaŃiei şi să dea tot sprijinul pentru îndeplinirea 
obiectivelor AsociaŃiei; 

b) să sesizeze AsociaŃia despre problemele care privesc scopul şi 
obiectivele AsociaŃiei în vederea promovării şi apărării acestora; 

c) să achite în termenul prevăzut – până la 31 martie - cota de sprijin 
anuală către A.S. „Alaskan Malamut”B ălan; 

d) să nu lezeze, prin acŃiunile lor, imaginea sau interesele A.S. „Alaskan 
Malamut”B ălan sau ale altui membru al AsociaŃiei; 

e) să ducă la îndeplinire toate deciziile organelor de conducere ale A.S. 
„Alaskan Malamut”B ălan. 

Art.19 

              Membrii AsociaŃiei pierd această calitate prin: 

a) încetarea existenŃei A.S. „Alaskan Malamut”B ălan ; 

b) cerere scrisă în acest sens; 

c) neplata cotei de sprijin anuale în termen de trei luni de la expirarea 
termenului prevăzut la Art.14 lit.c; 



d) retragerea calităŃii de membru în cazul încălcării prevederilor Art. 14 
lit.a,b,d,e. 

               Pierderea calităŃii de membru al A.S. „Alaskan Malamut”B ălan 
se constată şi se decide de către Consiliul director al AsociaŃiei . 

Art.20 

             Retragerea din A.S. „Alaskan Malamut”B ălan sau pierderea 
calităŃii de membru se face fără a avea pretenŃii la fondurile şi mijloacele 
acordate AsociaŃiei.  

Art.21 

           Organele A.S. „Alaskan Malamut”B ălan sunt: 

a) Adunarea generală a membrilor AsociaŃiei; 

b) Consiliul director; 

c) Comisia de cenzori. 

Art.22 

         Adunarea generală a membrilor este organul de conducere al 
A.S.„Alaskan Malamut”B ălan şi se compune din totalitatea asociaŃilor. 

Art.23 

         AtribuŃiile Adunării generale sunt următoarele: 

a) stabileşte strategia şi obiectivele generale ale activităŃii AsociaŃiei până 
la următoarea Adunare Generală sau pe termen mai lung; 

b) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi bilanŃul contabil al AsociaŃiei 
la propunerea Consiliului director;  

c) alege şi revocă membrii Consiliului director; 

d) aprobă modificarea Statutului A.S. „Alaskan Malamut”B ălan; 

e) alege şi revocă Comisia de cenzori; 

f) aprobă dizolvarea şi lichidarea A.S. „Alaskan Malamut”B ălan; 

g) delibereaza şi hotărăşte în privinŃa oricăror alte chestiuni care intră în 
competenŃa sa. 

Art.24 

                Adunarea generală se întruneşte în sesiune ordinară, respectiv 
extraordinară după cum urmează: 

- în sesiune ordinară, o dată pe an, în prima decadă a lunii iulie, şi este 
convocată de Consiliul director;  



- în sesiune extraordinară la propunerea Consiliului director sau la cererea 
a cel puŃin o treime din numărul membrilor, ori de câte ori trebuie 
rezolvate probleme importante de competenŃa Adunării generale şi care nu 
suferă amânare. 

Art.25 

       Convocarea Adunării generale se face de către Consiliul director, cu 
cel putin 10 zile înainte de data desfăşurării adunării. 

Art.26 

        Adunarea generală este valabil constituită, statutară şi poate emite 
decizii dacă sunt prezente două treimi din totalul membrilor existenŃi la 
data convocării. Dacă nu se întruneşte această proporŃie, la a doua 
convocare a Adunării generale este suficientă prezenŃa membrilor în 
majoritate simplă (50% + 1). 

Art.27 

         Hotarârile Adunării generale se iau cu votul majorităŃii simple a 
membrilor prezenŃi (50% +1). 

         Hotărârile Adunării generale sunt obligatorii, în condiŃiile legii, 
pentru toŃi membrii. 

  Art.28 

     ToŃi membrii  A.S. „Alaskan Malamut”B ălan au drept de vot. 
Voturile se pot exprima în mod deschis sau secret în funcŃie de importanŃa 
hotărârii ce urmează a fi luată. 

      Dacă se relizează egalitate de voturi are putere de decizie votul 
preşedintelui AsociaŃiei. 

Art.29 

       Consiliul director este organul executiv şi administrativ al A.S. 
„Alaskan Malamut” B ălan şi poate fi format din cinci membri ai 
AsociaŃiei aleşi de Adunarea generală pentru o perioadă de cel puŃin patru 
ani: preşedinte, vicepreşedinte şi trei membri. 

Art.30 

               AtribuŃiile Consiliului director sunt următoarele: 

a) convoacă şi pregăteşte Adunarea generală; 

b) prezintă Adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioară, 
executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanŃul contabil, 



proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul programelor 
AsociaŃiei; 

c) stabileşte cotizaŃia membrilor; 

d) exercită conducerea AsociaŃiei în perioada dintre sesiunile Adunării 
generale; 

e) asigură punerea în aplicare a hotărârilor Adunării generale; 

f) Ńine evidenŃa rezultatelor sportive; 

g) aprobă organigrama şi politica de personal ale A.S. „Alaskan 
Malamut”B ălan; 

h) încheie acte juridice şi semnează portofolii de colaborare cu organisme, 
asociaŃii, cluburi  în numele şi pe seama AsociaŃiei prin persoanele 
împuternicite în acest sens; 

i) adoptă şi aprobă scheme de organizare şi strategii de realizare a 
obiectivelor AsociaŃiei; 

j)  primeşte, analizează şi rezolvă reclamaŃiile cu privire la activitatea 
AsociaŃiei; 

k) supraveghează funcŃionarea programelor iniŃiate de AsociaŃie precum şi 
respectarea angajamentelor contractuale ale AsociaŃiei; 

l) anlizează cererile de înscrire ale candidaŃilor la calitatea de membru al 
A.S. „Alaskan Malamut” B ălan şi conferă această calitate; 

m) este direct răspunzator de conŃinutul publicaŃiilor pe care AsociaŃia le 
editează;  

n) poate aproba un regulament intern de funcŃionare şi înfiin Ńarea de 
echipe de lucru în funcŃie de nevoile AsociaŃiei. 

 Art.31 

        Consiliul director îşi rezervă dreptul de a propune schimbări în 
structura de administraŃie pe care le supune, în prealabil, votului Adunării 
generale. 

  Art. 32 

         Consiliul director are libertatea de a se întruni de câte ori activităŃile 
prevăzute în Statut o cer. 

Art. 33 

          Membrii Consiliului director au drept de vot. 



          Consiliul director poate emite decizii dacă sunt prezenŃi 2/3 din 
numărul membrilor săi. 

          În caz de balotaj votul preşedintelui este preponderent. 

Art.34 

          Pentru reprezentarea A.S. „Alaskan Malamut”B ălan în relaŃiile cu 
terŃi, în justiŃie, în relaŃiile cu autorităŃile, cu parteneri din Ńară şi 
străinătate şi cu persoane fizice Consiliul director îi împuterniceşte pe 
Preşedintele şi Vicepreşedintele Consiliului director. 

Art.35 

        A.  Preşedintele şi Vicepreşedintele Consiliului director sunt şi 
Preşedintele şi Vicepreşedintele A.S. „Alaskan Malamut”B ălan. Aceştia 
angajează legal AsociaŃia prin semnăturile lor şi împreună şi în lipsa unuia 
dintre ei - Vicepreşedintele preia atribuŃiile Preşedintelui.  

       B.  Preşedintele şi Vicepreşedintele A.S. „Alaskan Malamut”B ălan 
au următoarele atribuŃii: 

a) aprobă mandatele pentru delegaŃii AsociaŃiei care participă la 
competiŃii şi reuniuni în Ńară sau străinătate; 

b) asigură conducerea curenta a A.S. „Alaskan Malamut”B ălan şi a 
Consiliului director în perioada dintre Adunările generale; 

c) întocmesc anual un raport de activitate pe care îl supun analizei 
Comisiei de cenzori; 

d) elaborează şi propun Consiliului director programele anuale ale 
AsociaŃiei; 

e) elaborează şi propun Consiliului director un proiect anual de buget; 

f) Ńin o evidenŃă strictă a cheltuielilor înregistrate în AsociaŃie ca urmare a 
programelor sau proiectelor în care aceasta este implicată; 

g) sunt implicaŃi în găsirea de sponsori şi elaborarea de contracte în care 
A.S. „Alaskan Malamut” B ălan este parteneră; 

h) administrează finanŃele AsociaŃiei; 

i) prezidează şedinŃele Consiliului director. 

Art.36 

          Comisia de cenzori  reprezintă organul de control al A.S. „Alaskan 
Malamut”B ălan; poate fi formată dintr-un număr impar de persoane, 
dintre care una are competenŃe financiar-contabile. 



Art.37 

         Comisia de cenzori are următoarele atribuŃii: 

a) verifică modul în care este administrat patrimoniul AsociaŃiei, 
gestiunea şi activitatea financiară; 

b) întocmeşte informări periodice şi le prezintă Consiliului director şi 
Adunării generale; 

c) poate participa la şedinŃele Consiliului director fără drept de vot. 

Art.38 

         Comisia de cenzori are mandat pentru o perioadă de cel puŃin un an 
şi poate fi aleasă şi revocată de Adunarea generală. 

Art.39 

          Comisia de cenzori analizează, timp de maxim o luna, rapoartele de 
activitate ale membrilor Consiliului director, precum şi orice alte 
documente consideră de cuviinŃă pentru a avea o imagine clară a 
activităŃilor A.S. „Alaskan Malamut”B ălan. 

CCaapp..VV..  AAff ii ll iieerreeaa  

Art.40 

        A.S. „Alaskan Malamut”B ălan are dreptul să se afilieze sau să 
devină membră a altor organizaŃii interne sau internaŃionale. Decizia de 
afiliere este luată de către Adunarea generală la propunerea Consiliului 
director prin votul favorabil a cel puŃin două treimi din membrii prezenŃi. 

CCaapp..VVII ..  DDiizzoollvvaarreeaa  şşii   ll iicchhiiddaarreeaa  

Art.41               

            Dizolvarea A.S. „Alaskan Malamut”B ălan se realizează în 
următoarele cazuri: 

a) imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă 
în termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce 
schimbarea acestui scop; 

b) imposibilitatea constituirii Adunării generale sau a constituirii 
Consiliului director în conformitate cu Statutul asociaŃiei, dacă această 
situaŃie durează mai mult de un an de la data la care, potrivit 
Statutului, Adunarea generală sau Consiliul director trebuia constituit; 

c) reducerea numărului de asociaŃi sub limita fixată de lege, dacă acesta 
nu a fost complinit timp de 3 luni; 



d) când AsociaŃia a devenit insolvabilă; 
e) prin hotărârea Adunării generale cu 2/3 din numărul de voturi. 
  

Art.42 
          În cazul dizolvării A.S. „ Alaskan Malamut”B ălan bunurile rămase 
se vor transfera unei organizaŃii juridice de drept public în vederea utilizării 
pentru activităŃi sportive cu câini. 
Art.43 
          Lichidarea patrimoniului se face pe baza deciziei Adunării generale în 
conformitate cu prevederile OrdonanŃei Guvernului nr.26/2000. 

           

CCaapp..VVII II ..  DDiissppoozziiŃŃii ii   ff iinnaallee  

Art.44 

            Orice act emis de către A.S. „Alaskan Malamut”B ălan este 
considerat oficial dacă are emblema A.S. „Alaskan Malamut”B ălan , 
ştampila A.S. „Alaskan Malamut”B ălan şi este semnat de Preşedintele 
şi/sau Vicepreşedintele A.S. „Alaskan Malamut”B ălan. 

Art.45 

               Prevederile prezentului Statut întră în vogoare în momentul 
semnării lui de către membrii fondatori şi la data înregistrării A.S. 
„Alaskan Malamut”B ălan în Registrul asociaŃiilor şi fundaŃiilor aflat la 
Judecătoria Miercurea Ciuc. 

 

 

              Statutul a fost întocmit, redactat şi dactilografiat în trei exemplare, 
în limba română, cu aceeaşi valabilitate după legalizare. 

 

 

 

 

                          MMEEMMBBRRIIII     FFOONNDDAATTOORRII, 

 

                SEMNĂTURILE:  



  

                        PPrreeşşeeddiinnttee:            GROSU CONSTANTIN 
______________________ 

 

                        VViicceepprreeşşeeddiinnttee:    VRABIE MARIANA 
_________________________ 

 

                        MMeemmbbrruu:              BLAGA MUGUREL 
_________________________ 
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