STATUTUL
ASOCIAŢIEI „SOCIETATEA ROMÂNĂ PENTRU PROTECŢIA FAŢĂ
DE RADIAŢIILE ELECTROMAGNETICE NEIONIZANTE”
Art. 1. Asociaţii
1.1. Următoarele persoane au hotărât constituirea unei asociaţii, fiind
considerate membri fondatori, cu drepturile şi obligaţiile prevăzute de actul
constitutiv şi de statutul asociaţiei:
1. VIOLETA CALOTĂ, domiciliată în Bucureşti, Aleea Craioviţa nr. 2,
bl. A30, sc. 1, et. 5, apart. 17, sector 5, legitimată cu CI seria RD nr.230978,
CNP 2700902450052
2. MIHAELA MOREGA, domiciliată în Bucuresti, Bld. Ceahlăul, nr.24,
bl.106, sc.1, et.6, ap.35, sector 6, legitimată cu CI seria RR nr. 210318, CNP
2560606400140
3. SIMONA MICLĂUŞ, domiciliată în Sibiu, Bld. G-ral Vasile Milea,
Bl.11, sc.D, et.4, ap.55, legitimată cu CI seria SB nr. 102455, CNP
2670320323910
Art. 2. Denumirea
2.1. Denumirea asociaţiei este “Societatea Română pentru Protecţia faţă
de Radiaţiile Electromagnetice Neionizante”, conform dovezii disponibilităţii
denumirii nr. 58602 din data de 21.01.2008, eliberată de Ministerul Justiţiei,
denumită în continuare “Asociaţia”.
2.2. Denumirea “Societatea Română pentru Protecţia faţă de Radiaţiile
Electromagnetice Neionizante” va fi înscrisă în toate documentele şi actele
emise de aceasta, alături de adresa sediului, contul bancar şi numărul
certificatului de înscriere.
2.3. Asociaţia poate avea siglă şi însemne proprii, stabilite de Consiliul
Director al Asociaţiei, potrivit legii şi actelor constitutive ale asociaţiei.
Art. 3. Forma juridică
3.1. Asociaţia este persoană juridică de drept privat, organizaţie
independentă, apolitică, neguvernamentală, fără scop patrimonial.
3.2. Asociaţia este constituită şi funcţionează în conformitate cu
dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii,
cu modificările şi completările ulterioare, ale actului constitutiv şi ale
prezentului statut.
3.3. Asociaţia poate participa la înfiinţarea altor asociaţii şi se poate afilia
la organisme din ţară şi străinătate, având scopuri şi activităţi similare cu ale sale
şi care nu contravin prezentului Statut, prin decizie a Adunării Generale a
Asociaţilor.
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3.4. Asociaţia va putea înfiinţa filiale prin hotărâre a Adunării Generale a
Asociaţilor.
Art. 4. Sediul
4.1. Asociaţia are sediul situat în Bucureşti, Aleea Craiovita nr. 2, bl. A30,
sc. 1, ap. 17, sector 5.
4.2. Sediul Asociaţia poate fi schimbat în orice localitate din România,
prin hotărâre a Adunării Generale a Asociaţilor.
Art. 5. Durata
5.1. Asociaţia se constituie şi va funcţiona pe o durată nedeterminată, în
conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.
Art. 6. Patrimoniul
6.1. Asociaţia are un patrimoniu social distinct şi autonom de patrimoniul
membrilor săi.
6.2. Patrimoniul iniţial al Asociaţiei este, la data constituirii acesteia, de
510 (cincisutezece) lei, proveniţi din însumarea contribuţiilor în bani ale
membrilor fondatori. Fiecare membru fondator a contribuit cu suma de 170
(osutăşaptezeci) lei.
6.3. Patrimoniul Asociaţiei se va compune din bunuri mobile, imobile şi
sume de bani, obţinute în conformitate cu legea.
6.4. Toate bunurile mobile, imobile şi sumele de bani obţinute de asociaţie
vor fi utilizate pentru îndeplinirea scopurilor acesteia, astfel cum sunt acestea
definite în actul constitutiv şi în statutul asociaţiei.
Art. 7. Scopul
7.1. Asociaţia are drept scop promovarea, pe plan naţional, a aspectelor
ştiinţifice, tehnice, medicale şi legislative în domeniul expunerii la radiaţii
electromagnetice neionizante şi a protecţiei sănătăţii faţă de acestea.
Art. 8. Obiective
8.1. Obiectivele Asociaţiei sunt următoarele:
- asigurarea cadrului necesar pentru transmiterea, către toţi membrii săi, a
datelor şi informaţiilor din domeniul de interes precum şi pentru perfecţionarea
pregătirii profesionale a acestora;
- informarea promptă şi competentă a forurilor în drept şi a publicului larg în
problematica expunerii ocupaţionale şi a populaţiei generale la radiaţii
electromagnetice neionizante precum şi educarea populaţiei în acest sens;
– organizarea şi participarea la manifestări ştiinţifice pe plan naţional şi
internaţional, la schimburi de experienţă precum şi colaborarea cu diverse
publicaţii pentru actualizarea cunoştinţelor şi practicii în domeniu;
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- colaborarea cu institute de cercetare şi unităţi de învăţământ, cu instituţii
care au atribuţii în monitorizarea expunerii la radiaţii neionizante şi protecţia
faţă de acestea, cu factori de decizie şi cu alte organizaţii din domeniu;
- colaborarea, pe plan internaţional, cu alte organizaţii cu preocupări în
domeniu precum şi afilierea la astfel de organisme;
- realizarea de activităţi de cercetare în domeniul expunerii (expozimetrie şi
dozimetrie, efecte biologice, epidemiologie) la câmpuri electrice, magnetice şi
electromagnetice, radiaţii laser, radiaţii ultraviolete (UV), radiaţii infraroşii (IF)
şi radiaţii din spectrul vizibil sau conform altor secţiuni sau grupuri de lucru, în
funcţie de necesităţi. Vor fi abordate probleme legate de cercetare, metodologii
şi tehnici, aparatură, legislaţie, studii privind efectele biologice, efectele asupra
stării de sănătate etc.
Art. 9. Membrii
9.1. Asociaţia se compune din:
a) membri fondatori;
b) membri de onoare.
9.2. Persoanele care au înfiinţat prezenta Asociaţie precum şi persoanele
care se afiliază acesteia au calitatea de membri fondatori.
9.3. Orice persoană fizică şi/sau juridică se poate afilia Asociaţiei, dacă
are preocupări şi calificare în domeniu şi dacă îndeplineşte cumulativ
următoarele condiţii:
a) recunoaşte şi respectă actul constitutiv şi statutul Asociaţiei;
b) obţine aprobarea Consiliului de conducere a Asociaţiei;
c) achită taxa de înscriere în Asociaţie, taxă al cărei cuantum se stabileşte de
Adunarea Generală a Asociaţilor.
9.4. Membrii de onoare sunt persoane fizice române sau străine,
personalităţi care sprijină activitatea Asociaţiei sau colaborează cu aceasta ori
persoane fizice române sau străine care aduc o contribuţie importantă la
activitatea Asociaţiei. Acest titlu se acordă în baza deciziei Adunării Generale a
Asociaţiei. Membrii de onoare sunt exceptaţi de la plata taxei de înscriere şi a
cotizaţiei anuale.
9.5. Drepturile membrilor:
a) să participe la activitatea Asociaţiei;
b) să aleagă organele de administrare şi control ale Asociaţiei şi să facă parte din
ele;
c) să solicite dezbaterea în Adunarea Generala a oricărei probleme legate de
scopul şi obiectivele Asociaţiei;
d) să îşi exprime opinia şi să participe la adoptarea deciziilor privind activitatea
Asociaţiei, după cum urmează:
• membrii fondatori participă cu drept de vot în Adunările Generale ale
Asociaţiei;
• membrii de onoare pot participa la Adunările Generale, pot lua cuvântul şi
au drept de vot consultativ;
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e) să beneficieze de informări periodice referitoare la activitatea Asociaţiei,
inclusiv asupra aspectelor financiare ale acesteia;
f) să utilizeze alături de nume, calitatea de membru Asociaţiei, sau, după caz, de
membru asociat al Asociaţiei;
g) să i se faciliteze participarea la manifestări ştiinţifice în domeniu şi la
schimburi de experienţă, în ţară şi în străinătate;
h) să beneficieze de materiale informative de specialitate şi de orice date
referitoare la activitatea Asociaţiei.
Fiecare membru are dreptul la un vot în cadrul Adunării Generale.
9.6. Obligaţiile membrilor:
a) să respecte Statutul Asociaţiei;
b) să se implice în mod activ în urmărirea realizării obiectivelor Asociaţiei;
c) să nu angajeze Asociaţia în nici o activitate fără a avea mandat în acest sens;
d) să achite la timp taxa de înscriere şi cotizaţia anuală stabilite de Adunarea
Generală a Asociaţilor;
e) să respecte hotărârile luate în cadrul Asociaţiei;
f) să contribuie la atragerea de resurse financiare, necesare pentru susţinerea
unei activităţi constante a Asociaţiei;
g) să susţină interesele şi activităţile desfăşurate de Asociaţie şi să nu întreprindă
nimic prin care ar putea afecta scopul şi prestigiul acesteia;
h) să aducă la cunoştinţa membrilor Asociaţiei concluziile manifestărilor
ştiinţifice şi profesionale la care a participat cu sprijinul Asociaţiei.
i) în caz de conflict între membrii Asociaţiei în legătură cu calitatea de membru
al Asociaţiei, aceştia sunt obligaţi să încerce soluţionarea amiabilă a conflictului
dintre ei, putând ulterior să apeleze la medierea Consiliului de conducere a
Asociaţiei, înainte de a apela la autorităţile competente, potrivit legii.
9.9. Calitatea de membru încetează prin:
1. renunţare la calitatea de membru;
2. excludere;
3. deces, în cazul persoanei fizice, dizolvare şi/sau lichidare în cazul
persoanei juridice.
9.10. Membrii pot renunţa oricând la această calitate. Încetarea calităţii de
membru are loc de drept în momentul depunerii şi înregistrării cererii de
renunţare la secretariatul Asociaţiei. Cererea nu trebuie sa fie motivată.
9.11. Pierderea calităţii de membru prin excludere poate interveni în
oricare din următoarele situaţii:
a) săvârşirea unei fapte care aduce prejudiciu imaginii Asociaţiei;
b) utilizarea însemnelor Asociaţiei sau a patrimoniul acesteia în folosul său sau
al altora;
c) condamnarea definitivă pentru săvârşirea unei infracţiuni;
d) încălcarea repetată a obligaţiilor statutare fundamentale;
e) neachitarea cotizaţiei anuale în termenele stabilite de Adunarea Generală a
Asociaţilor.
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9.12. Pentru abateri care prezintă o gravitate mai scăzută, Adunarea
Generală a Asociaţilor poate aplica sancţiuni de avertisment sau suspendarea
drepturilor pe timp limitat, după caz.
9.13. În cazul în care un membru al Asociaţiei face obiectul unei cercetări
penale, acesta se considera suspendat de drept până la pronunţarea unei sentinţe
definitive. Dacă prin sentinţa definitivă persoana în cauză este declarată
vinovată, aceasta se consideră exclusă de drept, fără a fi necesară o decizie în
acest sens a organelor abilitate ale Asociaţiei.
9.14. Hotărârea de excludere sau suspendare a unui membru al Asociaţiei
este de competenţa Adunarea Generală a Asociaţilor şi trebuie să fie motivată.
Art. 10. Organizare, conducere şi control
10.1. Organizarea, conducerea şi controlul activităţii Asociaţiei aparţin
Adunării Generale, Consiliului Director al Asociaţiei şi Cenzorului.
Art. 11. Adunarea Generală
11.1. Conducerea Asociaţiei aparţine Adunării Generale, care are rol
hotărâtor în problemele privind existenţa, structura şi activitatea Asociaţiei,
stabileşte strategiile şi tacticile acesteia în vederea realizării obiectivelor şi
atingerii scopului principal pentru care a fost înfiinţată.
11.2. Adunarea Generală reuneşte toţi membrii fondatori ai Asociaţiei şi
poate fi ordinară sau extraordinară. Membrii Asociaţiei pot participa la
Adunările generale în nume personal sau prin reprezentant, pe bază de procură
specială, care stabileşte puterea de vot a reprezentantului în legătură cu
problemele concrete specificate în ordinea de zi a Adunărilor Generale. Membrii
de onoare ai Asociaţiei îşi pot exprima punctul de vedere în legătură cu
problemele supuse dezbaterii şi prin corespondenţă.
11.3. Convocarea Adunării Generale ordinare sau extraordinare se face de
către Preşedintele Asociaţiei, la iniţiativa acestuia, atunci când situaţia o cere, la
cererea a cel puţin unuia dintre membrii cu drept de vot, precum şi la cererea
Cenzorului, în termen de 15 zile de la data solicitării. Convocarea se face prin
scrisoare recomandată cu confirmare de primire, cu indicarea exactă a datei,
locului şi a ordinii de zi a întrunirii.
11.4. Competenţa adunării generale cuprinde:
a) stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale asociaţiei;
b) aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil;
c) alegerea şi revocarea membrilor consiliului director;
d) alegerea şi revocarea cenzorului sau, după caz, a membrilor comisiei
de cenzori;
e) înfiinţarea de filiale;
f) modificarea actului constitutiv şi a statutului;
g) dizolvarea şi lichidarea asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei
bunurilor rămase după lichidare;
h) orice alte atribuţii prevăzute în lege sau în statut.
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11.5. Adunarea Generală ordinară se întruneşte anual, dar nu mai târziu de
3 luni de la încheierea exerciţiului financiar, sau ori de câte ori este necesar
pentru luarea unei hotărâri asupra următoarelor probleme:
a. analiza, modificarea şi aprobarea raportului financiar al exerciţiului
precedent, numai după audierea raportului anual de activitate al
Preşedintelui Consiliului Director al Asociaţiei şi al raportului
cenzorului;
b. aprobarea raportului anual de activitate al Preşedintelui Consiliului
Director al Asociaţiei;
c. numirea şi revocarea membrilor Consiliului Director al Asociaţiei
şi a cenzorului;
d. stabilirea remuneraţiei membrilor Consiliului Director al Asociaţiei
şi a cenzorului;
e. adoptarea bugetului de venituri şi cheltuieli al exerciţiului în curs.
11.6. Pentru ca Adunarea generală ordinară să fie valabil întrunită este
necesară prezenţa, personală sau prin reprezentant, a cel puţin 2/3 din membrii
cu drept de vot, iar hotărârile se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi.
11.7. În cazul neîndeplinirii condiţiilor de cvorum pentru întrunirea
valabilă a Adunării generale ordinare, Adunarea Generală ordinară se convoacă
a doua oară, cu respectarea procedurii indicate la art. 10.3, cu aceeaşi ordine de
zi, putând delibera, indiferent de numărul celor prezenţi sau reprezentaţi,
hotărârile fiind adoptate cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi.
11.8. Adunarea Generală extraordinară se întruneşte ori de câte ori este
necesară luarea unei hotărâri asupra următoarelor probleme:
a. modificarea Actului constitutiv şi a statutului Asociaţiei;
b. înfiinţarea de filiale;
c. dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei;
d. orice alte probleme legate de activitatea curentă a Asociaţiei,
propuse de membrii acesteia.
11.9. Pentru ca Adunarea generală extraordinară să fie valabil întrunită
este necesară prezenţa, personală sau prin reprezentant, a cel puţin 2/3 din
membrii cu drept de vot, iar hotărârile se iau cu majoritatea voturilor membrilor
prezenţi.
11.10. În cazul neîndeplinirii condiţiilor de cvorum pentru întrunirea
valabilă a Adunării generale extraordinare, Adunarea Generală extraordinară se
convoacă a doua oară, cu respectarea procedurii indicate la art. 10.3, cu aceeaşi
ordine de zi, putând delibera indiferent de numărul membrilor prezenţi sau
reprezentaţi, hotărârile fiind adoptate cu majoritatea voturilor membrilor
prezenţi.
11.11. Votul este deschis, dar la propunerea unui membru cu drept de vot,
Adunarea Generală poate adopta şi procedura votului secret, cu condiţia ca
majoritatea membrilor prezenţi sau reprezentaţi în adunarea legal întrunită să fie
de acord.
11.12. Preşedintele Consiliului Director al Asociaţiei conduce şedinţa
Adunării Generale. Adunarea Generală desemnează dintre membrii săi un
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secretar de şedinţă care verifică prezenţa membrilor Asociaţiei, în nume
personal sau prin reprezentant, în baza procurilor speciale care se depun în
original.
11.13. Deliberările şi hotărârile Adunării Generale se consemnează în
procese verbale încheiate cu ocazia fiecărei şedinţe.
Art. 12. Consiliul Director al Asociaţiei
12.1. Consiliul Director asigură direcţiunea, administrarea şi gestiunea
patrimoniului şi veniturilor Asociaţiei şi este format din următoarele persoane:
1. Preşedinte VIOLETA CALOTĂ, domiciliată în Bucureşti, Aleea
Craioviţa nr. 2, bl. A30, sc. 1, et. 5, apart. 17, sector 5, legitimată cu CI seria RD
nr.230978, CNP 2700902450052
2. Membru MIHAELA MOREGA, domiciliată în Bucureşti, Bld.
Ceahlăul, nr.24, bl.106, sc.1, et.6, ap.35, sector 6, legitimată cu CI seria RR nr.
210318, CNP 2560606400140
3. Membru SIMONA MICLĂUŞ, domiciliată în Sibiu, Bld. G-ral Vasile
Milea, Bl.11, sc.D, et.4, ap.55, judetul Sibiu, legitimată cu CI seria SB nr.
102455, CNP 2670320323910
Consiliul Director este numit pentru un mandat de 4 ani.
Membrii Consiliului Director al Asociaţiei pot fi realeşi pentru noi
mandate de 4 ani fiecare, prin votul Adunării Generale a Asociaţilor.
12.2. Consiliul Director al Asociaţiei are următoarele atribuţii:
a. aduce la îndeplinire hotărârile Adunării Generale;
b. soluţionează problemele curente care nu sunt atribuite, prin actul
constitutiv şi statut, Adunării Generale;
c. întocmeşte programul de activitate al Asociaţiei, bugetul de venituri
şi cheltuieli, precum şi raportul anual asupra activităţii, pe care,
ulterior, le supune spre aprobare Adunării Generale;
d. aprobă organigrama, politica de personal ale asociaţiei şi angajează
personalul salariat permanent şi temporar al Asociaţiei;
e. decide ca Asociaţia să desfăşoare activităţi economice directe, cu
condiţia ca acestea să aibă caracter accesoriu şi să fie în strânsă
legătură cu scopul Asociaţiei;
f. decide ca Asociaţia să înfiinţeze, potrivit legii, societăţi comerciale;
g. are atribuţiile care revin, potrivit legii, Consiliului Director;
h. decide în orice altă problemă care nu este de competenţa Adunării
Generale.
12.3. Consiliul Director al Asociaţiei se întruneşte lunar şi ori de câte ori
este nevoie, pentru îndeplinirea atribuţiilor care-i revin, la convocarea
Preşedintelui.
12.4. Convocarea se face prin scrisoare recomandată cu confirmare de
primire, cu indicarea exactă a datei, locului şi a ordinii de zi a întrunirii.
12.5. Dispoziţiile art. 11.9 – 11.13 din prezentul statut sunt aplicabile şi în
cazul Consiliului Director al Asociaţiei, în mod corespunzător,
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Art. 13. Cenzorul
13.1. Adunarea generală poate, pe parcursul derulării activităţii Asociaţiei,
să numească un cenzor, pentru o perioadă de 2 ani. Întrucât la momentul
constituirii Asociaţiei aceasta nu are numit cenzor, atribuţiile de numire a
cenzorului revin Adunării Generale extraordinare.
13.2. Cenzorul va fi remunerat pentru activitatea sa, cuantumul
indemnizaţiei fiind de competenţa Adunării Generale.
13.3. Pentru exercitarea controlului, Cenzorului i se vor prezenta, la
cerere, registrele Asociaţiei, datele cu privire la activitatea Asociaţiei şi situaţia
patrimoniului.
13.4. În exercitarea funcţiei de control, Cenzorul are acces la toate
documentele Asociaţiei; el poate participa fără drept de vot la şedinţele Adunării
Generale a Asociaţilor.
13.5. Cenzorul are următoarele atribuţii:
a. verifică activitatea financiar contabilă a Asociaţiei şi gestionarea
patrimoniului acesteia, prin acces la registrele de evidenţă
contabilă;
b. prezintă Consiliului Director al Asociaţiei rapoarte periodice
trimestriale, sau la orice alt interval, la cererea acestuia, precum şi
un raport anual privind bilanţul şi bugetul de venituri şi cheltuieli al
Asociaţiei;
c. în cazuri deosebite, solicită convocarea Adunării Generale
extraordinare.
13.6. Cenzorul nu poate lua decizii cu caracter executiv şi nu poate
încheia acte de gestiune.
Art. 14. Venituri
14.1. Veniturile Asociaţiei provin din:
a) cotizaţiile anuale ale membrilor:
b) dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în
condiţiile legii;
c) dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de Asociaţie sau la care
participă, dacă este cazul;
d) venituri realizate din activităţi economice directe;
e) taxe de înscriere ale noilor membri ;
f) veniturile provenite din activitatea desfăşurata de Asociaţie, prin
membrii săi, pe bază de convenţie sau contract, care sunt în legătură cu scopul
Asociaţiei;
g) donaţii, subvenţii, sponsorizări, depuneri, vărsăminte etc., în lei sau în
valută, efectuate de persoane fizice sau juridice, publice sau private din ţară şi
din străinătate, în condiţiile legii;
h) resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale, în
condiţiile legii;
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i) credite, împrumuturi, investiţii în bunuri mobiliare şi imobiliare,
depozite bancare, drepturi de proprietate şi orice alte surse de venituri care nu
contravin actelor constitutive ale Asociaţiei şi legislaţiei în vigoare;
j) alte venituri prevăzute de lege.
Art. 15. Conturi, evidenţe, raportări
15.1. Evidenţa economico-financiară şi contabilitatea Asociaţiei, precum
şi corespondenţa acesteia vor fi ţinute conform legislaţiei în vigoare.
15.2. La închiderea fiecărui exerciţiu financiar Preşedintele Asociaţiei
întocmeşte raportul financiar anual, care, alături de raportul cenzorului, este
prezentat spre analiză şi aprobare Adunării Generale a Asociaţiei.
15.3. Asociaţia va deschide, la bănci autorizate să funcţioneze în
România, conturi în lei şi în valută, în vederea efectuării de operaţiuni financiare
şi de credit aferente realizării obiectului Asociaţiei.
Art. 16. Dizolvare. Lichidare.
16.1. Asociaţia se dizolvă:
a) de drept;
b) prin hotărârea instanţei competente;
c) prin hotărârea adunării generale.
16.2. Asociaţia se dizolvă de drept prin:
a) împlinirea duratei pentru care a fost constituită;
b) realizarea sau, după caz, 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;
c) imposibilitatea constituirii adunării generale sau a 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 să se constituie;
d) reducerea numărului de asociaţi sub limita fixată de lege, dacă acesta
nu a fost complinit timp de 3 luni.
16.3. Constatarea dizolvării se realizează prin hotărârea judecătoriei în a
cărei circumscripţie se află sediul asociaţiei, la cererea oricărei persoane
interesate.
16.4. Asociaţia se dizolvă, prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei
persoane interesate:
a) când scopul sau activitatea asociaţiei a devenit ilicită sau contrară
ordinii publice;
b) când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare
ordinii publice;
c) când asociaţia urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;
d) când asociaţia a devenit insolvabilă;
e) în alte cazuri prevăzute de lege.
16.5. Instanţa competentă să hotărască dizolvarea este judecătoria în
circumscripţia căreia asociaţia îşi are sediul.
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