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STATUTUL
ASOCIAȚIEI "A.C.S. CLASSIC MOTORSPORT"
Actualizat la data de 20.05.2014

CAPITOLUL I
DISPOZIȚII GENERALE

Art. 2 - MISIUNEA SI SCOPURILE
Scopul Asociației ”A.C.S. CLASSIC MOTORSPORT” este de a promova,prin stimularea
interesului public, importanța vehiculelor cu valoare istorica, de a iniţia, susţine si derula
proiecte si programe, vizând cu precădere tinerii, care sa contribuie la afirmarea valorilor
sportive si sociale a acestora, iar obiectivele in vederea realizării acestui scop sunt prevăzute
in Statutul asociației.
Pentru a-și realiza misiunea, Asociația își proune următoarele obiective:
1. Promovează importanța culturală și sportivă a vehiculelor istorice, prin
oraganizarea de evenimente cu caracter cultural sau sportiv necompetițional;
2. Sprijină proiecte internaţionale și schimburi de experiență ;
3. Dezvoltarea resurselor de informare vaste la nivel național cu privire la
potențialul de restaurare și salvare al automobilelor;
4. Organizarea de manifestări sportive, seminarii, traininguri, dezbateri,
sesiuni de comunicare, concursuri, spectacole, in beneficiul unui număr cat
mai mare de spectatori, atât in țara, cât și în străinatate;
5.
Editarea, tipărirea și difuzarea de publicaţii, cursuri, opere originale sau
traduceri, cataloage, cărți, ziare, pagini de web, broșuri, pliante, albume,
afișe, opere audiovizuale și alte materiale culturale sau sociale pe suporţi
clasici sau neconvenționali, in scopul popularizării, cunoasterii,
valorizării si difuzării la nivel naţional si internaţional a scopului Asociaţiei
si a evenimentelor pe care ințelege să le susţina;
6. Administrarea bazei materiale propri, efectuarea demersurilor necesare în
vederea dezvoltării si modernizării acesteia;
7. Realizarea unor activităţi economice sau de altă natură în mod direct, în
vederea realizării scopului Asociaţiei, in condiţiile legii;
8. Colaborarea
cu
organizaţiile
non-guvernamentale,
instituţiile
guvernamentale și firme din sectorul privat, care au obiective similare sau
împărtășesc obiectivele Asociaţiei;
9. Realizarea unor acțiuni de cercetare în domeniul de activitate al Asociației
(studii de caz, sondaje de opinie, cercetare in domeniul cultural);
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10. Susţinerea, promovarea, medierea iniţiativelor civice ce au puncte comune
cu obiectivele mai sus indicate, ce ajuta și susţin realizarea scopurilor
Asociaţiei, inclusiv prin activităţi de colaborare cu asociaţii, fundaţii și alte
instituţii naţionale și internaţionale;
11. Propunerea către instituţiile guvernamentale a unor măsuri de perfecţionare
a statutului legal de deținere a autovehiculelor istorice și a legislaţiei in
domeniul promovării susţinerii acțiunii de recondiționare și păstrare a
mașinilor cu valoare sau potențial istoric;
12. Inițierea de pro grame la nivel național și internațional, ce au ca scop
atragerea și inițierea tinerilor spre potențialul vehiculelor istorice. cât și spre
meșteșugul mecanicii clasice;
13. Orientarea interesului public către potențialul ecologic rezultat din
recondiționarea in locul distrugerii automobilelor mai sus menționate;
14. Sprijinirea procesului de formare educațională in vederea deținerii și întrținerii
corecte al unui autovehicul istoric;
15. Promovarea tehnicilor meșteșugărești în domeniul mecanicii clasice;
16. Sprijinirea actelor de caritate;
17. Alte obiective subordonate scopului, stabilite de Adunarea Generală sau
Consiliul Director al Asociației.
Art. 3 Denumirea Asociației este ”A.C.S. Classic Motorsport”. Această denumire se
va folosi pentru toate înscrisurile Asociației.
Art. 4 Sediul Asociației este în: Prejmer, Str. Nouă nr. 176, jud. Brașov.
Art.5 Sediul Asociaţiei poate fi schimbat în baza deciziei Consiliului Director.
Art. 6 Asociația este constituită potrivit Hotărârii Ministerului Tineretului şi
Sportului nr. 1821 din data de 21.03.1990, a Ordinului Ministrului de Interne nr. 81 din data
de 25.10.1990 şi a Ordonanţei de Guvern nr. 26/2000, cu privire la asociaţii şi fundaţii,
modificată prin Legea nr. 246/25.07.2005.
Art. 7 Asociaţia are caracter nelucrativ, nonprofit, apolitic, umanitar, este constituită
prin liberul consimţământ al fondatorilor, bazată pe libertatea de conştiinţă, dreptul la
asociere şi acţiune în scopurile prezentate în actualul statut.
Art. 8 Durata Asociației este: nelimitată .
Art. 9 (1)Patrimoniul social este alcătuit dintr-un activ patrimonial în valoare de 850
RON și este alcătuit din următoarele aporturi în bani depuse de asociați, astfel: fiecare a
contribuit cu suma de 212,5 RON.
(2)întregul patrimoniu va fi evidențiat și păstrat, în conformitate cu legislația
română în materie, pe numele asociației și va fi folosit exclusiv pentru realizarea obiectivelor
ei.
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CAPITOLUL II
MEMBRII ASOCIAȚIEI
Art. 10 Asociaţia se compune din următoarele categorii de membri:
a) Membrii fondatori - cei care au constituit asociaţia şi au contribuit
moral şi material la fondarea şi la constituirea patrimoniului social;
b) Membrii asociaţi - cei care se asociază ulterior fondării şi
constituirii asociaţiei, sprijinind material si moral Asociația ;
c) Membrii de onoare - cei care sprijină material sau moral Asociația în
îndeplinirea obiectivelor stabilite.
Art. 11 Membrii fondatori sunt persoanele nominalizare in Actul Constitutiv și
Statutul Asociației A.C.S. CLASSIC MOTORSPORT. Ei sunt asimilați membrilor asociați,
beneficiind prin statut de unele drepturi si obligații dedicate. Membrii fondatori pierd această
calitate prin deces, lichidare sau dizolvarea asociației, precum și prin excludere, la comiterea
unor abateri statuare grave.
Art. 12 Membrii de onoare sunt persoanele care nu fac parte din asociație, dar care
prin activitatea lor sau prin servicii deosebite, au contribuit la realizarea scopului asociației.
Titlu de membru de onoare se acordă prin hotărârea Consiliului Director. Membrii de onoare
pot participa la activitățiile asociației, la lucrările Adunării Generale și la lucrările Consiliului
Director, avînd drept de vot consultativ. Ei sunt exonerați de plata taxelor si cotizațiilor
datorate de către membrii activi ai asociației.
Art. 13 Membrii asociați sunt persoanele cărora, Consiliul Director le-a aprobat
cererea de a deveni membrii ai Asociației A.C.S. CLASSIC MOTORSPORT. Ei datorează
asociației sprijin lucrativ activ, precum și plata taxelor si cotizaților de membru, în cuantumul
stabilit anual de către Consiliul Director și la termenele prevăzute prin prezentul statut.
Art. 14 Calitatea de membru
a) Calitatea de membru asociat se acorda de Consiliul Director cu votul a jumătate
plus unu din totalul membrilor.
b) Poate devenii membru al asociației orice persoana fizică sau juridică interesată,
care se declară de acord să sprijine material si moral Asociația „A.C.S. CLASSIC
MOTORSPORT” și recunoaște prevederile actelor de înființare ale asociației. Calitatea de
membru se solicită prin completarea unei cereri tip de înscriere la adresată Consiliului
Director și înregistrată la Secretariatul asociației.
c)Solicitantul persoană fizică trebuie să aibă capacitatea deplină de exercițiu.În caz
contrar, aceasta trebuie să anexeze cererii de înscriere acordul expres al reprezentaților legali.
Solicitantul persoană juridică va formula cererea de înscriere in asociație cu acordul
organelor sale de conducere, atașată la cerere, prin care se va specifica persoana delegată să
reprezinte instituția în asociație.
Art. 15 Pierderea calității de membru
a) Calitatea de membru se pierde prin deces, retragere sau prin excludere pentru
abateri grave de la statut prin decizii ale Consiliului director.
b) Membrii - asociaţi care se retrag sau sunt excluşi nu au nici un drept
asupra patrimoniului social.
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c) Retragerea unui membru din asociație se formulează în scris, motivat, și se
înregistrează la secretariatul asociației cu cel puțin 30 zile înaintea datei de retragere efectivă.

Art. 16 Calitatea de membru este dovedită printr-o legitimație de Membru al
asociației „A.C.S. CLASSIC MOTRSPORT” (Anexa 2). Calitatea de membru este personală
si individuală, ea neputând fi delegată sau trecută la succesori.
Art. 17 Excluderea unui membru are loc la propunerea Consiliului Director, prin
hotărârea Adunării Generale, cu majoritatea absolută a celor prezenți, în următoarele situații:
a) neplata taxelor si cotizațiilor datorate asociației pe o perioadă de doi ani
calendaristici consecutivi;
b) nerespectarea clauzelor actelor constitutive și a regulamentelor de
funcționare ale asociației;
c) prejudicierea prin orice mijloace a imaginii asociației, a scopului sau
obiectivelor acesteia;
d) săvârșirea unor fapte nedemne, nelegale, sau neloiale față de asociație sau
față de oricare dintre membrii asociației.
Art. 18 Membrii - asociați au următoarele drepturi:
a) să participe la discutarea si adoptarea oricărei Adunări Generale a
Asociației;
b) să participe de drept la activitățile organizate de asociație;
c) să exprime liber opinii, recomandări, sugestii si critici la activitatea
asociației;
d) să reprezinte Asociația, în limetele mandatului încredințat;
e) să beneficieze de bunurile si sprijinul Ascociației în îndeplinirea sarcinilor
delegate sau încredințate de Consiliul Director;
f) să aibă acces la orice informație referitoare la acțiunile asociației, la actele
constitutive si hotărârile adoptate de către Adunarea Generală sau
Consiliul Director;
g) să beneficieze de drept de toate actele cu carcater individual emise de
asociație (carnet de membru, legitimații de acces, etc.);
h) să contesteze decizia de excludere din Asociație;
Art. 19 Obligațiile statuare ale membrilor Asociației A.C.S. CLASSIC
MOTORSPORT sunt:
a) să participe activ la lucrările Adunării Generale;
b) să apere, fără rezerve, culorile asociaţiei şi interesele ei.
c) să respecte, fără rezerve statutul, hotărârile Adunării Generale şi deciziile
Consiliului Director;
d) să participe activ și cu bună credință la realizarea obiectivelor Asociației;
e) să promoveze un comportament cetățenesc demn și integru, conform
normelor sociale de conviețuire;
f) să nu întreprindă acțiuni care prin natura lor pot leza interesele sau
imaginea Asociației;
g) să nu denigreze prin vorbe sau fapte ceilalți membrii ai asociației;
h) să achite la termenele stabilite taxele si cotizațiile datorate;
i) să anunțe în termen de 15 zile, orice modificare care a survenit în legătură
cu persoana sa. (schimbare de domiciliu, nume, etc.)
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CAPITOLUL III CONDUCEREA ȘI
CONTROLUL ASOCIAȚIEI
Art. 20 Adunarea Generală a Asociației A.C.S. CLASSIC MOTORSPORT este
organul suprem de conducere al Asociației A.C.S. CLASSIC MOTORSPORT, constituită
sub forma unei întruniri de analiză si hotărâri, cu participarea membrilor activi ai asociației.
Prezența membrilor de onoare la Adunarea Generală este dorită, dar nu obligatorie.
Art. 21 Adunarea Generală se întrunește în ședință ordinară o data pe an, în ultimul
trimestru al anului curent, și ori de câte ori este necesar, în ședință extraordinară, la
convocarea Consiliului Director sau la cererea a cel puțin 20% din numărul membrilor
asociației.
Art 22 Anunțarea membril or se face cu cel puțin 10 zile înainte de data stabilită pentru
adunare, pe cale scrisă, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire fiecărui membru
în parte sau pe cale electronică, prin email sau prin publicarea unui anunț oficial. Dovada
convocării membrilor asociației se face prin încheierea unui proces-verbal, semnat de către
membrii Consiliului. Convocarea trebuie să conțină locul, data, ora Adunării Generale,
precum si ordinea de zi.
Art. 23 Toți membrii activi ai asociației au drept de vot egal. Un membru al
asociației poate reprezenta un singur membru absent, pe baza unei împuterniciri scrise,
semnată de cel în numele căruia votează. În cazul unui vot paritar, votul Președintelui
Consiliului Director este decisiv.
Art. 24 Un exemplar al fiecărei hotărâri, semnată de Președinte și Secretar se va
arhiva într-un dosar al Hotărârilor Adunării Generale ale Asociației, într-o ordine crescătoare
a numărului de înregistrare, și cu consemnarea datei aprobării hotărârii. Responsabilitatea
ținerii acestei evidențe se stabilește prin prezentul statut ca aparținând Secretarului
Consiliului Director.
Art. 25 Contestațiile se vor soluționa de către Consiliul Director în ședința lunară a
acestuia.

a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)

Art. 26 Adunarea Generală ia hotărâri cu privire la:
stabilirea strategiei și planificarea obiectivelor generale, pentru aducerea la îndeplinire a
scopului Asociației;
aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, a bilanțului contabil și a raportului
Cenzorului, precum și descărcarea de gestiune a Consiliului Director;
modificarea Actului Constitutiv și a Statutului;
stabilirea, la propunerea Consiliului Director, a numărului de angajați cu rol executiv ai
asociației, a retribuției acestora, a valorii diurnei de deplasare, precum și după caz, a
indemnizațiilor de reprezentare plătite membrilor Consiliului Director și Cenzorului;
înființarea de filiale ale asociației;
aprobarea mandatelor de afiliere la uniuni sau federații de asociații;
excluderea membrilor, la propunerea motivată a Consiliului Director.
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Art. 27 Hotărârile luate de Adunarea Generală, în limitele legii, ale Actului
Constitutiv și/sau Statutului sunt obligatorii chiar și pentru membrii care nu au luat parte la
Adunarea Generală sau au votat împotrivă.
Art. 28.1 Hotărârile Adunării Generale, contrare legii, Actului Constitutiv sau
dispozițiilor cuprinse în Statut, pot fi atacate în justiție de către oricare membru ce nu a luat
parte la Adunarea Generală sau care a votat împotrivă și a cerut să se consemneze aceasta în
procesul-verbal de ședință, în termen de 15 zile de la data când au luat la cunoștință hotărârea
sau de la data ședinței, dupa caz.
Art. 28.2 Adunarea Generală poate avea loc dacă participă cel puțin 50% +1 din
membrii activi ai asociației.
Art. 29 Consiliul Director , denumit în continuare ca CD este ales prin votul secret,
cu majoritatea simplă a membrilor fondatori, pentru un mandat de 4 ani, și asigură
conducerea asociației în intervalul dintre Adunările Generale.
Art. 30 Membrii CD au dreptul de a fi realeși în CD pentru noi mandate.
Art. 31 CD, în prima lui ședință, va alege Președintele, Vicepreședintele și Secretarul.
Art. 32 CD este constituit din 3 membrii plini și 1 membru supleant, desemnați în
ordinea descrescătore a numărului de voturi. În cazul în care, în timpul duratei mandatului,
rămân locuri vacante în CD, ele vor fi preluate de membrii supleanți. Membrii Consiliului
Director sunt:
Președinte: Valentin Andrei Moga
Vicepreședinte: Dragoș Mihai Irimia
Secretar: Dragoș Mihai Irimia
Membru: Alexandru Brașoveanu
Art. 33 Lipsa fără motiv a unui membru al CD la trei întâlniri consecutive ale
consiliului, atrage excluderea acestuia din Consiliul Director și înlocuirea lui cu un membru
supleant.
Art. 34 CD se întrunește în ședințe de lucru lunare cât și imediat, în situații speciale,
la convocarea Președintelui sau a 2 dintre membrii săi.
Art.35 Membrii fondatori primesc statutul de membrii ai Cosiliului Director, putând
fiind deposedați de această calitate numa prin votul unanim al membrilor Consiliului
Director.
Art.36 Consiliul director este constituit dintr-un număr de cel puțin trei și cel mult
cinci membri.
Art. 37 Consiliul Director se poate întâlni şi prin intermediul mijloacelor
de comunicare electronice.
Art. 38 Consiliul Director deliberează în mod valabil, în prezenta a cel puţin 2/3 din
numărul membrilor săi şi adoptă decizii valabile cu jumătate plus unu din voturi.
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Art. 39 Dezbaterile, deliberările şi deciziile Consiliului Director se consemnează întrun proces-verbal şi se va încheia cu ocazia fiecărei şedinţe de consiliu.
a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)

Art. 40 Atribuțiile Consiliului Director sunt:
prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea
bugetului de venituri si cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi
cheltuieli, proiectul programelor Asociaţiei;
încheie acte juridice în numele Asociației;
aprobă cererile de înscriere în Asociație și face propuneri motivate cu privire la
excluderea membrilor;
aprobă organigrama și politica de personal al Asociației;
faciliteaza prezentarea proiectelor si a activităților;
distribuie informațiile și comunicările între membri;
gestionează activități administrative;
gestionează și desfășoară proiectele;
organizează Adunarea Generală;
menține contactul și comunică cu alte organizații naționale și internaționale;
transmite instituțiilor abilitate de lege modificările statuare, schimbările de componență
ale Consiliului Director, a conturilor bancare precum și a adresei de funcționare.
aprobă formatul legitimației de membru;
stabilește cuantumul taxelor de înscriere și a cotizațiilor;
soluționează contestațiile împotriva Hotărârilor Adunării Generale;
hotărăște cu privire la oportunitatea angajării juridice a Asociației în contracte cu terțe
părți;
gestionează împreună cu Administratorul Financiar patrimoniul material, societățile
comerciale, conturile bancare și activitățile financiare curente ale Asociației;
acceptă donațiile făcute Asociației;
îndeplinește orice alte atribuții stabilite de Adunarea Generală;

Art. 41 Atribuțiile membrilor Consiliului Director al Asociației A.C.S. CLASSIC
MOTORSPORT.
Art. 41.1 Președintele Consiliului Director al Asociației A.C.S. CLASSIC
MOTORSPORT este președintele statuar al Asociației A.C.S. CLASSIC MOTORSPORT.
Art. 41.2 În cazul lipsei justificate a Președintelui Asociației, acesta va delega, în
scris, pe perioadă determinată, atribuțiile sale altui membru din CD.
Art. 41.3 Secretarul Asociației A.C.S. CLASSIC MOTORSPORT este direct
responsabil de păstrarea documentelor de constituire, a hotărârilor și a decizilor adoptate, cât
și de organizarea activităților curente ale personalului administrativ angajat al Asociației.
Art. 42 Principalele atribuții ale Președintelui sunt:
a) exercită întreaga sa autoritate și competență pentru a determina înfăptuirea scopului
Asociației, respectarea prevederilor Statutului și a legislației;
b) conduce lucrările Consiliului Director și ale Adunării Generale a Asociației;
c) reprezintă Asociația, pe baza mandatului încredințat de Consiliul Director, la demersurile
de aderare în uniuni, federații sau grupări de persoane juridice cu caracter ne guvernamental și apolitic, convenabile atingerii scopului asociației;
d) angajează Asociația în relațiile juridice și de colaborare cu terții;
e) desemnează atribuțiile și sarcinile membriilor Consiliului Director;
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f) deleagă sarcini către membrii Asociației, în conformitate cu programul de activități
aprobat;
g) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de Adunarea Generală sau decise de Consiliul
Director.
Art. 43 Cenzorul Asociației A.C.S. CLASSIC MOTORSPORT este desemnat prin
Hotărâre dedicată a Consiliului Director.
Art. 44 Poate fi ales în funcția de Cenzor, și o persoană ce nu este membru activ al
Asociației, dar care are o pregătire de specialitate și nu este membru al Consiliului Director.
Art. 45 Cenzorul asigură controlul financiar intern al Asociație și este subordonat
direct Consiliului Director. Activitatea Cenzorului este reglementată printr-un Regulament de
Funcționare a Cenzorului Asociației A.C.S. CLASSIC MOTORSPORT, aprobat prin
Hotărâre a Consiliului Director.

CAPITOLUL IV RESURSELE
PATRIMONIALE
Art. 46 Întregul patrimoniu de resurse ale Asociației A.C.S. CLASSIC
MOTORSPORT se va utiliza, prin grija Consiliului Director și a Cenzorului, în vederea
realizării exclusive a scopului pentru care s-a constituit Asociația.
Art. 47 Patrimoniul inițial al Asociației este reprezentat de aportul în numerar al
membrilor fondatori, în valoare de 850 RON, conform HG 871/2013 pentru stabilirea
salariului minim brut pe economie, publicată in Monitorul Oficial nr. 703 din 15.11.2013
Art. 48 Cuantumul taxei de înscriere și a cotizației anuale datorate de către membrii
asociației se stabilește de către Consiliul Director, în ultima ședință lunară a fiecărui an
calendaristic, pentru anul următor.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Art. 49 Categoriile de resurse patrimoniale ale Asociației sunt:
taxa de înscriere, plătită o singură dată, la depunerea Cererii de înscriere în Asociație,
în valoare inițială de 100 RON;
cotizația anuală in valoare inițială de 50 RON;
dobânzi bancare;
penalități;
donații, sponsorizări, subvenții, subscripții publice din țară și străinătate;
sprijin material și financiar acordat de alte asociații sau fundații, naționale sau
internaționale;
finanțări de programe angajate a fi implementate de Asociație;
finanțări de la bugetele locale sau bugetul național, angajate conform legii;
contravaloarea unor servicii de instruire sau consultanță pentru terți;
venituri din activități cu caracter comercial și prin societăți înființate de Asociație
încasări rezultate în urma unor publicații sau manifestări cu taxă organizate de
Asociație.
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Art. 50 Cotizația anuală de membru, datorată de membrii activi, se va ac hita de
regula până la data de 31 martie a fiecarui an calendaristic. Membrii care nu au respectat
acest termen, pot achita cotizația anuală datorată sub sancțiunea dublării cuantumului
cotizației anuale.
Art. 51Dizolvarea și lichidarea Asociației va fi făcută prin Hotărâre dedicată a
ultimei Adunări Generale a Asociației A.C.S. CLASSIC MOTORSPORT, la propunerea
Consiliului Director, conform procedurilor cuprinse în Statut.
Art. 52 Asociația A.C.S. CLASSIC MOTORSPORT se dizolva de drept prin:
a) imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, daca în termen de
trei luni de la constatarea acestui fapt nu se produce schimbarea acestui scop;
b) imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau constituirii Consiliului Director
în conformitate cu statutul, dacă această situaţie durează mai mult de un an de la data la care,
potrivit statutului Adunarea Generală sau după caz, Consiliul director trebuia să se constituie;
c) reducerea numărului de asociaţi sub limita fixată de lege, dacă acesta nu a fost
completat timp de 3 luni;
Art. 53 În cazul dizolvării Asociației, bunurile rămase în urma lichidării vor fi
transmise exclusiv unei organizații non-profit, cu scop identic sau asemănător, pe baza unui
proces verbal de predare, cu titlul de donație gratuită. Transmiterea bunurilor va fi făcută de
ultimul Consiliu Director al Asociației, care va acționa în calitate de Comisie de Lichidare al
Asociației- CLA. Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului verbal de
predare-preluare, dacă prin aceasta nu s-a stabilit o dată ulterioară.
Art. 54 Dacă în termen de 6 luni de la data Hotărârii de Lichidare a Asociației, CLA
nu a reușit să transmită bunurilșe conform Art. 49, bunurile rămase după această dată vor fi
atribuite de o instanță competentă unei persoane juridice cu scop identic sau asemănător.

CAPITOLUL V
DISPOZIȚII FINALE
Art. 55 Toate cheltuielile ocazionate de constituirea prezentei Asociaţii vor fi
evidenţiate în contabilitatea corespunzătoare primului an de activitate.
Art. 56 Mandatul membrilor Consiliului Director, al Cenzorului sau al Președintelui
asociației poate înceta înaintea duratei pentru care au f ost aleși, prin revocarea hotărârii de
numire a acestora de către o Adunare Generală extraordinară, sau prin pierderea calității de
membru al asociației.
Art. 57 La sfârșitul mandatului toți membrii Consiliului Director și Cenzorul
Asociației sunt obligați să predea actele și documentele Asociației cu care au lucrat sau la
care au avut acces, în baza unui proces verbal întocmit în acest sens de noul Secretar al
Asociației.
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Art. 58 Anul fiscal al Asociației A.C.S. CLASSIC MOTORSPORT coincide cu anul
calendaristic curent.
Art. 59 Sigla Asociației A.C.S. CLASSIC MOTORSPORT, adoptată de Adunarea
Generală de constituire, este prezentată in anexa 1 a prezentului statut.

Art. 61 Prevederile prezentului statut se completează cu dispoziţiile legislaţiei
privind asociaţiile şi fundaţiile.
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