STATUTUL
ASOCIAŢIEI LOCALITĂŢILOR ŞI ZONELOR ISTORICE SI DE ARTĂ DIN ROMÂNIA

DENUMIRE. SCOP. DURATĂ. SEDIU.
Art.1.- Unităţile administrativ teritoriale din România, constituite potrivit legii in
comune, oraşe, municipii şi judeţe cu preocupări pentru protejarea valorilor de
patrimoniu şi de artă confirmate documentar, se constituie în "ASOCIAŢIA
LOCALITĂŢILOR ŞI ZONELOR ISTORICE ŞI DE ARTĂ DIN ROMÂNIA" , al cărei
caracter este nonguvernamental, nonprofit şi apolitic .
Art.2.- Asociaţia îşi fixează ca obiective pentru activitatea proprie şi a
oraşelor şi zonelor aderente următoarele :
sensibilizarea locuitorilor la prevalarea, conservarea, protejarea şi
valorificarea patrimoniului prin punerea în practică a unor acţiuni şi
mijloace specifice;
crearea unui serviciu educativ pentru publicul tânăr ;
dezvoltarea unei strategii pentru întâmpinarea si formarea publicului
(expoziţii permanente – temporare, pliante, broşuri, documente audiovizuale);
preluarea şi punerea în valoare a experienţei şi exemplelor de bună
practică în materie de restaurare a patrimoniului, de dezvoltare urbană şi
amenajare a teritoriului la nivel local, regional, naţional şi internaţional, în
relaţie cu ministerele interesate ;
utilizarea in realizarea obiectivelor şi în organizarea si urmărirea
activităţilor promovate a unui personal calificat si certificat de Ministerul
Culturii şi Cultelor, prin consultarea prealabilă a Direcţiilor Judeţene
pentru Cultura, Culte şi Patrimoniu şi MLPTL;
garantarea convenţiilor de parteneriat cu colectivităţile publice teritoriale,
instituţii publice, în domeniul cunoaşterii şi valorificării patrimoniului
istoric şi cultural;
realizarea prin contract a tuturor acţiunilor de cercetare şi cunoaştere
sau valorificare a patrimoniului istoric şi cultural pentru persoanele fizice
sau juridice;
organizarea unor activităţi de formare şi specializare pentru cercetarea,
conservarea şI valorificarea patrimoniului istoric şi cultural, precum şi în
domeniul dezvoltării urbane şi amenajării teritoriului,
în cadrul
convenţiilor de parteneriat cu colectivităţile publice, mişcările de tineret şi
de animaţie culturală, alte ONG-uri cu profil similar;
coordonarea efortului financiar la lucrările de interes zonal, regional sau
naţional ce vor fi stabilite în programul propriu de priorităţi;
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editarea documentaţiei scrise şi audiovizuale privind patrimoniul istoric şi
cultural al oraşelor, municipiilor si judeţelor;
organizarea de întâlniri, colocvii, seminarii, mese rotunde, călătorii de
studii privind localităţile şi zonele istorice şi de artă;
folosirea unui personal calificat, atestat în condiţiile legii pentru atingerea
obiectivelor;
organizarea şi asigurarea urmăririi acţiunilor de promovare în domeniul
patrimoniului, dezvoltării urbane şi amenajării teritoriului ;
sprijinirea realizării evidenţelor bunurilor de patrimoniu istoric şi de artă în
cooperare cu instituţiile abilitate de actele normative în vigoare ;
participarea la operaţiuni referitoare la oraşele, municipiile si regiunile
istorice, pe scară europeană şi internaţională;
consultanta pentru elaborarea de proiecte pentru atragerea de finantari
externe;
alte tipuri de consultanta;
asistenta in stabilirea de micro parteneriate intre persoanele juridice
romane si persoane si organizaţii de peste hotare;
colaborarea în parteneriat cu alte organizaţii şi instituţii interne si externe
în vederea scopurilor propuse;
organizarea de seminarii de lucru, simpozioane, schimburi de experienţă
calatorii de studii şi documentare, stagii practice în alte instituţii din ţară
şi străinătate;
realizarea, tipărirea şi comercializarea de cursuri, manuale, pliante,
ghiduri turistice şi carte de informare ştiinţifică;
orice alte activităţi de natură să influenţeze realizarea scopului propus,
potrivit dispoziţiilor legale.

Art.3.- Sediul central al acestei asociaţii este stabilit in Târgovişte, strada
Calea Domneasca, nr. 208.
Art.4.- Durata – Asociaţia se constituie pe termen nelimitat.
Art.5.- Pot adera la Asociaţie, cu titlu de membri activi, unităţile
administrative prezentate la art. 1, în calitatea lor de persoane juridice;
Unităţile administrativ teritoriale pot fi reprezentate de primari şi preşedinţi
sau de o persoană împuternicita de aceştia, în acest scop.
Aderarea la Asociaţia Localităţilor şi Zonelor Istorice şi de Arta din România
se face la cererea scrisă a primarului şi/sau preşedintelui Consiliului Judeţean,
adresată preşedintelui Asociaţiei, în temeiul hotărârii de asociere a Consiliului
Local sau Judeţean, după caz;
Cererea de aderare va fi însoţită de fişa de prezentare a unităţii
administrativ teritoriale respective si de documente care să susţină calitatea
istorică sau artistică, precum şi de suma de 1.000.000 lei pentru cheltuieli
preliminare.
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Valoarea patrimoniului asociaţiei este de 21 milioane de lei vechi.
Cererea de aderare, împreună cu hotărârea Consiliului Local sau Judeţean
şi fişa de prezentare, însoţite de un referat de recomandare din partea Comitetului
Director, se prezintă în prima şedinţă a Adunării Generale în vederea adoptării
hotărârii de aderare.
Art.6.- Calitatea de membru al Asociaţiei Localităţilor şi Zonelor Istorice şi
de Artă din România se pierde:
la cererea scrisă a primarului şi/sau preşedintelui Consiliului Judeţean,
însoţită de hotărârea Consiliului Local, referitoare la denunţarea
acordului de asociere;
neplata cotizaţiei anuale în doi ani consecutiv ;
Art.7.- Drepturile membrilor Asociaţiei:
să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere;
să ia parte la întocmirea materialelor de pe ordinea de zi şi să participe
la dezbateri;
să exprime opinii asupra documentelor elaborate în lipsa lor;
să formuleze cereri şi propuneri;
să solicite motivat, includerea, pe ordinea de zi a Adunării Generale şi a
altor probleme decât a celor anunţate;
să ia parte la întocmirea şi aprobarea proiectelor prioritare şi să
beneficieze de finanţările astfel aprobate;
să utilizeze banca de date şi informaţii a Asociaţiei;
Art.8.- Membrii Asociaţiei au obligaţiile:
să respecte prevederile statutului, hotărârile Adunării Generale şi
deciziile Comitetului Director ;
să contribuie la realizarea obiectivelor Asociaţiei ;
să participe la Adunarea Generală şi Şedinţele Comitetului Director;
să achite cotizaţia anuală stabilită de Adunarea Generală funcţie de
numărul populaţiei stabile din fiecare unitate administrativ – teritorială,
astfel :
200 lei/ locuitor pentru localităţile rurale şi urbane ;
100 lei/locuitor pentru consiliile judeţene ;
Art.9.- Resursele Asociaţiei se constituie din:
- cotizaţii, subvenţii şi participări;
- produsul prestaţiilor realizate;
- donaţii;
- dobânzi ale fondurilor plasate;
- toate celelalte resurse utile la realizarea obiectivelor Asociaţiei
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Art.10.- Organele de conducere ale Asociaţiei sunt:
- Adunarea Generală
- Comitetul Director
- Comisia de Cenzori
Adunarea Generală – este organul suprem de conducere al Asociaţiei şi se
compune din primarii localităţilor şi/sau preşedinţii consiliilor judeţene membre ori
din alţi reprezentanţi desemnaţi potrivit conţinutului prezentului statut.
Pentru membrii aleşi în organele de conducere se ia în considerare funcţia
ocupată astfel încât în cazul vacantării postului sau a unei schimbări succesorul
preia şi atribuţiile exercitate potrivit prezentului statut.
Adunarea Generală se întruneşte semestrial, în şedinţe ordinare, la
convocarea Comitetului Director.
Adunarea Generală se poate întruni ori de câte ori este nevoie în şedinţă
extraordinară, la convocarea Comitetului Director.
Art.11.- Adunarea Generală are atribuţiile:
aprobă, modifică, completează statutul Asociaţiei ;
analizează şi controlează activitatea desfăşurată de către Comitetul
Director ;
stabileşte strategia şi obiectivele generale ale Asociaţiei ;
Adunarea Generală este statutară în prezenta a 50% + 1 din membrii săi, iar
hotârările se iau cu votul favorabil a 50%+1 din numărul celor prezenţi.
Art.12.- Comitetul Director – este organul executiv al Asociaţiei, ales de
Adunarea Generală din rândul membrilor săi pe perioada unui mandat de 4 ani,
astfel încât să fie reprezentate toate zonele geografice ale ţării.
Comitetul Director alege dintre cei 9 membrii a săi, prin vot secret:
un preşedinte
doi vicepreşedinţi ;
care, împreună cu un secretar general retribuit vor asigura desfăşurarea activităţii
în conformitate cu prevederile legale şi ale prezentului statut.
Preşedintele, vicepreşedinţii şi secretarul Comitetului Director sunt în
acelaşi timp şi preşedintele, vicepreşedinţii şi secretarul Asociaţiei.
Se stabileşte ca nivelul de retribuire al secretarului general sa fie similar
celui al unui director din aparatul propriu de primărie municipală.
Art.13.- Comitetul Director:
pune în operă scopul Asociaţiei ;
convoacă Adunarea Generală în sesiuni, propune ordinea de zi şi
asigură buna desfăşurare a lucrărilor ;
prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară,
executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, proiectul programelor
Asociaţiei ;
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colaborează şi cooperează cu celelalte structuri asociative ale
colectivităţilor locale, constituite pe plan naţional şi internaţional ;
informează Adunarea Generală asupra problemelor ce apar în activitatea
asociaţilor ;
elaborează programe anuale de acţiune, precum şi proiectul de buget şi
lista investiţiilor, în vederea aprobării lor în plen ;
elaborează informări şi propuneri către autorităţile administraţiei publice
centrale, către serviciile publice descentralizate, cu privire la problemele
care sunt sesizate Asociaţiei ;
asigură realizarea drepturilor şi obligaţiilor Asociaţiei în cadrul
organismelor la care este asociată sau afiliată ;
poate invita toate persoanele din structurile române sau străine care
lucrează sub aceleaşi obiective enunţate în prezentul statut.

Art.14.- Preşedintele Comitetului Director are urmatoarele atribuţii:
conduce lucrările Adunărilor Generale ;
convoacă şedinţele Comitetului Director şi conduce lucrările acestuia ;
reprezintă Asociaţia Localităţilor şi Zonelor Istorice în relaţiile cu terţii ;
semnează actele şi documentele adoptate de organele Asociaţiei ;
stabileşte sarcinile pentru vicepreşedinţi, secretar şi membrii Comitetului
Director;
exercită controlul şi îndrumarea activităţii membrilor Comitetului Director
şi a corpurilor profesionale ;
administrează şi gestionează patrimoniul Asociaţiei ;
Art.15.- Controlul modului de administrare şi gestionare a patrimoniului
Asociaţiei se va efectua de către o Comisie de cenzori aleasă de Adunarea
Generală dintre membrii săi.
Comisia de cenzori este alcătuită din 3 membrii, dintre care unul este
preşedintele comisiei, pentru care se solicită a fi persoană atestată.
Membrii Comitetului Director nu pot fi cenzori.
Art.16.- Comisia de cenzori:
verifică modul de administrare, gestionare a patrimoniului Asociaţiei ;
întocmeşte rapoartele pe care le prezintă în Adunarea Generală ;
poate fi invitată la şedinţele Comitetului Director, fără drept de vot .
Art.17.- Asociaţia se dizolvă prin:
hotărârea Adunării Generale ;
prin hotărâre judecătorească în cazurile:

când scopul sau activitatea Asociaţiei au devenit ilicite sau
contrare ordinii publice ;

când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau
contrare ordinii publice ;
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când Asociaţia urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a
constituit;
când Asociaţia a devenit insolvabilă ;

Art.18.- Lichidarea
În cazul dizolvării, lichidarea, se face de Comitetul Director sau de persoane
anume desemnate de Adunarea Generală.
În cazul dizolvării prin hotărâre judecătorească, lichidatorii vor fi numiţi prin
hotărâre judecătorească.
În cazul dizolvării prin hotărâre a Adunării Generale, lichidatorii autorizaţi în
condiţiile legii, vor fi numiţi de Adunarea Generală sub sancţiunea lipsirii de efecte
juridice a hotărârii de dizolvare.
Mandatul Comitetului Director încetează odată cu numirea lichidatorului.
Lichidatorii sunt obligaţi să primească şi să păstreze registrul şi alte acte ale
Asociaţiei, îndeplinind mandatul sub controlul cenzorilor.
Faţă de Asociaţie şi asociaţi, lichidatorii sunt supuşi regulilor mandatului.
Art.19.- Formalităţile privind publicitatea lichidării şi radierii Asociaţiei sunt în
sarcina lichidatorilor.
Art.20.- Asociaţia îşi încetează activitatea la data radierii din Registrul
Fundaţiilor şi Asociaţiilor .

