STATUTUL
Asociaţiei „SPRIJIN PENTRU DIABET”

CAPITOLUL I
FONDATORII ASOCIAŢIEI
Art. 1. Asociaţia „SPRIJIN PENTRU DIABET”, persoană juridică de drept privat,
fără scop patrimonial, se înfiinţează în conformitate cu prevederile Ordonanţei
Guvernului României nr. 26/30.01.2000,cu modificarile si completarile ulterioare, de
către următorii membrii fondatori:

VLAICULESCU MIHAELA-VICTORIA, cetatean roman, nascuta la 24
noiembrie 1969, in Bucuresti, domiciliata in Bucuresti, strada VOILA nr. 4, bloc 18,
scara 4, etaj 1, ap.50, sector 4, posesoare a CI seria RR nr.273928, eliberata de
Sectia 15 Politie la 23.01.04, CNP:2691124441538,


NICULESCU CATALINA, cetatean roman, nascuta la 13.12.1974 in
Bucuresti, domiciliata in Bucuresti, aleea Borcea nr.6, bloc 16, scara 3, etaj 6, ap.99,
sector 4, posesoare a CI seria RT nr.197004 , eliberata la 12.10.2001 de catre Sectia
14 Politie, CNP:2741213440019. si


VLAICULESCU VIOREL-LIVIU, cetatean roman, nascut la 27 februarie
1971 in Bucuresti, domiciliata in Bucuresti, Aleea Terasei nr.5, bloc A 1, scara 1, ap.5,
sector 4, posesor al CI seria RR nr.319365, eliberat la 09.08.2004 de catre Sectia 15
Politie, CNP:1710227441511;


Art. 2. Asociaţia „SPRIJIN PENTRU DIABET” îşi desfăşoară activitatea în baza
prezentului Statut şi în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

CAPITOLUL II
DENUMIRE, SEDIU, DURATA DE FUNCŢIONARE
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Art. 3. Denumirea Asociaţiei este „SPRIJIN PENTRU DIABET ”, conform
hotărârii membrilor
fondatori
materializată în dovada de disponibilitate a
denumirii, nr. 96225 DIN 14.03.2011, eliberată de Ministerul Justiţiei- Serviciul
Comunicare si Relatii Publice.
Art. 4. Sediul Asociaţiei „SPRIJIN PENTRU DIABET ” este în Bucureşti, str.
Sfantul Petru Tei, nr.60A, fosta Lopatarilor, sectorul 2. Prin hotărârea Adunării
Generale sediul asociaţiei poate fi schimbat oriunde în România, cu respectarea
formelor de publicitate prevăzute de lege.
De asemenea, Asociaţia „SPRIJIN PENTRU DIABET ”, în baza hotărârii Adunării
Generale, poate înfiinţa filiale în oricare din localităţile de pe teritoriul României.
Art. 5. Durata de funcţionare a Asociaţiei „SPRIJIN PENTRU DIABET ” este
nedeterminată şi începe odată cu îndeplinirea formalităţilor de publicitate cerute de
lege.

CAPITOLUL III
SCOPUL ŞI OBIECTIVELE ASOCIAŢIEI
Art. 6. Membrii fondatori îşi exprimă voinţa şi hotărârea de a înfiinţa Asociaţia
„SPRIJIN PENTRU DIABET” cu scopul declarat de a identifica, initia, organiza si
promova orice fel de actiuni care sa contribuie la profilaxia, combaterea si
tratarea bolilor metabolice, a diabetului zaharat, la nivelul mijloacelor si tehnicii
medicale existente in acest domeniu.
Art. 7. În vederea realizării scopului pentru care a fost înfiinţată Asociaţia
„SPRIJIN PENTRU DIABET”, membrii acesteia vor acţiona cu prioritate pentru
atingerea următoarelor obiective:
o Obţinerea de mijloace materiale şi financiare pentru sprijinirea personalului

medical/medici, asistenti medicali, asistenti educatori, nutritionisti,
psihologi/ sa perfectioneze nivelul teoretic si practic in vederea ridicarii
nivelului calitativ de ingrijire si tratare a persoanelor cu diabet zaharat si
alte tipuri de tulburari de metabolism;
o Asociatia va oferi sprijin pentru perfectionarea profesionala continua a

personalului medical prin participarea acestuia la conferinte si intruniri
medicale stiintifice, achizitionarea de lucrari si materiale informative de
actualitate, abonamente la publicatii de specialitate etc.;
o Organizarea de intruniri si comunicari informative, in randul populatiei,

pregatirea acesteia pentru adoptarea celor mai eficace metode de
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prevenire si tratare a bolilor si tulburarilor metabolice si de nutritie; se are
in vedere editarea si publicarea de carti, pliante si alte materiale educative
cu impact pozitiv asupra sanatatii persoanelor cu diabet zaharat si boli
metabolice;
o Organizarea şi sprijinirea financiara a unor actiuni de educatie a populatiei

si in mod deosebit a persoanelor cu diabet, cu privire la problematica
diabetului si complicatiile sale, respectiv piciorul diabetic, retinopatia
diabetica, afectiuni renale, urmarind in principal promovarea metodelor de
monitorizare si importanta automonitorizarii glicemiei;
o Sprijinirea

oricaror actiuni care converg spre cresterea accesului
pacientilor cu diabet la automonitorizarea glicemiei, precum si la alte
modalitati de urmarire si imbunatatire a controlului metabolic in scopul
prevenirii complicatiilor diabetului, sporirea autonomiei si libertatii
persoanei cu diabet;

o Sprijinirea

oricaror actiuni care converg spre cresterea accesului
pacientilor cu diabet la informatie medicala si tratament specific, prin
participarea acestora la conferinte si intruniri medicale stiintifice,
achizitionarea de abonamente la publicatii de specialitate, precum si prin
achizitionarea de suplimente nutritive si produse specifice alimentare sau
medicamentoase recomandate pentru persoanele cu diabet si alte boli
metabolice;

o Asociatia va oferi sprijin persoanelor cu diabet in vederea ridicarii nivelului

calitativ de investigare, tratare si ingrijire prin asigurarea accesului sau
fondurilor necesare pentru acestea.
Art. 8. Pentru realizarea obiectivelor sale, Asociaţia „SPRIJIN
DIABET” îşi propune următoarele:

PENTRU

Atragerea, îndrumarea şi pregătirea cu noutatile de ultima
generatie aparute in tratarea bolilor nutritionale a cadrelor medicale,
de orice nivel, care lucreaza in aceasta ramura medicala;
 Identificarea de sponsori precum şi coordonarea şi facilitarea
sponsorizării de către agenţi economici, persoane fizice şi juridice,
din ţară şi străinătate, a activităţilor prevăzute în statut;
 Acordarea de premii şi alte stimulente materiale tinerelor cadre
medicale care manifesta preocupare deosibita in actiunile de
prevenire si combatere a bolilor de nutritie si metabolice;
 Atragerea în această activitate, prin activitati de colaborare, a
unor asociatii si fundatii din tara si strainatate, cu profil asemanator,
pentru a contribui la iniţierea unor actiuni comune de genul celor
prevazute in prezentul Statut.
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Art. 9. Asociaţia „SPRIJIN PENTRU DIABET ” va iniţia acţiuni de colaborare cu
unitati sanitare de specialitate, precum şi cu alte persoane fizice şi juridice, româneşti şi
străine, care doresc implicarea în asemenea activităţi, în vederea realizării în bune
condiţii a obiectivelor propuse şi a scopului pentru care a fost înfiinţată.
Art. 10. In baza hotărârii Adunării Generale a asociaţilor, strategia şi obiectivele
generale ale asociaţiei pot fi modificate sau completate, respectându-se prevederile
legale în materie.

CAPITOLUL IV
MEMBRII ASOCIAŢIEI
Art. 11. Asociaţia „SPRIJIN PENTRU DIABET ” are următoarele categorii de
membrii:
A/. Membrii fondatori – sunt reprezentaţi prin cele trei persoane care au
făcut parte din grupul de iniţiativă şi care au pus bazele asociaţiei (vezi Actul
Constitutiv);
B/. Membrii – pot fi acele persoane fizice sau juridice care acceptă
prevederile prezentului Statut, îşi aduc aportul la realizarea scopului şi
obiectivelor asociaţiei şi plătesc cotizaţia stabilită.
Art. 12. Dobândirea calităţii de membru al Asociaţiei „SPRIJIN PENTRU
DIABET” se face prin hotărârea Adunării Generale, în urma unei cereri de aderare,
scrise, adresate acesteia de către persoana interesată. Hotărârea se comunică
solicitantului, prin grija Consiliului Director, în termen de 10 zile de la adoptare, acesta
devenind membru cu drepturi depline din ziua adoptării ei.
Art. 13. Numai calitatea de membru îndreptăţeşte la exercitarea dreptului de vot
în Adunarea Generală.
Toţi membrii asociaţiei au drepturi egale de vot.
Calitatea de membru al asociaţiei este personală şi inalienabilă, ea nefiind
transmisibilă.
Art. 14. Calitatea de membru al Asociaţiei „SPRIJIN PENTRU DIABET ” se
poate pierde prin:
 Renunţare;
 Excludere;
 Deces
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Art. 15. Renunţarea la calitatea de membru al Asociaţiei „SPRIJIN PENTRU
DIABET ” se va face pe baza unei declaraţii exprese, adresată Consiliului Director.
Art. 16. Pierderea calităţii de membru al Asociaţiei „SPRIJIN PENTRU DIABET”
prin excludere, are loc în urma hotărârii Adunării Generale, la propunerea Consiliului
Director, pentru următoarele motive:
 Absenţa nejustificată, de 3 ori consecutiv, de la manifestările şi
activităţile organizate de asociaţie;
Neplata cotizaţiilor stabilite de Adunarea Generală, pe o perioadă
mai mare de 3 luni;
 Încălcarea prevederilor Actului Constitutiv ori ale Statutului;
 Săvârşirea oricăror fapte contrare prevederilor statutare ori de
natură a aduce prejudicii grave asociaţiei sau a pune în pericol
realizarea obiectivelor şi scopului acesteia.
Până la luarea hotărârii de excludere, de către Adunarea Generală, Consiliul
Director poate decide suspendarea celui în cauză.
Hotărârea Adunării Generale este definitivă şi nu poate fi atacată de persoana
exclusă.
La pierderea calităţii de membru al Asociaţiei „SPRIJIN PENTRU DIABET”, prin
excludere sau retragere, persoana în cauză nu poate reclama bunuri sau valori din
patrimoniul acesteia.
CAPITOLUL V
DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ASOCIAŢILOR
Art. 17. Membrii Asociaţiei „SPRIJIN PENTRU DIABET ” au drepturi şi obligaţii.
A/. Drepturile asociaţilor sunt următoarele:
 Să ia parte la dezbaterile din cadrul Adunării Generale şi să-şi
exprime punctul de vedere în mod liber şi neîngrădit;
 Să se exprime prin vot, deschis sau secret, asupra problemelor
supuse acestei proceduri. Fiecare asociat are dreptul la un singur
vot, exprimat în mod personal;
 Să fie ales în Consiliul Director;
 Să poată fi numit cenzor;
 Să participe la orice activitate iniţiată de asociaţie;
 Să primească explicaţii cu privire la executarea defectuoasă sau
neexecutarea programelor aprobate;
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 Să ceară şi să primească explicaţii cu privire la cheltuielile
efectuate pe seama asociaţiei respectiv, la exerciţiul bugetar;
B/. Obligaţiile asociaţilor sunt următoarele:
 Să achite cu regularitate cotizaţia stabilită de Adunarea generală;
 Să participe la Adunarea Generală a asociaţilor;
 Să participe la acţiunile şi activităţile organizate de asociaţie;
 Să respecte prevederile statutare şi hotărârile Adunării Generale;
 Să apere interesele asociaţiei;
 Să nu întreprindă nici un fel de acţiuni de natură a leza în
vreun fel interesele membrilor asociaţi sau ale asociaţiei
în
întregul său.
CAPITOUL VI
PATRIMONIUL ASOCIAŢIEI
Art. 18. Mijloacele materiale şi logistica necesare desfăşurării activităţii asociaţiei
provin din contribuţiile membrilor fondatori, sponsorizari din partea unor agenti
economici din tara si strainatate, etc.
Art. 19. Resursele financiare ale asociaţiei provin din:
a/. Patrimoniul social iniţial, în valoare de 900 lei, format din depunerile în
numerar, ale membrilor fondatori, după cum urmează:
 VLAICULESCU VIOREL-LIVIU – 300 lei;
 VLAICULESCU MIHAELA-VICTORIA- 300 lei;
 NICULESCU CATALINA- 300 lei;
b/. Cotizaţiile membrilor asociaţiei, in suma de 100 lei anual pentru fiecare
asociat;
c/. Venituri realizate din contracte de sponsorizare, donaţii sau legate;
d/. Venituri realizate din asocieri cu persoane fizice sau juridice, care realizează
profit, în condiţiile legii;
e/. Subvenţii acordate de persoane fizice sau juridice;
f/. Dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în
condiţiile legii;
g/. Dividendele societăţilor comerciale ce vor fi înfiinţate;
h/. Venituri realizate din activităţi economice directe;
i/. Resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetul local, în condiţiile
legii;
j/. Alte venituri prevăzute de lege.
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Art. 20. Asociaţia „SPRIJIN PENTRU DIABET” va putea încheia convenţii şi
protocoale de cooperare sau cu caracter de reciprocitate, cu alte persoane fizice şi
juridice, române sau străine, în condiţiile legii.
Art. 21. Fondurile băneşti ale asociaţiei se păstrează în conturile bancare ale
acesteia şi se gestionează potrivit legii.
Art. 22. Utilizarea mijloacelor financiare şi materiale ale asociaţiei se face în
conformitate cu hotărârile Adunării Generale, cu respectarea dispoziţiilor legale în
materie.
Art. 23. Controlul legalităţii utilizării fondurilor băneşti ale asociaţiei se efectuează
de către un cenzor, din afara asociatiei, respectiv de D-na PANTEA ANA, cetatea

roman, legitimate cu CI seria RT nr.498852, eliberata de SPCEP mun. Bucuresti
la 25.07.2007, CNP:2640720400309, domiciliata in Bucuresti, strada Dorneasca
nr.14, bl.P59, sc. 2, etaj 4, ap.42, sector 5, posesoare a Carnetului
nr.25476/2010, eliberat de Corpul Expertilor Contabili Autorizati din Romania.
CAPITOLUL VII
CONDUCEREA ŞI CONTROLUL ASOCIAŢIEI
Art. 24. Organele de conducere Asociaţiei „SPRIJIN PENTRU DIABET ” sunt:
 Adunarea Generală;
 Consiliul Director;
 Cenzorul (Comisia de cenzori).
Art. 25. Adunarea Generală a asociaţiei este formată din toţi membrii acesteia,
fără nici un fel de distincţie şi poate fi:
a/. Ordinară – care se întruneşte trimestrial;
b/. Extraordinară – care se întruneşte ori de câte ori este necesar.
Art. 26. Convocarea Adunării Generale se face de către Consiliul Director, cu cel
puţin 15 zile înainte de data la care urmează a avea loc. Convocarea se face în scris şi
trebuie să cuprindă data, locul şi ordinea de zi a Adunării Generale.
Prima convocare a Adunării Generale va avea loc, în mod obligatoriu, în
maximum 45 zile de la data înscrierii asociaţiei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.
Scopul acesteia este acela de a alege primele organe executive şi de control ale
asociaţiei, după obtinerea personalităţii juridice, Consiliul Director şi cenzorul.
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Art. 27. La prima convocare Adunarea Generală este statutar constituită dacă
sunt prezenţi cel puţin jumătate plus unul din numărul membrilor asociaţiei iar hotărârile
sunt valabile dacă au fost luate cu majoritatea de 2/3 a celor prezenţi.
Art. 28. Dacă Adunarea Generală nu a putut avea loc din lipsă de cvorum, în
conformitate cu prevederile prezentului Statut, aceasta va fi reconvocată, pentru o dată
ulterioară, nu mai devreme de 7 zile de la data iniţială dar nici mai târziu de 15 zile de
la aceeaşi dată.
În acest caz, Adunarea generală., este statutar constituită indiferent de numărul
membrilor prezenţi, iar hotărârile sunt valabile dacă au fost adoptate cu majoritatea de
2/3 a celor prezenţi.
Art. 29. Adunarea Generală are competenţă în:
 Stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale asociaţiei;
 Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil;
 Alegerea şi revocarea membrilor Consiliului Director;
 Alegerea şi revocarea cenzorului (membrilor comisiei de cenzori);
 Hotărăşte înfiinţarea de filiale;
 Modificarea Actului constitutiv şi al Statutului;
 Dizolvarea şi lichidarea asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei
bunuri-lor rămase după lichidare;
 Stabileşte regulile generale de organizare şi funcţionare a
cenzorului;
 Controlul asupra activităţii Consiliului Director şi cenzorului;
 Stabilirea modalităţilor practice de convocare a Adunării Generale;
 Stabilirea atribuţiilor Consiliului Director;
 Orice altă problemă de importanţă pentru asociaţie şi care nu este
de competenţa Consiliului Director.
Art. 30. Lucrările Adunării Generale vor fi conduse de preşedintele în exerciţiu al
Consiliului Director, toate propunerile şi hotărârile fiind consemnate într-un registru de
procese verbale, de către secretarul de şedinţă. Acest registru, numerotat şi sigilat, se
păstrează la sediul asociaţiei.
Art. 31. Consiliul Director este organul executiv care asigură punerea în
practică a hotărârilor Adunării Generale.
Consiliul Director se alege de către Adunarea Generală, pentru o perioadă de 4
ani şi este compus dintr-un număr cuprins între 3 – 5 membri. Cei trei membrii
fondatori fac parte de drept din Consiliul Director. Astfel, primul Consiliu Director al
asocietiei este format din fondatorii VLAICULESCU VIOREL-LIVIU, VLAICULESCU
MIHAELA-VICTORIA si NICULESCU CATALINA.
Preşedintele Consiliului Director este ales, pentru o perioadă de 4 ani, de către
membrii acestuia, prin vot deschis, cu majoritatea simplă a celor prezenţi, în prima
şedinţă de după alegerea consiliului de către Adunarea Generală. .
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o Art. 32. Consiliul Director se întruneşte în şedinţe ordinare lunar sau, în

şedinţe extraordinare ori de câte ori este necesar şi are următoarele
atribuţii:
 Prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada
anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul
contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul
programelor asociaţiei;
 Încheie acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei;
 Aprobă organigrama şi politica de personal ale asociaţiei;
 Aprobă şi modifică programele curente ale asociaţiei;
 Aprobă contractele de sponsorizare, publicitate şi relaţii cu mas
media;
 Ia măsuri pentru schimbarea sediului asociaţiei, în aceeaşi localitate
sau într-o altă localitate din România;
 Asigură aplicarea hotărârilor Adunării Generale;
 Convocă Adunarea Generală, în condiţiile prevăzute de prezentul
Statut;
 Execută orice alte atribuţii date în competenţa sa prin hotărâri ale
Adunării Generale.
Art. 33. Şedinţele Consiliului Director sunt conduse de preşedintele acestuia iar
deciziile se adoptă cu majoritatea simplă a membrilor acestuia.
Consiliul Director, prin preşedintele său, are funcţia de reprezentare a asociaţiei
în relaţiile cu terţii şi organele statului.
Toate deciziile adoptate de Consiliul Director se consemnează într-un registru de
procese verbale, păstrat la sediul asociaţiei împreună cu registrul Adunării Generale.
Art. 34. Orice decizie a Consiliului Director contrară legii ori prevederilor
prezentului statut poate fi atacată în justiţie, de către oricare dintre asociaţi, în termen
de 15 zile de la data la care aceasta a fost adoptată ori, după caz, de la data la care a
luat cunoştinţă despre ea.
Art. 35. Consiliul Director poate împuternici una sau mai multe persoane cu
funcţii executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de asociat, pentru a exercita
unele atribuţii, strict limitative, în numele şi pe seama asociaţiei.
Art. 36. Controlul financiar intern al asociaţiei este asigurat de cenzorul PANTEA
ANA, cu următoarele atribuţii:
 Verifică modul în care este administrat patrimoniul asociaţiei;
 Întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării Generale;
 Participă la şedinţele Consiliului Director, fără drept de vot;
 Îndeplineşte orice atribuţii date în competenţa sa prin statut sau prin
hotărârile Adunării Generale.
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CAPITOLUL VIII
DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA ASOCIAŢIEI
Art.37. Asociaţia „SPRIJIN PENTRU DIABET” îşi încetează existenţa, prin
dizolvare, astfel:
A/. De drept – în următoarele situaţii:
a).- realizarea sau, după caz, imposibilitatea realizării scopului
pentru care a fost constituită, dacă în termen de trei luni de la
constatarea acestui fapt nu se produce schimbarea acestui
scop;
b).- imposibilitatea constituirii adunării generale sau a constituirii
consiliului director în conformitate cu statutul asociaţiei, dacă
această situaţie durează mai mult de un an de la data la care,
potrivit statutului, adunarea generală sau, după caz, consiliul
director trebuia constituit;
c).- reducerea numărului de asociaţi sub limita fixată de lege, dacă
acesta nu a fost complinit timp de trei luni.
Constatarea dizolvării se realizează prin hotărârea judecătoriei în a cărei
circumscripţie se află sediul asociaţiei, la cererea oricărei persoane interesate.
B/. Prin hotărâre judecătorească – dacă:
a).- scopul sau activitatea asociaţiei au devenit ilicite, sau contrare
ordinii publice;
b).- realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare
ordinii publice;
c).- asociaţia urmăreşte un alt scop decât acela pentru care s-a
constituit;
d).- asociaţia a devenit insolvabilă;
e).- în alte situaţii prevăzute de lege.
Instanţa competentă este judecătoria în circumscripţia căreia asociaţia îşi are
sediul, iar cererea de dizolvare se poate face de către orice persoană interesată.
C/. Prin hotărârea Adunării Generale – cu o majoritate de 2/3 a membrilor
prezenţi, la prima sau a doua convocare.
În termen de 15 zile de la data şedinţei de dizolvare, procesul verbal, în formă
autentică, se depune la judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul
asociaţia, pentru a fi înscris în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.
Art. 38. La dizolvarea asociaţiei, bunurile rămase în urma lichidării nu se vor
transmite către persoane fizice, indiferent dacă acestea au fost sau nu membre ale
acestei asociaţii.
Aceste bunuri, vor fi transmise către persoane juridice de drept privat sau public,
cu scop identic sau asemănător, prin cesiune sau donaţie.
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În situaţia în care, în termen de 6 luni de la terminarea lichidării, lichidatorii nu au
reuşit să transmită bunurile rămase în conformitate cu alin. 1 şi 2, precum şi în cazul
dizolvării asociaţiei pe cale judecătorească, aceste bunuri vor fi atribuite de aceeaşi
instanţă unei persoane juridice cu scop identic sau asemănător.
Art. 39. În cazurile în care dizolvarea asociaţiei se va produce de drept sau prin
hotărâre judecătorească instanţa competentă, prin aceeaşi hotărâre, va numi şi
lichidatorii.
În situaţia în care dizolvarea asociaţiei se produce în urma hotărârii Adunării
Generale, lichidatorii vor fi numiţi de această adunare. În caz contrar hotărârea de
dizolvare va fi lipsită de efecte juridice.
Oricare va fi modalitatea de numire a lichidatorilor, funcţie de procedura de
dizolvare, mandatul Consiliului Director încetează din momentul numirii lichidatorilor.
Art. 40. Toate operaţiunile de lichidare a asociaţiei, de la numirea lichidatorilor şi
până la radierea acesteia din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, se vor executa în
conformitate cu prevederile legale în materie.
CAPITOLUL IX
DISPOZIŢII FINALE
Art. 41. Prevederile prezentului Statut pot fi completate sau modificate, în baza
unor hotărâri ale Adunării Generale, prin acte adiţionale cu respectarea condiţiilor de
formă şi publicitate impuse de lege.
Art. 42. Asociaţia
proprie.

„SPRIJIN

PENTRU

DIABET” va avea emblema şi sigla

Art. 43. Prevederile prezentului Statut se completează cu dispoziţiile actelor
normative, în vigoare sau care ulterior vor apare, referitoare la asociaţii.
Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei „SPRIJIN PENTRU DIABET ” au fost
redactate, procesate in 6 exemplare originale si semnate de membrii fondatori, astazi
04.04.2011.
Membrii fondatori:
VLAICULESCU MIHAELA-VICTORIA
NICULESCU CATALINA si
VLAICULESCU VIOREL-LIVIU
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