LIGA tuturor STUDENŢILOR din “UNIVERSITATEA EFTIMIE MURGU” REŞIŢA
STATUT
Capitolul 1. DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1
Se constituie Liga tuturor Studenţilor din Universitatea "Eftimie Murgu" Reşiţa , ca persoană
juridica română în baza prevederilor O.G.26 / 2000, pe durata nedeterminată.
a) Liga Studenţilor din Universitatea "Eftimie Murgu" Reşiţa este o persoană juridică
neguvernamentală, non-profit, de drept privat, de interes general, fără caracter politic,
nepartinică, cu activitate civică, culturală, educaţională, sindicală reunind după
criteriul liberului consinţământ, toţi studenţii din cadrul Universitaţii "Eftimie
Murgu"; care îşi vor desfăşura activitatea în cadrul prezentului statut, completat cu
prevederile legislaţiei române în vigoare aplicabile acestui tip de asociaţii.
b) Liga Studentilor are un caracter autonom, independent, nefiind subordonată niciunui
for din conducerea Universităţii Eftimie Murgu (UEM), Ministerului Educaţiei,
Cercetării ,Tineretului şi Sportului sau vreunui organism politic.
Art.2
Denumirea organizaţiei este „Liga Studenţilor din Universitatea Eftimie Murgu Reşiţa”,
având ca acronim L.S.U.E.M. Simbolurile Ligii Studenţilor din Universitatea „Eftime Murgu”
Reşiţa sunt: denumirea, sigla, acronimul, ştampilă.
Art. 3
LSUEM este principalul partener neguvernamental, din mediul studenţesc , în raport cu
stucturile Universităţii „Eftimie Murgu” Reşiţa.
Art. 4
Sediul asociaţiei este în Piaţa Traian Vuia 1-4 , în Corpul B, mansardă, a Universităţii
„Eftimie Murgu” Resiţa.
Capitolul 2 : PRINCIPII, SCOP ŞI OBIECTIVE
Art.5
Principiile LSUEM sunt:
a. Principiul libertăţii, concretizat în libera circulaţie a persoanelor şi informaţiilor,
libertatea de asociere, libertatea cuvântului, libertatea opţiunii politice şi religioase.
b. Principiul democraţiei, concretizat în recunoaşterea instituţiilor democratice ale
statului de drept, asigurarea dreptuluide participare la conducerea instituţiilor de
învăţământ superior, a dreptului de a protesta prin mijloace democratice;
c. Principiul competenţei, care cere ca selecţia în orice activitate să se facă exclusiv în
funcţie de aptitudini, pregatire profesională şi competenşă;
d. Primcipiul legalităţii, care exprimă necesitatea desfăşurării vieţii sociale în
conformitate cu legislaţia ţării şi Declaraţia Universală a Drepturilor Omului;
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e. Principiul nonpartizanatului, care înseamnă neafilierea la nici o formaţiune politică şi
neparticiparea la nici o acţiune a vvreunei astfel de formaţiuni, păstarea unei atitudini
civice, responsabile, susţinând pluralitatea de opţiuni politice
f. Principiul nonviolenţei, care se concretizează în refuzul şi condamnarea atitudinii
violente, promovarea consecventă a dialogului, oricare ar fi natura disputei sau a
litigiului;
Art.6
Principiile de mai sus nu pot fi eliminate din statutul LSUEM. Eliminarea unuia dintre ele
duce la alterarea caracteristiciilor fundamentale ale Statutului LSUEM şi atrage după sine
schimbarea scopului organizaţiei.
Art. 7
Scopul principal al LSUEM este de a reprezenta drepturile şi interesele profesionale ale
studenţilor din UEM, indiferent de forma de învătămât (zi, distanţă, master, şcoală doctorală,
membri sau nemebri în LSUEM) şi de a stimula participarea acestora la actul educaţional şi la
viaţa socială, economică şi culturală.
Art.8
LSUEM îţi propune următorele obiective:
a. reprezentarea tuturor studenţilor din Universităţii “Eftimie Murgu” Reşiţa, indiferent de
sex, naţionalitate, religie, orientare sexuala, preferinţă politică sau condiţie economică, în
raport cu structurile abilitate la nivelul Universităţii “Eftimie Murgu” Reşiţa , la nivel
naţional şi internaţional prin mijloace specifice: acţiuni cu caracter social-sindical,
educaţional şi proiecte pentru tineret;
b. promovarea şi apărarea demnităţii şi intereselor studenţilor din Universităţii “Eftimie
Murgu” Reşiţa,
c. organizarea acţiunilor de protest ale studenţilor: petiţii, mitinguri, manifestaţii,
demonstraţii, greve, alte acţiuni în cazul încălcării legii sau interesului societăţii
universitare;
d. mobilizarea resurselor instituţiilor, întreprinderilor, organismelor naţionale şi
internaţionale, guvernamentale şi private pentru realizarea programelor şi proiectelor
adresate studenţilor din Universităţii “Eftimie Murgu” Reşiţa;
e. promovarea relaţiilor de prietenie şi colaborare cu toate organizaţiile similare din ţară şi
din străinătate;
f. identificarea, prin consultări şi/sau sondaje de opinii, a problemelor specifice studenţilor
Universităţii “Eftimie Murgu” Reşiţa şi implicarea activă în soluţionarea acestora;
g. promovarea de politici de recunoaştere a importanţei rolului şi locului studenţilor în
cadrul societăţii.organizaţiilor, organismelor şi instituţiilor naţionale şi internaţionale;
h. organizarea de manifestări profesionale, ştiinţifice, culturale, sportive şi de altă natură;
i. organizarea de concursuri studenţeşti
j. organizarea de tabere, excursii şi schimburi de experienţă;
k. publicarea unor materiale scrise sau sub formă electronică, periodice sau neperiodice;
l. acordarea de burse din partea companiilor şi fundaţiilor interesate, pentru studenţii
merituoşi;
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m. folosirea mass-mediei;
n. alte activităţi licite pentru realizarea scopului LSUEM.

Capitolul 3 MEMBRII LSUEM
Art.9
LSUEM acceptă ca membri persoanele care doresc să se înscrie în organizaţie, fără deosebire
de naţionalitate, vârsta, sex, religie, orientare sexuală, convingeri politice şi religioase, după
liberal consimtământ.
Art.10
În cadrul LSUEM există următoarele tipuri de membri:
a) Membrii deplini: studenţi ai Universiţăţii “Eftimie Murgu” Reşiţa
b) Membrii de onoare: foşti sau actuali membri sau alte personae care au adus un serviciu
deosebit LSUEM prin activitatea lor.
c) Voluntari şi colaboratori, alte persoane care nu sunt studenţi ai Universităţii Eftimie
Murgu Reşiţa, dar care doresc să se implice în activitarea LSUEM.
Art.11
Dobândirea calităţii de membru se poate face prin semnarea unei adeziuni, după ce
respectivul student a acceptat prevederile statutului şi după o participare activă pe parcursul a 6
luni.
Art.12
Calitatea de membru se poate pierde în următoarele moduri:
a) din oficiu, la un an de la absolvirea facultăţii;
b) prin retragere;
c) prin deces;
d) prin excludere, în cazul unor activităţi contrare prezentului statut sau care
dăunează în mod direct sau indirect intereselor organizaţiei.
e) radierea se operează în cazul unei inactivităţii prelungite şi nemotivate pe o
perioadă mai mare de un semestru universitar:
f) exmatriculare din UEM
Art.13
Poate fi exclus un membru care:
a. comiterea unei fraude în dauna LSUEM
b. se serveşte de titulatura sau de patrimoniul social în folos personal
c. nu respectă prezentul statut şi regulamentele interne
d. deteriorează imaginea LSUEM
e. nu respectă sarcinile încredinţate
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Art.14
Statutul de membru se păstrează în cazu întreruperii studiilor pe o perioadă determinată.
Art.15
Membrii LSUEM nu pot desfăşura activităţi cu caracter politic.
Art.16
Membrii LSUEM au următoarele drepturi:
a) de a participa la şedinţele Adunării Generale; (LSUEM)
b) să-şi exprime liber opiniile;
c) să fie informaţi asupra activităţilor organizaţiei;
d) să facă propuneri de îmbunătăţire a organizaţiei;
e) să răspundă personal interpelărilor adresate de organele de conducere ale organizaţiei;
f) au dreptul să aleagă şi să fie aleşi într-o funcţie de conducere a Ligii Studenţilor1.
g) de a interpela (personal în Adunarea Generală sau prin reprezentantul de grupă/an în
Adunarea Reprezentanţilor) conducerea LSUEM asupra modului de conducere şi
administrare a organizaţiei;
h) de a solicita şi primi sprijinul organizaţiei;
i) de a beneficia de toate disponibilităţile LSUEM, gratuit sau conta cost de la caz la
caz, în acţiuni ce nu contravin prezentului Statut;
j) de a primi răspuns în timp util solicitărilor făcute;
k) să beneficieze de toate formele de apărare sprijin şi ajutorare ce stau la îndemâna
LSUEM
l) să decidă modul de participare la activitatea LSUEM
m) de a se retrage din organizaţie.
Art.17
Membrii LSUEM au următoarele obligaţii:
a) să respecte Statutul, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare şi celelalte acte
emise de Liga Studenţilor;
b) au îndatoririle stabilite de Consiliul Director;
c) de a participa la activităţile Ligii Studenţilor;
d) de a contribui la îndeplinirea scopurilor organizaţiei;
e) de a respecta şi sprijini hotărârile conducerii LSUEM
f) de a participa la crearea fondurilor LSUEM;
g) de a nu se deda în activitatea universitară şi extra-universitară la atitudini şi
manifestări contrare scopului şi intereselor organizaţiei.
h) în cazul alegerii şi numirii în conducerea organizaţiei şi asumării acestei
responsabilităţi să participe în mod regulat la întruniriile organismului de conducere
respectiv şi să îndeplinească sarcinile funcţiei de conducere pe care o deţine
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Conform capitolului 4 din prezentul statut.
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Capitolul 4. CONDUCEREA ŞI ADMINISTRAREA LSUEM
Art.18
Organele executive şi de control ale organizaţiei sunt:
a) Adunarea Generală
b) Consiliul Director
c) Biroul Permanent
d) Comisia de cenzori
Secţiunea 1: Adunarea Generală
Art.19
Adunarea Generală este forul suprem de conducere, cu rol deliberativ, reprezentanţii
fiecarei grupe ai studenţilor UEMR.
Art.20
(1)Adunarea Generală are următoarele atribuţii principale:
a) adoptă sau modifică Statutul LSUEM;
b) adoptă sau modifică Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al LSUEM;
c) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi bilanţul contabil ale LSUEM;
d) alege sau revocă membrii Comisiei de Cenzori;
e) alege Consiliul Director;
f) aprobă raportul anual al Comisiei de Cenzori;
g) validează asocierea LSUEM cu alte persoane fizice sau juridice;
h) hotărăşte asupra excluderii membrilor LSUEM;
i) validează afilierea LSUEM la forurile şi organismele internaţionale studenţeşti şi de
tineret
(2)Adunarea Generală îndeplineşte alte atribuţii ce sunt de competenţa sa, în vederea bunei
funcţionări a LSUEM, în conformitate cu prevederile Statutului şi Regulamentului de Organizare
şi Funcţionare .
Art.21
Hotărârile Adunării Generale se iau prin vot liber, direct şi deschis după cum urmează:
a. majoritate absolută în cazul literelor a),d), e) şi j) ale art.15
b. majoritate simplă în cazul celorlate tipuri de hotărâri.
Art.22
(1) Adunarea Generală este convocată în şedinţe ordinare semestrial sau în şedinţe
extraordinare, de către Biroul Permanent LSUEM sau a o treime din membri săi.
(2) Sesiunea Adunării Generale este statutară în prezenţa unui cvorum reprezentând mai
mult de jumătate din membrii săi activi, în cazul primei întruniri. În cazul în care se constată
neîndeplinirea acestui cvorum, Biroul Permanent are obligaţia de a efectua în termen de maxim
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5 zile o nouă convocare pentru o altă sesiune, care să aibă loc în cel mult 10 de zile de la data
primei sesiuni; această a doua sesiune este statutar întrunită indiferent de numărul celor prezenţi.
Art.23
Între sesiunile Adunării Generale, conducerea şi administrarea LSUEM sunt asigurate de
către Consiliul Director împreună cu Biroul permanent.
Secţiunea a2-a Reprezentanţii studenţilor
Art.24
Adunarea Reprezentanţilor este alcătuită din membrii Adunării Generale a LSUEM cu
drept de vot.
Art. 25
Pentru a dobândi funcţia de reprezentant trebuie:
 să fie membru activ LSUEM pe o perioada de 6 luni
 să obţină prin intermediul unui proces-verbal a cel puţin jumătate plus unu
din acordul colegilor din grupa din care face parte studentul aspirant la un
loc în Adunarea Generală
Art.26
Nu poate exista mai mult de un singur reprezentant al aceleiaşi grupe din acelaşi an şi
specializare. Fiecare grupă din anii de studiu poate desemna câte un singur reprezentant cu drept
de vot în Adunarea Generală.
Secţiunea a3-a Consiliul Director
Art.27
Consiliul Director este ales pe o perioadă de 1 an universitar, este format din 15 persoane
şi se întruneşte în şedinţă ori de câte ori este nevoie. Şedinţele sunt conduse de Preşedinte; în
cazul indisponibilităţii acestuia, de Prim-Vicepresedinte. Şedinţele se convoacă de
Preşedinte sau de 1/3 din membrii Consiliului Director.
Art.28
Consiliul Director este format din persoane alese din rândul membrilor cu drept de vot ali
Adunării Generale, pe bază de propuneri. Persoanele trebuie să fie membrii activi ai LSUEM cu
o vechime de minim 6 luni în organizaţie.
Art.29
Consiliul Director asigură conducerea şi administrarea LSUEM între şedinţele Adunării
Generale.

Art.30
Atribuţiile principale ale Consiliului Director sunt :
a. coordonează activitatea organizaţiei pe perioada unui an universitar;
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b.
c.
d.
e.
f.
g.

stabileşte strategia LSUEM
propune modificări ale Statutului şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare
acţionează pentru înfăptuirea hotărârilor Adunării Generale si ale Preşedintelui;
stabileşte structura funcţională a organizaţiei;
propune şi votează excluderea unor membri din LSUEM;
propune şi votează acordarea distincţiei de membru de onoare LSUEM

Art.31
Şedintele sunt statutare prin prezenţa a minim 50% plus 1 din numarul de membri,
hotărârile fiind luate cu majoritate simplă din membrii prezenţi.
Art.32
Toţi membrii Consiliului Director sunt direct răspunzători de acţiunile pe care le
întreprind şi răspund în faţa Adunării Generale.
Sectiunea a4-a Biroul Permanent
Art.33
Biroul Permanent este organul de conducere al LSUEM, pentru rezolvarea problemelor
curente; compus din 5 persoane, cu atribuţii distincte, validat de către Consiliul Director, după
cum urmează:
a) preşedinte;
b) prim-vicepreşedinte;
c) secretar executiv;
d) 2 vicepreşedinţi
Art. 34
(1) Biroul Permanet are următoarele atribuţii principale:
a) coordonează activitatea LSUEM
b) urmăreşte punerea în practică a tuturor hotărârilor adoptate de Adunarea Generală
adoptând decizii în acest sens;
c) propune spre adoptare sau modificare Regulamentul de Organizare şi Funcţionare;
d) avizează proiectul de buget de venituri şi cheltuieli şi bilanţul contabil al LSUEM;
e) ratifică asocierea LSUEM cu alte persoane fizice sau juridice
f) aprobă afilierea LSUEM la forurile şi organismele de tineret internaţionale;
g) propune acordarea calităţii de membru de onoare Adunării Repezentanţilor
h) aprobă înfiinţarea unor structuri de reprezentare ale LSUEM în ţară sau străinătate, în
condiţiile legii;
i) îndeplineşte alte sarcini care decurg din hotărârile Adunării Generale sau din
prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare.
(2) Biroul de Conducere îndeplineşte alte atribuţii ce sunt de competenţa sa, în vederea
bunei funcţionări a LSUEM, în conformitate cu prevederile Statutului şi Regulamentului de
Organizare şi Funcţionare.
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Art. 35
a) Biroul Permanent se întruneşte ori de câte ori este nevoie, la cererea Preşedintelui
LSUEM, a Comisiei de Cenzori sau a cel puţin unuia dintre membrii săi. Convocarea Biroului de
Conducere în şedinţe ordinare se face cu cel puţin 2 zile calendaristice înaintea datei întrunirii şi
cuprinde ordinea de zi propusă, ora şi locul de desfăşurare.
b) Şedinţa Biroului Permanent este statutară în prezenţa a 3 din totalul membrilor săi
aflaţi în funcţie. În cazul în care se constată neîndeplinirea acestui cvorum, Preşedintele LSUEM
are obligaţia de a efectua în termen de maxim 2 zile o nouă convocare pentru o altă şedinţă.
Art. 46
a) În cadrul Biroului Permanent, toţi membrii au drept egal de vot.
b) Deciziile Biroului Permanent se adoptă cu majoritate simplă.
Art. 37
a) Biroul Permanent este alcătuit din: Preşedinte, Prim-vicepreşedinte, vicepreşedinţi şi
Secretarul executiv LSUEM .
b) Mandatul Biroului Permanent este de un an.
c) În cadrul Biroului Permanent toţi membrii trebuie sa aibă statutul de student al UEM
în momentul începerii mandatului şi cel puţin 18 luni vechime ca membrii în LSUEM.
d) Membrii Biroului Permanent nu pot deţine funcţii de conducere la orice nivel în cadrul
unui partid politic sau în cadrul unei organizaţii de tineret a unui partid politic.
Art. 38
a) Preşedintele exercită conducerea efectivă a organizaţiei. In caz de absenţă sau
incapacitate temporară,acesta va fi înlocuit de Prim - vicepreşedinte.
b) Preşedintele conduce şedinţele Biroul Permanent, Consiliului Director şi Adunării
Generale.

Art.39
Preşedintele este persoană care poate angaja organizaţia faţă de terţi. Doar Preşedintele
poate semna şi ştampila actele oficiale ce implică organizaţia. Oricare altă persoană trebuie să
posede o împuternicire scrisă din partea Biroului Permanent pentru a putea angaja organizaţia,
cu excepţia cazului descris la articolul 34 litera a).
Art.40
Preşedintele este ales cu mandat de doi ani, cu posibilitatea de a fi reales, numărul de
mandate susccesive pe care îl poate avea o persoană în acestă funcţie fiind de maxim două.
Art.41
Preşedintele este ales de către Consiliul Director,dintre vicepreşedinţi.
Art.42
Pentru alegerea Preşedintelui este nevoie de majoritate calificată.
Art.43
Funcţia de Preşedinte poate fi pierdută în următoarele cazuri:
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a. demisie
b. deces
c. aceeaşi procedură prin care a fost ales.
Art.44 (1) Prim-vicepreşedintele coordonează problemele organizatorice şi administrative,
răspunzând în faţa Consiliului Director, şi Adunării Generale pentru:
a) organizarea tuturor activităţilor LSUEM;
b) administrarea patrimoniului LSUEM.
(2) Prim-Vicepreşedintele înlocuieşte Preşedintele pe o perioadă limitată de timp, în cazul
indisponibilităţii acestuia.
Art. 45
Secretarul executiv LSUEM are următoarele atribuţiuni:
a) ţine evidenţa documentelor oficiale;
b) ţine evidenţa membrilor LSUEM;
c) organizează şedinţele Consiliului Director, Adunării Reprezentanţilor şi Adunării
Generale;
d) întocmeşte procesele verbale ale şedinţelor prevăzute la litera c)
e) întocmeşte deciziile şi hotărârile Biroului Permanent.
Secţiunea a5-a Comisia de Cenzori
Art. 46
(1) Comisia de Cenzori este formată din 1-3 studenţi, în număr impar, numiţi conform hotărârii
Adunării Generale.
(2) Membrii Comisiei de Cenzori nu pot fi membri ai Consiliul Director
(3) Comisia de Cenzori are următoarele atribuţii principale:
a) verifică modul în care este administrat patrimoniul LSUEM;
b) întocmeşte rapoarte anuale sau periodice - când este cazul, şi le prezintă Adunării
Generale;
c) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în Statut sau stabilite de Adunarea Generală.
(4) Comisia de Cenzori se întruneşte semestrial sau ori de câte ori se consideră necesar.
(5) Membrii Comisiei de Cenzori pot participa, de drept, la şedinţele Consiliului Director, fără a
avea drept de vot.
Capitolul 5 SANCŢIUNI
Art.47
In cazul abaterilor disciplinare sau în cazul încălcării prezentului Statut, vinovaţii sunt
pasibili - în funcţie de gravitatea faptei comise, de următoarele sancţiuni:
a) mustrare verbală sau scrisă;
b) suspendare pe termen limitat;
c) excludere.
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Art. 48
Un membru al LSUEM poate fi exclus, pe baza hotărârii Consiliului Director, adoptată
cu majoritate simplă la propunerea Biroului Permanent, conform art.10 din prezentul Statut.
Art. 49
(1) Membrul LSUEM exclus, care este nemulţumit de acestă hotărâre, poate face
contestaţie împotriva ei în termen de 15 zile de la comunicare. Contestaţia va fi
depusă la Biroul Permanent care va fi obligat să convoace Adunarea Generală, iar
acesta va hotărî asupra valabilităţii excluderii.
(2) Membrul LSUEM exclus poate fi reprimit după cel puţin un an de la data excluderii.
Art. 50
Calitatea de membru al Adunării Generale încetează de drept, în caz de retragere,
condamnare de natură penală privativă de libertate prin hotărâre judecătorească definitivă sau în
cazul absenţei motivate sau nu, de la mai mult de trei sesiuni ordinare, indiferent dacă acestea au
fost statutare sau nu.
Art. 51
(1) Calitatea de membru al Biroului Permanent sau a Consiliului Director încetează de
drept, în caz de retragere, revocare, condamnare de natură penală privativă de libertate prin
hotărâre judecătorească definitivă sau în cazul absenţei - a cărei motivare nu este validată de
Preşedintele LSUEM - de la mai mult de trei şedinţe ordinare consecutive, indiferent dacă
acestea au fost statutare sau nu.
(2) Un membru al Biroului Permanent sau a Consiliului Director poate fi revocat prin
hotărârea Adunării Generale, adoptată cu majoritate simplă, în cazul în care aduce prejudicii
morale sau materiale LSUEM. Până la întrunirea sesiunii Adunării Generale în care se dezbate
propunerea de revocare, membrii Biroului de Conducere pot decide suspendarea mandatului
persoanei în cauză, cu o majoritate de cel puţin două treimi din totalul membrilor săi. Pe perioada
suspendării unui membru al Biroului de Conducere, cvorumul necesar pentru ca prima întrunire a
Biroului Permanent sau a Consiliului Director să fie statutară se raportează la numărul membrilor
în funcţie.

Capitolul 6 PATRIMONIU LSUEM
Art. 52
Patrimoniul LSUEM se constituie din:
a) contribuţia iniţială a membrilor săi (patrimoniul iniţial);
b) fonduri şi bunuri dobândite în timpul funcţionării sale;
c) venituri realizate în condiţiile legii şi ale prezentului Statut.
Art.53
Veniturile LSUEM provin din:
a) dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale;
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b)
c)
d)
e)
f)

dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de LSUEM;
venituri realizate din activităţi economice directe;
donaţii, sponsorizări sau legate;
resurse obţinute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale;
alte venituri prevăzute de lege.

Art.54
(1) Patrimoniul LSUEM este administrat de către Biroul Permananet, conform
prevederilor prezentului Statut şi dispoziţiilor legale iar folosirea acestui patrimoniu
se face numai pentru realizarea scopului LSUEM.
(2) Operaţiunile financiare ale organizatiei sunt coordonate de Preşedinte, care poate
împuternici în acest sens şi o altă persoană din Consiliul Director şi contabil, aceştia singuri
având acces operaţional la contul organizaţiei.
Capitolul 7 DIVIZAREA ŞI LICHIDAREA
Art. 55
LSUEM se poate dizolva:
(1) De drept prin:
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 organizaţiei, dacă această situaţie durează mai mult de un an de
la data la care, potrivit statutului, Adunarea Generală sau, după caz, Consiliul de
Conducere trebuia constituit.
c) reducerea numărului de membri sub limita fixată de lege, dacă acesta nu a fost
complinit timp de 3 luni
Constatarea dizolvării se realizează prin hotărârea Judecătoriei, în care circumscripţie se află
sediul organizaţiei, la cererea oricărei persoane interesate.
(2) Prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate, când:
a) scopul sau activitatea organizaţiei a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;
b) realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
c) asociaţia urmăreşte un alt ascop decât cel pentru care s-a constituit;
d) când asociaţia a devenit insolvabilă.
Art. 56
(1) Lichidarea patrimoniului LSUEM se va face în condiţiile prevăzute de lege.
(2) Patrimoniul rămas în urma lichidării va fi transmis, conform prevederilor O.G. 26
/2000.
Capitolul 8 DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
Art. 57
Prezentul statut intra în vigoare la data înregistrării la judecătoria Resita.
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Art.58
După adoptarea de către Adunarea Generală a prezentului Statut, acesta rămâne singurul
valabil, orice altă formă anterioară fiind lovită de nulitate.
Art.59
Toţi membrii LSUEM sunt obligaţi să cunoască şi să respecte prevederile prezentului
Statut.
Art.60
Membrii LSUEM, nu au dreptul să folosească unilateral numele sau însemnele acesteia
sau să reprezinte LSUEM, fără aprobarea organelor de conducere ale acesteia.
Art. 61
(1) Regulamentul de Organizare şi Funcţionare este adoptat de Adunarea Generală, în
termen de cel mult 180 de zile de la data dobândirii personalităţii juridice în baza hotărârii
judecătoreşti de înfiinţare definitivă şi irevocabilă si poate fi modificat ori de cate ori Adunarea
Generală va aproba acest lucru conform art. 20 lit a.
(2) Regulamentul de Organizare şi Funcţionare completează prevederile prezentului
Statut cu alte norme de organizare şi funcţionare specifice.
Art. 62
Prezentul Statut se completează cu prevederile legale în vigoare.
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