REGULAMENTUL INTERN
al asociaţiei “Metrou Uşor”
Art. 1. Despre regulament
a. Prezentul regulament intră în vigoare şi produce efecte de la data constituirii asociaţiei.
b. Regulamentul intră în vigoare şi produce efecte pentru orice membru nou de la data aderării
la asociaţie.
c. Aderarea la asociaţie şi dobândirea calităţii de membru al acesteia reprezintă acceptarea
prezentului regulament ca normă de conduită în orice situaţie sau acţiune organizată de
asociaţie precum şi în orice context în care se activează în calitate de membru al asociaţiei.
d. Prezentul regulament poate fi modificat în Adunarea Generală a asociaţiei cu votul a cel
puţin 50% + 1 din numărul membrilor, în favoarea modificării propuse.
Art. 2. Calitatea de membru al asociaţiei
a. Orice cetăţean român cu vârsta minimă de 18 ani poate dobândi calitatea de membru prin
completarea unui formular de adeziune. Cererea completată se trimite asociaţiei fie prin email, fie prin poştă, fie se predă personal unui membru al Consiliului Director.
b. Toate cererile de adeziune sunt supuse votului în cadrul Adunării Generale a asociaţiei în
termen de 30 de zile de la primire. La şedinţa respectivă, persoana care doreşte să devină
membru al Asociaţiei, trebuie să fie prezentă. Conform statutului, se acceptă şi prezenţa prin
mijloace de tip video-conferinţă.
c. În cazul acceptării cererii de adeziune, persoana care doreşte să fie membru al asociaţiei
trebuie să plătească cotizaţia pentru un an.
d. În cazul încălcării prezentului regulament sau a Statutului Asociaţiei de către un membru,
Consiliul Director convoacă Adunarea Generală Extraordinară a membrilor şi propune
excluderea membrului respectiv din Asociaţie.
e. Propunerea de excludere a unui membru se supune votului Adunării Generale şi se aprobă
dacă întruneşte cel puţin 50%+1 din numărul total de voturi valabil exprimate.

f.

Membrul care face obiectul procedurii de excludere poate participa la şedinţă, dar nu poate
vota.

g. După expirarea perioadei pentru care s-a plătit cotizaţia, toţi membrii au la dispoziţie 10 zile
lucrătoare în care să plătească cotizaţia pentru o nouă perioadă, de cel puţin un an.
h. După 10 zile lucrătoare de la expirarea perioadei pentru care s-a plătit cotizaţia, persoana
aflată în această situaţie pierde de drept calitatea de membru al Asociaţiei, direct, fără
supunerea la vot în cadrul Adunării Generale.
i.

Orice membru al Asociaţiei poate solicita eliberarea unei adeverinţe care să ateste calitatea
sa de membru.

j.

Adeverinţa se eliberează prin transmiterea către orice membru al Consiliului Director a unei
cereri tip (Anexa 1), fie personal, fie prin format electronic.

k. Adeverinţa se eliberează în termen de 10 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii şi se
transmite personal, în format electronic sau prin poştă.
Art. 3. Cotizaţia anuală
a. Cotizaţia anuală este în valoare de 50 de lei.
b. Membrii consiliului director sunt scutiţi de plata cotizaţiei anuale
c. În afară de cotizaţia anuală, membrii pot alege să susţină Asociaţia şi prin redirecţionarea a
2% din impozitul anual pe venit către contul Asociaţiei sau prin donaţii ocazionale.
Art. 4. Drepturile membrilor
a. Membrii au toate drepturile menţionate în Statutul Asociaţiei, art. 13
b. Membrii au dreptul de a convoca Adunarea Generală Extraordinară, dacă solicitarea vine de
la cel puţin ⅓ din numărul total de membri.

c.

Membrii au dreptul de a iniţia acţiuni, sub egida Asociaţiei, cu aprobarea Adunării Generale
şi în limitele Statutului Asociaţiei şi ale prezentului regulament.

d.

Membrii au dreptul de a participa la orice acţiune iniţiată de Asociaţie, inclusiv în parteneriat
cu alte persoane fizice sau juridice, bucurându-se de toate drepturile pe care Asociaţia le
obţine în nume propriu în cazul unor asemenea parteneriate. Exemple de asemenea acţiuni
pot fi vizite în unităţi de exploatare ale transportului public, întâlniri şi discuţii cu autorităţi din
domeniu etc.

e. Membrii au dreptul de a renunţa la calitatea de membru al Asociaţiei prin completarea unei
cereri tip (Anexa 2). Cererea completată se trimite asociaţiei fie prin e-mail, fie prin poştă, fie
se predă personal unui membru al Consiliului Director.
Art. 5. Obligaţiile membrilor
a. Membrii au toate obligaţiile menţionate în Statutul Asociaţiei, art. 14.
b. Membrii au obligaţia de a nu iniţia acţiuni sub egida Asociaţiei fără aprobarea Adunării
Generale
c. Membrii au obligaţia de a nu participa la acţiuni ce se desfăşoară în mod ilegal sub egida
Asociaţiei, acestea nefiind iniţiate de Asociaţie.
d. Membrii au obligaţia de a respecta parteneriatele şi partenerii Asociaţiei, în termenii impuşi
de acestea / aceştia.
e. Membrii au obligaţia de a nu întreprinde acţiuni ce aduc prejudicii materiale sau de imagine
asociaţiei.
f.

Membrii au obligaţia de a-şi asuma deplina răspundere pentru propriile acţiuni, inclusiv în
faţa legii, acolo unde este cazul, fără a lega în vreun fel Asociaţia de acţiuni ce nu au fost
aprobate în Adunarea Generală.

Art. 6. Dispoziţii finale
a. Orice acţiune iniţiată de Asociaţie şi / sau susţinută în mod oficial şi public de aceasta trebuie
aprobată în Adunarea Generală.

b. Asociaţia nu îşi asumă nici o responsabilitate şi se delimitează categoric de orice acţiuni sau
materiale ce sunt derulate sub egida Asociatiei şi / sau sunt distribuite în numele acesteia,
dacă respectivele acţiuni sau materiale nu sunt aprobate în Adunarea Generală.
c. Materialele distribuite pe internet prin intermediul paginilor din reţeaua “metrouuşor.com” ce
sunt semnate cu sintagma “metrouuşor” (sau alte variaţiuni ce nu fac referire la persoana
juridică) sunt reglementate separat prin regulamentele site-urilor din care fac parte
materialele respective.
d. Punctele de vedere oficiale exprimate în numele Asociaţiei vor fi întotdeauna formulate sub
forma unui comunicat oficial.
e. Comunicatele oficiale se redactează în document cu antet, au număr de înregistrare, sunt
ştampilate şi semnate de un membru al Consiliului Director.
f.

Comunicatele oficiale se pot distribui pe internet prin intermediul paginilor din reţeaua
“metrouusor.com”, prin citare totală sau parţială, iar conţinutul astfel publicat va fi
întotdeauna însoţit de o reproducere a comunicatului oficial semnat, ştampilat şi cu număr
de înregistrare.

Anexa 1: Cerere de atestare a calităţii de membru al Asociaţiei “Metrou Uşor”

Domnule Preşedinte,

Subsemnatul _____________________________________________ , membru activ / onorific al
asociaţiei “Metrou Uşor”, solicit o adeverinţă care să-mi ateste calitatea de membru al asociaţiei,
fiindu-mi necesară la _________________________________________________
___________________________________________________________________________
şi doresc eliberarea acesteia personal / în format electronic / prin poştă la adresa
____________________________________________________________________________ .

Data

Domnului Preşedinte al Asociaţiei “Metrou Uşor”.

Semnătura

Anexa 2: Cerere tip de renunţare la calitatea de membru al Asociaţiei “Metrou Uşor”

Domnule Preşedinte,

Subsemnatul/a _________________________________________________, cetăţean român, domiciliat
în __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
posesor al C. I. / B. I. seria __________ , număr ____________________ , având CNP
______________________________________ , solicit renunţarea la calitatea de membru al
Asociaţiei “Metrou Uşor”.

Data

Domnului Preşedinte al Asociaţiei “Metrou Uşor”.

Semnătura

