STATUTUL
ORGANIZAŢIEI DIECEZANE/REGIONALE KOLPING ...............

CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE
Art.1.
Denumirea asociaţiei este .................... .
Art.2.
Sediul
asociaţiei
este
în
...........................................................................................................
........ .
Sediul asociaţiei va putea fi schimbat prin hotărârea Consiliului Director al
asociaţiei, cu respectarea formelor prevăzute de lege.
Art.3.
Organizaţia Diecezană/Regională Kolping ............... este persoană juridică
română, are ştampilă proprie şi cont în bancă.
Art.4.
Simbolul Organizaţiei Diecezane/Regionale Kolping ............... este „K” în
culorile negru şi orange.

CAPITOLUL II
SCOPUL ŞI OBIECTIVELE ASOCIAŢIEI
Art.5.
Organizaţia Diecezană/Regională Kolping ............... este o organizaţie
social-catolică cu caracter formativ şi caritativ, care reuneşte prin liberă
consimţire toate asociaţiile „Familia Kolping” cu personalitate juridică sau
constituite pe baza încheierii unui proces verbal din dieceza de ................
Art.6.
Organizaţia Diecezană/Regională Kolping ............... este o organizaţie nonprofit şi neguvernamentală.
Art.7.
Organizaţia Diecezană/Regională Kolping ............... este parte a Organizaţiei
Centrale a Familiilor Kolping din România şi prin urmare şi a Organizaţiei
Internaţionale Kolping.
Art.8.
Scopul Organizaţiei Diecezane/Regionale Kolping ............... este de a sprijini
şi coordona activitatea asociaţiilor locale numite „Familia Kolping” din dieceza
de ..............., astfel încât membrii săi să devină adevăraţi creştini în lume,
şi anume în familie, profesiune, în societate şi Biserică.
Art.9.
Pentru realizarea scopului, Organizaţia Diecezană/Regională Kolping
............... îşi propune următoarele obiective:

-

-

să sprijine şi să acorde consultanţă Familiilor Kolping din
dieceză/regiune;
să sprijine înfiinţarea unor noi Familii Kolping;
să desfăşoare activităţi de formare şi specializare profesională;
să organizeze întâlniri, conferinţe, congrese, seminarii, prelegeri,
cursuri;
să organizeze activităţi cu şi pentru tineri, pentru a încuraja spiritul de
iniţiativă, pentru a-i ajuta să-şi dezvolte cunoştiinţele, aptitudinile,
competenţele;
să organizeze tabere de tineret;
editarea unor publicaţii şi tipărituri;
înfiinţarea, construirea, extinderea Caselor Kolping (centre pentru
tineret, pentru formarea adulţilor, pentru ucenici, elevi şi copii);
înfiinţarea unor centre de binefacere;
înfiinţarea unor cămine cu posibilităţi de cazare şi masă, atât pentru
membrii săi, cât şi pentru nemembri;
să organizeze acţiuni în domeniul dezvoltării economice, schimbului de
experienţă şi specializării în diferite domenii;
să promoveze relaţiile şi întâlnirile internaţionale;
să sprijine procesul de integrare a României în UE în perspectivă
creştină;
să organizeze acţiuni pentru petrecerea timpului liber (acţiuni
culturale, sportive etc);
să promoveze talentele şi artele;
să desfăşoare activităţi economice cu scop lucrativ.

CAPITOLUL III
MEMBRII ASOCIAŢIEI
Art.10.
Membrii Organizaţiei Diecezane/Regionale Kolping ............... sunt:
Familiile Kolping locale legal constituite de pe teritoriul Episcopiei
............... , toţi membrii acestora devenind automat şi membri ai
Organizaţiei Diecezane/Regionale Kolping ............... .
- orice persoană fizică care nu poate deveni membru într-o asociaţie
locală are posibilitatea de a deveni membru individual al Organizaţiei
Diecezane/Regionale Kolping ..............., în condiţiile în care depune
adeziune scrisă, este de acord cu prevederile statutare şi alte
reglementări specifice şi care contribuie direct şi în mod substanţial la
realizarea scopului şi obiectivelor stabilite.
Art.11.
-

Cererea de adeziune a unei Familii Kolping sau a unei persoane fizice este
discutată
şi
aprobată
de
Consiliul
Director
al
Organizaţiei
Diecezane/Regionale Kolping ............... .
Art.12.

Drepturile membrilor organizaţiei sunt:
să ia parte la Adunările Generale, având vot deliberativ;
să apeleze la serviciile Secretariatului diecezan/regional ...............;
să facă propuneri şi să înainteze cereri;
să ia parte sau să trimită delegaţi la toate acţiunile organizate de
Organizaţia Diecezană/Regională Kolping ............... şi/sau de
Organizaţia Centrală a Familiilor Kolping din România;
- să aleagă organele de conducere şi să fie aleşi în acestea după
împlinirea vârstei de 18 ani.
Art.13.
-

Obligaţiile membrilor sunt:
să-şi
aducă
contribuţia
la
realizarea
scopului
Organizaţiei
Diecezane/Regionale Kolping ...............;
- să respecte statutul şi hotărârile luate de forurile superioare ale
organizaţiei (Organizaţia Diecezană/Regională Kolping ...............,
Organizaţia Centrală a Familiilor Kolping din România, Organizaţia
Internaţională Kolping);
- să colecteze contribuţiile membrilor organizaţiei şi să le depună la timp
la forurile competente;
- să onoreze contractele care au fost încheiate şi confirmate de
Organizaţia Diecezană/Regională Kolping ............... .
Art.14.
-

Încetarea calităţii de membru al Organizaţiei Diecezane/Regionale Kolping
............... are loc în următoarele cazuri:
a) dizolvarea Organizaţiei Diecezane/Regionale Kolping ...............;
b) excluderea din Organizaţia Diecezană/Regională Kolping............... ;
c) autodizolvarea Familiei Kolping.
CAPITOLUL IV
PATRIMONIUL ŞI VENITURILE

Art.15.
Veniturile asociaţiei se compun din:
-

cotizaţiile membrilor;
donaţii din ţară şi străinătate;
dobânzile fondurilor sale;
resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale;
venituri din activităţi economice desfăşurate în legătură cu realizarea
scopului asociaţiei;
sponsorizări;
alte venituri prevăzute de lege.

Art.16.

Asociaţia poate înfiinţa societăţi comerciale. Dividendele obţinute de asociaţie
din activităţile acestor societăţi comerciale, dacă nu sunt reinvestite în
aceleaşi societăţi comerciale, vor fi folosite obligatoriu pentru realizarea
scopului asociaţiei.
Art.17.
Bunurile mobile sau imobile ale Organizaţiei Diecezane/Regionale Kolping
............... pot fi folosite în interesul membrilor săi, dar nu pot fi însuşite sau
împărţite de aceştia.
Art.18.
Organizaţia Diecezană/Regională Kolping ............... poate dobândi în
condiţiile prevăzute de lege, cu titlu gratuit sau oneros, orice fel de bunuri
materiale, mobile sau imobile necesare scopului pentru care s-a înfiinţat.
CAPITOLUL V
ORGANELE DE CONDUCERE

Art.19.
Organele de conducere ale asociaţiei sunt:
a) Adunarea Generală Diecezană/Regională
b) Consiliul Director
c) Comisia de cenzori
Art.20.
Organul de decizie este Adunarea Generală Diecezană/Regională, care se
întruneşte anual.
Adunarea Generală Diecezană/Regională poate lua hotărâri în prezenţa a
jumătate plus unu (majoritate simplă) din membrii cu drept de vot.
Atribuţiile Adunării Generale Diecezane/Regionale:
a) stabilirea strategiei şi obiectivelor generale ale organizaţiei;
b) alegerea
şi
revocarea
membrilor
Consiliului
Director
Diecezan/Regional;
c) alegerea şi revocarea cenzorului sau, după caz, a membrilor Comisiei
de cenzori;
d) verificarea şi aprobarea bilanţului contabil şi contului de gestiune;
e) aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli;
f) descarcă de gestiune Consiliul Director;
g) stabilirea cotizaţiilor membrilor;
h) modificarea statutului şi/sau a actului constitutiv;
i) dizolvarea şi lichidarea organizaţiei cu 2/3 din numărul total al
voturilor;

j) decide cu majoritate simplă (jumătate plus unu) din numărul total al
voturilor cu privire la: schimbarea orientărilor organizaţiei, excluderea
membrilor.
Adunarea Generală Diecezană/Regională se compune din câte 2
reprezentanţi ai Familiilor Kolping locale. Fiecare delegat are dreptul la 1 vot.
Art.21.
Organul de conducere al Organizaţiei Diecezane/Regionale Kolping
............... este Consiliul Director Diecezan/Regional, compus de 5-11
membri aleşi pe 4 (patru) ani de Adunarea Generală Diecezană/Regională.
Consiliul Director Diecezan/Regional este format din:
- conducător spiritual (praeses) diecezan/regional
- preşedinte laic diecezan/regional
- secretar (fără drept de vot)
- economist/contabil (fără drept de vot)
- alţi 3-5 membri aleşi
Consiliul Director Diecezan/Regional ia hotărâri cu o majoritate simplă de
voturi. În caz de balotaj, cererea formulată se consideră respinsă.
În cadrul procesului de votare, întrebările se pun în următoarea ordine:
1) Cine se abţine
2) Cine este împotrivă
3) Cine este pentru
Consiliul se întruneşte de cel puţin 4 ori pe an, fiind convocat de către
preşedinte.
Consiliul Director Diecezan/Regional asigură punerea
hotărârilor Adunării Generale Diecezane/Regionale.

în

executare

a

Atribuţiile Consiliului Director Diecezan/Regional:
a) prezintă Adunării Generale Diecezane/Regionale raportul de activitate
pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli,
bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul
programelor organizaţiei;
b) asigură conducerea operativă a activităţii organizaţiei între Adunările
Generale;
c) hotărăşte cu privire la acceptarea donaţiilor făcute organizaţiei, cu
privire la achiziţionarea de bunuri mobile şi imobile, precum şi cu
privire la exploatarea acestora în folosul organizaţiei;
d) încheie acte juridice în numele şi pe seama organizaţiei;
e) decide cu majoritate simplă de voturi angajarea secretarului,
economistului/contabilului şi referenţilor organizaţiei, stabilindu-le
atribuţiile şi modalitatea de salarizare pentru munca prestată;
f) hotărăşte cu privire la schimbarea sediului organizaţiei;

g) mandatează persoana(ele) competentă(e) pentru depunerea la grefa
tribunalului competent a oricărui act de modificare a prevederilor
statutului organizaţiei;
h) hotărăşte asupra primirii noilor membri (Familii Kolping locale sau
persoane fizice);
i) după expirarea mandatului acordat de Adunarea Generală
Diecezană/Regională, girează activităţile organizaţiei până la alegerea
noului Consiliu Director Diecezan/Regional;
j) răspunde de aplicarea statutului Organizaţiei Diecezane/Regionale
Kolping ............... şi a statutului Organizaţiei Centrale a Familiilor
Kolping;
k) îndeplineşte orice alte atribuţii şi adoptă orice alte măsuri care nu cad
în competenţa Adunării Generale Diecezane/Regionale.
Art.22.
Conducătorul spiritual (praeses-ul) diecezan/regional este un preot
catolic care îşi exercită mandatul în spiritul Învăţăturii Social-Catolice şi al
Fericitului Adolph Kolping.
Conducătorul spiritual (praeses-ul) diecezan/regional este ales prin vot secret
de Adunarea Generală Diecezană/Regională din rândul conducătorilor
spirituali ai Familiilor Kolping locale pe o perioadă de 4 ani, cu dreptul de a fi
reales, trebuind să întrunească majoritatea simplă de voturi (jumătate plus
unu).
Pentru a candida, trebuie să aibă acordul Episcopului diecezan, urmând să fie
confirmat de către acesta.
Atribuţiile conducătorului spiritual (praeses-ului) diecezan/regional:
a) poartă răspunderea pentru activitatea pastorală a organizaţiei;
b) aprobă înscrierea în cadrul organizaţiei diecezane/regionale a noilor
Familii Kolping;
c) prezintă raport asupra activităţii sale în faţa Consiliului Director
Diecezan/Regional şi a Adunării Generale Diecezane/Regionale;
d) sprijină activitatea conducătorilor spirituali ai Familiilor Kolping locale;
e) reprezintă organizaţia diecezană/regională în relaţiile interne şi
internaţionale.
Art.23.
Preşedintele diecezan/regional este un laic catolic ales prin vot secret de
către Adunarea Generală Diecezană/Regională cu majoritate simplă de voturi
(jumătate plus unu) pe o perioadă de 4 (patru) ani, având dreptul de a fi
reales.
Pentru a candida trebuie să aibă recomandarea conducătorului spiritual
(praeses) al Familiei Kolping pe care o reprezintă.

Atribuţiile preşedintelui diecezan/regional:
a) convoacă şi conduce Consiliul Director Diecezan/Regional şi Adunarea
Generală Diecezană/Regională;
b) răspunde de transpunerea în practică a deciziilor Consiliului Director
Diecezan/Regional şi ale Adunării Generale Diecezane/Regionale,
având dreptul de a semna actele adiţionale;
c) răspunde de patrimoniul organizaţiei diecezane/regionale;
d) are dreptul de a controla şi verifica toate actele organizaţiei. Pentru
partea economico-financiară poate apela la servicii specializate;
e) semnează toate tranzacţiile majore;
f) pentru buna desfăşurare a activităţii organizaţiei, poate angaja
personal, poate semna contractele de muncă şi poate alege
colaboratori în baza hotărârilor Consiliului Director Diecezan/Regional;
g) reprezintă organizaţia la nivel naţional şi internaţional.
Art.24.
Secretarul diecezan/regional este ales de Consiliul Director. El răspunde
de activitatea sa în faţa Consiliului.
Atribuţiile secretarului diecezan/regional:
a) conduce şi organizează Secretariatul Organizaţiei Diecezane/Regionale
Kolping ..........;
b) întocmeşte şi păstrează evidenţa membrilor şi a actelor;
c) întreţine corespondenţa;
d) întocmeşte şi trimite procesele verbale ale şedinţelor Consiliului şi
Adunării Generale în cel mult 15 zile;
e) se ocupă de întocmirea şi trimiterea programelor pentru aceste şedinţe
cu 30 de zile înainte;
f) sprijină asociaţiile locale în activitatea lor;
g) se ocupă de coordonarea proiectelor derulate de organizaţie;
h) îndeplineşte orice alte activităţi de secretariat.
Art.25.
Economistul/contabilul organizaţiei este responsabil de toate problemele
economice, financiare, de contabilitate şi administrative ale organizaţiei.
El răspunde de activitatea sa în faţa Consiliului Director.

Art.26.
Controlul financiar intern al organizaţiei este asigurat de o Comisie de
cenzori, aleasă de Adunarea Generală pe o perioadă de 4 (patru) ani.
Revocarea membrilor Comisiei de cenzori se face prin vot secret a majorităţii
simple a Adunării Generale.

Comisia se întruneşte cel puţin o dată pe an şi anume înaintea Adunării
Generale.
Comisia de cenzori este alcătuită dintr-un număr impar de membri. Membrii
Consiliului Director nu pot fi cenzori.
În realizarea competenţei sale, Comisia de cenzori:
a) verifică modul în care este administrat patrimoniul organizaţiei;
b) întocmeşte rapoartele şi le prezintă Adunării Generale;
c) poate participa la şedinţele Consiliului Director fără drept de vot.
CAPITOLUL VI
DIZOLVAREA ORGANIZAŢIEI, DESTINAŢIA PATRIMONIULUI

Art.27.
Organizaţia Diecezană/Regională Kolping ............... poate fi dizolvată prin
hotărârea Adunării Generale, luată cu o majoritate de 2/3, în prezenţa
majorităţii absolute a membrilor.
Art.28.
În cazul dizolvării organizaţiei, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot
transmite către persoane fizice.
Art.29.
Aceste bunuri vor fi transmise Organizaţiei Centrale a Familiilor Kolping din
România.
Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului-verbal de predarepreluare, dacă prin acesta nu s-a stabilit o dată ulterioară.
CAPITOLUL VII
DISPOZIŢII FINALE

Art.30.
Asociaţia are însemne proprii şi eliberează legitimaţii de membru.
Art.31.
Prezentul statut se completează cu prevederile Ordonanţei de Guvern
nr.26/2000.

