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S T A T U T U L  

SOCIETĂŢII CULTURALE "ŢARA ALMĂJULUI" 
 

 
 

CAP. I - DENUMIRE. SCOP. DURATĂ. SEDIU 
 
 ART. 1 - Denumirea asociaţiei va fi SOCIETATEA CULTURALĂ "ŢARA ALMĂJULUI" denumită în 
continuare "SOCIETATE". 
 ART. 2. - Societatea este o asociaţie fără scop lucrativ sau patrimonial, cu personalitate juridică, 
independentă, apolitică şi apartinică, ce îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile statului român şi 
propriul statut, având drept scop promovarea valorilor culturale, religioase, ştiinţifice, economice, folclorice şi 
sportive ale almăjenilor, adică, ale celor originari din Ţara Almăjului, depresiune situată în judeţul Caraş-Severin. 

 ................................................................................................................................................. 
 

CAP. II - OBIECTUL DE ACTIVITATE 
 
 ART. 6. - Societatea îşi propune: 
 1. - Relevarea, revigorarea şi promovarea specificului civilizaţiei populare din Ţara Almăjului. 
 2. - Să pună în valoare contribuţia almăjenilor de-a lungul veacurilor la emanciparea culturală, economică, 
socială şi politică a Ţării Almăjului, organizând în acest sens conferinţe, simpozioane, ridicări de monumente, 
obeliscuri, statui, plăci comemorative în locuri istorice, case memoriale, muzee şi puncte muzeistice. 
 3. - Să popularizeze realizările personalităţilor care s-au remarcat în domeniile de activitate specifice 
Societăţii. 
 4. - Să sprijine membrii Societăţii în vederea efectuării unor documentări, studii sau schimburi de 
informaţii referitoare la obiectivele propuse prin statut. 
 5. - Să sprijine, prin membrii săi, dezvoltarea economico-socială a Ţării Almăjului, protej-area 
monumentelor naturii, a mediului înconjurător şi dezvoltarea activităţilor de turism din zonă. 
 6. - Încurajarea dorinţei de studiu, cu precădere, a celor mai merituoşi fii ai almăjenilor, prin acordarea de 
premii şi burse. 
 7. - Să acorde ajutoare materiale orfanilor, bătrânilor, invalizilor şi altor persoane cu greutăţi materiale 
provenite din Ţara Almăjului. 
 8. - Să constituie premiul "ŢARA ALMĂJULUI" şi să-l acorde persoanelor care s-au remarcat prin 
realizări deosebite în domeniile specifice de activitate ale Societăţii. 
 9. - Să stabilească şi să organizeze la Timişoara  o zi festivă a Societăţii, care să constituie în fiecare an 
"NEGEIA" almăjenilor. 
 10. - Să organizeze activităţi de editare, tipărire şi consulting pe domeniile culturale ale Societăţii. 
 11. - Să organizeze acţiuni cultural-artistice (spectacole, expoziţii, concursuri, discotecă, baluri, difuzări 
de filme etc.). 
 12. - Să stabilească legături cu persoane, organizaţii, fundaţii sau societăţi culturale din ţară şi străinătate, 
în scopul organizării de acţiuni concrete vizând realizarea obiectivelor Societăţii. 
 ............................................................................................................................................... 
 

CAP. III. - MEMBRII SOCIETĂŢII. DREPTURI ŞI ÎNDATORIRI 
 
 ART. 7. - Poate fi membru al Societăţii orice persoană fizică majoră, fără deosebire de naţionalitate, sex, 
rasă, convingeri politice sau religioase, născută în zonă sau cu afinităţi pentru tradiţia, obiceiurile şi spiritualitatea 
specifică Ţării Almăjului, care solicită în scris aceasta, obligându-se să respecte statutul Societăţii. 
 Confirmarea calităţii de membru se acordă de către Biroul executiv al Societăţii sau al filialei şi este 
atestată prin carnetul de membru. 
 ART. 8. - Societatea poate acorda titlul de "membru de onoare" personalităţilor din ţară şi din străinătate 
care prin activitatea lor au sporit prestigiul Ţării Almăjului. 
 ART. 9. - Nu pot fi membrii ai Societăţii: 
 1. - Persoane care au suferit condamnări pentru acte antisociale grave; 
 2. - Persoane care promovează violenţa, rasismul, şovinismul şi orice alte idei extremiste sau contrare 
drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului; 
 3. - Persoane care fac parte din organizaţii ce promovează idei sau acţiuni contrare scopurilor Societăţii. 
 ART. 10. - Membrii Societăţii au următoarele drepturi: 
 1. - Să participe la acţiunile iniţiate de Societate; 
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 2. - Să fie informaţi cu privire la activitatea Societăţii şi a organelor sale de conducere; 
 3. - Să propună conducerii Societăţii acţiuni care urmăresc realizarea obiectivelor cuprinse în statut; 
 4. - Să-şi exprime liber opţiunile cu privire la activitatea Societăţii şi a organelor sale de conducere; 
 5. - Să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale Societăţii; 
 6. - Să se retragă la cerere din Societate. 

ART. 11. - Membrii Societăţii au următoarele obligaţii: 
 1. - Să respecte statutul Societăţii; 
 2. - Să ia parte la lucrările şi activităţile Societăţii, să contribuie la înfăptuirea obiectivelor şi intereselor 
acesteia; 
 3. - Să plătească cotizaţia de membru; 
 4. - Să îndeplinească însărcinările pe care şi le-a asumat; 
 5. - Să contribuie printr-o conduită corespunzătoare, în orice moment al activităţilor ce le desfăşoară, atât 
în interiorul cât şi în exteriorul Societăţii, la creşterea prestigiului acesteia şi al Ţării Almăjului. 
 .............................................................................................................................................. 
 

CAP. V. - ORGANELE DE CONDUCERE ŞI CONTROL 
 

ART. 16. - Societatea este condusă de către: 
1. - Adunarea generală; 
2. - Comitetul de conducere; 
3. - Preşedintele Societăţii. 
ART. 17. - Adunarea generală este organul suprem de conducere al Societăţii care se organizează anual. 
Data şi locul Adunării generale se anunţă prin mass-media cu cel puţin 30 de zile înainte. 
Se pot organiza şi Adunări generale extraordinare la cererea a 2/3 din membrii Comitetului de 

conducere şi la cererea a 1/3 din numărul total al membrilor Societăţii. 
Hotărârile Adunăriii generale se adoptă cu majoritate simplă, cu condiţia participării a 2/3 din membrii 

desemnaţi. 
Dacă condiţiile de mai sus nu sunt îndeplinite, Adunarea generală este convocată la o altă dată, 

hotărârile fiind adoptate în acest caz cu majoritatea simplă a celor prezenţi. 
Participă cu drept de vot la Adunarea generală: 
1. - Membrii fondatori; 
2. - Membrii Comitetului de conducere; 
3. - Reprezentanţii fiecărei filiale teritoriale constituite, reprezentate prin vot proporţional după o normă 

de reprezentare stabilită de Comitetul de conducere. 
Prima Adunare generală va fi convocată în termen de 45 zile de la înregistrarea Societăţii ca persoană 

juridică română. 
...................................................................................................................................... 
 

CAP. VII. - DISPOZIŢII FINALE 
 
ART. 34. - Activitatea curentă a societăţii este asigurată de membrii acesteia fără nici o retribuţie. 

.............................................................................................................................................. 


