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CAPITOLUL I
ÎNFIINŢARE, SCOP,
ORGANIZARE
Art.1
(1) Asociaţia Casei de Ajutor Reciproc a
Pensionarilor „Elena Cuza” Bârlad a fost
înfiinţată, din iniţiativa unui Comitet format
din 9 pensionari,
prin asocierea lor
voluntară, la data de 8 Octombrie 1954,
prin Hotărârea nr. 41105 a
Secţiunii
Prevederi Sociale a Sfatului Popular al
raionului Bârlad, în baza Statutului elaborat
de Ministerul Sănătăţii şi Prevederilor
Sociale, cererea de înregistrare fiind înscrisă
la secţiunea respectivă cu nr. 15436, având
primul sediu în Casele Kaufman de pe
strada Ioan Iacomi nr. 7.
Hotărârea Secţiunii Prevederi Sociale a
Sfatului Popular a avut în vedere, la
aprobarea cererii de înfiinţare a asociaţiei,
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următoarele acte normative în vigoare:
Legea 21/1924 – Legea Mârzescu – pentru
persoanele juridice, publicată în Monitorul
Oficial nr. 27/6 februarie 1924 şi Decretul
204/1951 – privind organizarea Caselor de
Ajuror Reciproc a Pensionarilor, publicat în
Monitorul Oficial nr.113/ 21 mai 1951 al
fostei Mari Adunări Naţionale.
De la înfiinţare şi până în prezent această
asociaţie, la baza obiectului de activitate, a
avut şi are în vedere următoarele acte
normative: Legea 13/1972, Ordonanţa
Guvernului
nr. 26/2000 cu privire la
Asociaţii şi Fundaţii aprobată prin Legea
246/2005, Legea 540/2002 privind Casele
de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor
modificată prin Legea nr. 248/ 2011,
publicată în Monitorul Oficial a României
partea I nr. 866/ 8 decembrie 2011, Legea
266/2006 privind aprobarea OG 26/2006
privind reglementarea unor măsuri fiscale,
Legea 93/2009 privind instituţiile financiar
nebancare, actele normative în materie
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civilă, contabilă, financiară, fiscală,
administrativă, contravenţională şi penală în
vigoare, hotărârile Adunării Generale
precum şi Statutul asociaţiei C.A.R a
Pensionarilor „Elena Cuza” Bârlad.
(2) Asociaţia Casa de Ajutor Reciproc a
Pensionarilor „Elena Cuza” Bârlad este o
asociaţie cu caracter neguvernamental,
apolitic, civic, privat, nonprofit, o persoană
juridică de binefacere, de caritate, de
întrajutorare mutuală, filantropică, cu scop
de ocrotire socială, medicală şi juridică care
nu urmăreşte foloase pecuniare sau
patrimoniale pentru asociaţii săi.
(3) Asociaţia Casa de Ajutor Reciproc a
Pensionarilor „Elena Cuza” Bârlad nu se
poate constitui şi nu poate face parte din
nici un fel de organizaţie sau partid politic.
(4) Asociaţia Casa de Ajutor Reciproc a
Pensionarilor „Elena Cuza” Bârlad este o
persoană juridică de drept privat
cu
caracter nepatrimonial care îşi dobândeşte
personalitate
juridică
în
condiţiile
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Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 – cu
privire la Asociaţii şi Fundaţii, aprobată, cu
modificări şi completări, prin Legea
nr.246/2005, cu modificările şi completările
ulterioare.
Asociaţia are patrimoniu social, distinct
şi autonom faţă de patrimoniul individual.
(5) Patrimoniul Asociaţiei Casa de
Ajutor Reciproc a Pensionarilor „Elena
Cuza” Bârlad poate fi modificat prin donaţii
materiale sau financiare de orice fel,
sponsorizări şi alte venituri realizate din
activitatea statutară în deplină concordanţă
cu scopul şi obiectul ei de activitate.
Art.2
(1) Asociaţia Casa de Ajutor Reciproc a
Pensionarilor „Elena Cuza” Bârlad are ca
obiect de activitate, în raport de
posibilităţile financiare ale Casei, prin
condiţiile stabilite de Consiliul Director,
sprijinirea materială,
socială, juridică,
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culturală şi de orice altă natură a membrilor
săi, în care scop:
a) acordă împrumuturi rambursabile cu
dobânzi rezonabile, diferenţiate, în funcţie
de
existenţa sau inexistenţa fondului
cotizant, dobânzile fiind stabilite prin
Hotărâri ale Consiliului Director;
b) acordă ajutoare nerambursabile, într-o
cotă procentuală din cuantumul fondului
cotizant existent la data formulării cererii,
pentru membrii cu situaţie materială
precară, pe baza unei anchete sociale,
procentul fiind stabilit de Consiliul Director
la terminarea anului financiar;
c) organizează pentru membrii săi
activităţi sociale, culturale, recreativdistractive, simpozioane, prezentarea de
lucrări ştiinţifice, expoziţii, excursii şi
vizite la obiective culturale, sociale, de
interes naţional şi universal, folosind
mijloace de transport proprii sau închiriate,
întreceri sportive şi altele cu acoperirea
unei cote părţi din costul acestor acţiuni de
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către asociaţie şi de către sponsori, donatori,
etc.;
d) organizează prestarea, cu preţuri
reduse sau gratuit, a unor servicii pentru
membrii Casei şi membrii de familie aflaţi
în întreţinerea acestora, folosind munca
unor pensionari membri ai Casei sau alte
persoane angajate în acest scop;
e)
acordă
ajutor
nerambursabil
membrilor suferinzi de boli incurabile,
celor care au pierdut un organ vital, care au
suferit o vătămare corporală gravă din culpa
altei persoane, etc, într-o cotă procentuală
din cuantumul fondului cotizant existent la
data
formulării
cererii,
pe
baza
documentelor medicale, a unei anchete
sociale, procentul fiind stabilit de Consiliul
Director la terminarea anului financiar;
f) acordă ajutoare băneşti sau alimentare
membrilor cu ocazia unor sărbători
creştineşti sau laice într-o cotă procentuală,
stabilită de Consiliul Director, din fondul
cotizant existent la data acordării;
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g) acordă ajutor nerambursabil, în caz de
incendiere a bunurilor mobile şi imobile,
dacă nu este culpa victimei, în caz de
inundaţii, cutremure, alunecări de teren şi
alte evenimente cu pierderi materiale într-o
cotă procentuală, stabilită de Consiliul
Director, din fondul cotizant existent la
data formulării cererii;
h) ajutorul de deces se acordă
persoanelor desemnate de titular, în timpul
vieţii, în funcţie de vechimea în asociaţie şi
de cuantumul contribuţiei pentru deces;
i) plata parţială, în cotă procentuală din
fondul cotizant stabilită de Consiliul
Director,
a costurilor unor bilete de
tratament
efectuat
în
staţiuni
balneoclimaterice;
î) ajutoare
pentru membrii aflaţi
temporar în dificultate financiară ce vor fi
aprobate de Consiliul Director;
j) ajutoare băneşti şi în natură pentru
voluntari cu ocazia sărbătoririi unor zile
speciale laice sau religioase, ajutoare ce vor
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fi aprobate de Consiliul Director;
k) ajutoare băneşti şi materiale
ocazionale membrilor aflaţi în dificultate,
aprobate de
Preşedintele Consiliului
Director;
l) prestarea de servicii şi executarea
unor lucrări contracost, la preţuri reduse
pentru membrii asociaţi şi membrii de
familie ai acestora, folosind de regulă,
munca unor membri pensionari ai Casei, ai
unor zilieri, voluntari şi colaboratori la
tarife reduse; plata se va face în
conformitate cu respectarea dispoziţiilor
legale în vigoare specifice fiecărei activităţi
(croitorie, cizmărie, depanare radio tv,
frizerie, coafură, asistenţă juridică, asistenţă
şi tratamente medicale, reparaţii instalaţii
sanitare şi aparatură electrocasnică, etc);
m) organizarea de magazine pentru
desfacerea de produse alimentare de bază
la preţuri de producţie, de achiziţie, de
cumpărare, organizarea de magazine cu
produse alimentare, altele decât cele de
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bază şi nealimentare, magazine cu produse
naturiste la preţuri cât mai mici, în care vor
fi incluse cheltuielile de aprovizionare,
transport, de întreţinere, de păstrare şi alte
cheltuieli;
n) administrarea de case de odihnă şi
tratament, de pensiuni, organizarea de
centre de zi, organizarea de ateliere pentru
repararea de diverse obiecte electrocasnice,
îmbrăcăminte, încălţăminte, etc ;
o) efectuarea de servicii funerare pentru
membrii decedaţi ai Casei de Ajutor
Reciproc a Pensionarilor „Elena Cuza”
Bârlad (asigurarea de sicrie, cruci,
monumente funerare, alte obiecte funerare
la preţuri avantajoase, prin confecţionarea
sau
cumpărarea
lor,
asigurarea
transportului, etc);
p) prestarea unor servicii medicale
contra unor tarife reduse care să acopere
cheltuielile
materiale
şi
salariile
personalului
specializat,
în
cadrul
cabinetelor medicale şi stomatologice
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individuale care funcţionează potrivit
legilor în vigoare;
r) prestarea unor servicii de sănătate şi
întreţinere în cadrul cabinetelor de reflexoterapie, masaj, fizioterapie, termomasaj,
bioterapie şi bioenergie, biorezonanţă, etc;
s) alte acţiuni şi forme de asistenţă
socială;
(2) C.A.R.P. „Elena Cuza” Bârlad poate
înfiinţa pentru membrii săi unităţi de
prestări servicii, cabinete de sănătate,
precum şi alte unităţi cu caracter economic
şi social: cantină, magazine, cămin pentru
bătrâni etc.
(3) Asociaţia „Casa de Ajutor Reciproc
a Pensionarilor „Elena Cuza” Bârlad” se
poate afilia la Fundaţii sau Organizaţii cu
caracter social înfiinţate legal, atât în ţară
cât şi în străinătate, dacă afilierea este în
interesul membrilor săi şi se respectă
legislaţia din România şi Uniunea
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Europeană.
Art.3
(1) Asociaţia Casa de Ajutor Reciproc a
Pensionarilor „Elena Cuza” Bârlad se
constituie în principal, în zona teritorială a
municipiului Bârlad, judeţul Vaslui, dar şi a
localităţilor arondate, precum şi în alte
localităţi din judeţ şi din ţară, cuprinzând
pensionari, indiferent de sistemul de
asigurări sociale căreia îi aparţin,
beneficiarii de ajutor social, membrii de
familie (soţ, soţie), precum şi copiii majori,
elevi, studenţi, copiilor majori, căsătoriţi şi
necăsătoriţi, precum şi soţiile acestora fără
venit şi incapabili de muncă, aflaţi în
întreţinerea
pensionarilor
sau
a
beneficiarilor de ajutor social – membri ai
asociaţiei.
(2) C.A.R.P. „Elena Cuza” Bârlad
primeşte înscrierea ca membri şi alte
categorii sociale, altele decât pensionari, dar
numai cu aprobarea individuală a fiecărui
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caz în parte, de către Consiliul Director.
Art.4
Denumirea asociaţiei este Casa de Ajutor
Reciproc a Pensionarilor “Elena Cuza”,
prescurtat C.A.R. Pensionari “Elena Cuza”
sau C.A.R.P. “Elena Cuza”.
Sediul central al asociaţiei este în
municipiul Bârlad, strada Nicolae Iorga nr.
7A, cod 731182, judeţul Vaslui, centrală
telefonică
0235/421340,
telefon-fax
0235/421341,
0235/425933,
site
www.carpbarlad.ro, unde se găseşte şi
sigiliul propriu.
La sediul central sunt arondate
sucursalele constituite ca puncte de lucru,
fără personalitate juridică, reprezentate în
mod legal de către Asociaţia Casa de Ajutor
Reciproc a Pensionarilor „ELENA CUZA”
Bârlad, fiind aplicabile dispoziţiile art. 12
indice 1 alin.1-3 din Ordonanţa Guvernului
nr. 26/2000 potrivit cărora „asociaţia îşi
poate constitui sucursale, ca structuri
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teritoriale fără personalitate juridică”.
Sucursalele se constituie prin Hotărârea
Adunării
Generale
la
propunerea
Consiliului Director.
Sediul asociaţiei poate fi schimbat în alt
loc, în funcţie de necesităţi, casa putând
deţine mai multe sedii (imobile) pentru
desfăşurarea activităţilor sale.
Asociaţia
funcţionează în baza
Statutului propriu, aprobat de Adunarea
Generală şi a legislaţiei referitoare la Casele
de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor din
România.
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CAPITOLUL II
MEMBRII C. A. R. P.
“ELENA CUZA” BÂRLAD
Art.5
Pot fi membri ai Casei de Ajutor
Reciproc a Pensionarilor „ELENA CUZA”
pensionarii de orice categorie, indiferent de
sistem, membrii de familie ai acestora care
au împlinit vârsta de 18 ani, dacă respectă
prevederile Statutului şi achită regulat
obligaţiile băneşti faţă de Casă (cotizaţia,
contribuţia sau ratele lunare), precum şi
categoriile sociale prevăzute în art.3 alin.2.
Art. 6
(1) Înscrierea în asociaţie se face pe baza
cererii individuale şi este condiţionată de
plata unei taxe de înscriere în sumă fixă sau
în cotă procentuală din valoarea pensiei sau
a ajutorului social stabilită de Consiliul
Director.
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(2) Taxa de înscriere se stabileşte în
sumă fixă şi se modifică anual de către
Consiliul Director, în funcţie de rata
inflaţiei.
(3) Membrii care vin prin transfer de la
alte C.A.R.P.-uri, împreună cu cotizaţia
constituită, nu mai plătesc taxa de înscriere.
Atât pentru cei care vin, cât şi pentru cei
care pleacă prin transfer, se păstrează
vechimea de membru C.A.R.P.
(4) Nu se fac retrageri, pe timpul calităţii
de membru, de sume din fondul cotizant
sub limita sumei de 200 lei, cu excepţia
cazurilor fortuite, necesitate, etc.
Asociaţia este Casă de Ajutor
Reciproc care desfăşoară activităţi de
întrajutorare, nu operaţiuni bancare.
Art. 7
(1) Membrii C.A.R.P. „Elena Cuza”
Bârlad au următoarele drepturi:
a) să beneficieze de prevederile art.2 din
Statut;
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b) să ia parte la Adunările Generale şi să
participe la dezbaterea problemelor şi luarea
hotărârilor;
c) să aleagă şi să fie aleşi în Consiliul
Director dacă sunt pensionari, au o vechime
în C.A.R.P. de cel puţin 5 ani şi studii
superioare în domeniul juridic, administraţie
publică sau economic, ştiinţa conducerii ca
absolvenţi ai învăţământului universitar
cursuri de zi cu licenţă, să fi îndeplinit pe o
perioadă de cel puţin 4 ani funcţie de
conducere indiferent în ce domeniu şi fără să
fi avut vreo condamnare, chiar dacă a
intervenit reabilitarea de drept sau
judecătorească,
d) să li se restituie lor sau urmaşilor
acestora ori persoanelor desemnate, în
condiţiile prevăzute de Statut, sumele
depuse cu titlu de cotizaţii lunare, la
încetarea calităţii de membru, indiferent de
motive.
Art. 8
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(1) Membrii asociaţiei au următoarele
îndatoriri:
a) să respecte întocmai Statutul şi
Hotărârile Adunării Generale şi să participe
la îndeplinirea lor;
b) să achite în termen, obligaţiile băneşti
faţă de C.A.R.P. „Elena Cuza” Bârlad,
reprezentând:
cotizaţii,
contribuţii,
împrumuturi, dobânzile statutare, etc;
Membrii asociaţiei au obligaţia de a plăti
cotizaţii lunare, precum şi contribuţii
lunare, a căror cuantum procentual sau
sume fixe se stabileşte de Consiliul
Director;
c) să nu manifeste o atitudine potrivnică
intereselor Casei, să nu comită acte de
indisciplină care dăunează activităţii şi
imaginii acesteia, să nu aibă o atitudine
necivilizată faţă de patrimoniul Casei sau
un comportament necorespunzător faţă de
personalul salariat al Casei, precum şi faţă
de ceilalţi membri ai acesteia;
d) să comunice Casei în termen de cel
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mult 30 de zile modificările survenite în
cuantumul pensiei de bază, a salariului net,
ajutorului social sau a altor venituri, precum
şi schimbarea domiciliului sau reşedinţei.
Art. 9
(1) Membrii C.A.R.P. „ELENA CUZA”
plătesc o cotizaţie şi o contribuţie lunară
aprobată de Consiliul Director.
(2) Membrii care doresc să evite
aglomeraţia şi deplasarea lunară la Casă,
pot plăti cu anticipaţie, pentru mai multe
luni atât cotizaţia, cât şi contribuţia
stabilită.
Art. 10
(1) Calitatea de membru al C.A.R.P.
„Elena Cuza” Bârlad încetează:
a) la cererea scrisă de retragere a celui în
cauză;
b) pentru neplată, fără motive temeinice,
a cotizaţiei şi contribuţiei lunare pe o
perioadă mai mare de 6 luni.
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Excepţie o reprezintă cazurile speciale,
când cel sau cei vizaţi prezintă documente
ce justifică întârzierea şi plăteşte toate
restanţele până la zi;
c) pentru atitudine potrivnică intereselor
Casei sau a unor acte de indisciplină care
dăunează activităţii şi imaginii acesteia;
d) prin deces;
(2) La încetarea, indiferent de motive, a
calităţii de membru, sumele cotizante se
restituie titularului sau reprezentantului
legal al acestuia în termen de 3 ani, după
reţinerea eventualelor datorii faţă de Casă;
după termenul de 3 ani sumele rămase din
cotizaţie rămân ca venit pentru Casă;
contribuţiile lunare nu se restituie.
(21) Membrii care nu au beneficiat de
ajutoare nerambursabile sau împrumuturi,
în caz de retragere, vor primi cotizaţia în
termen de trei luni de la formularea cererii,
cu excepţia urgenţelor.
(3) Membrii care au beneficiat de un
singur împrumut sau un singur ajutor
21

nerambursabil pot solicita restituirea
cotizaţiei numai după 12 de luni de la
achitarea împrumutului sau de la primirea
ajutorului
nerambursabil;
în
cazuri
excepţionale se poate restitui cotizaţia după
aplicarea unei penalităţi de 5% pe an din
fondul cotizant, calculată la numărul de luni
rămase până la expirarea termenului.
Membrii Asociaţiei C.A.R.P. „ELENA
CUZA” Bârlad, care au beneficiat de cel
puţin două împrumuturi sau cel puţin două
ajutoare nerambursabile, pot solicita
restituirea cotizaţiei numai după 24 de luni
de la achitarea împrumutului sau de la
primirea ultimului ajutor nerambursabil; în
cazuri excepţionale se poate restitui
cotizaţia după aplicarea unei penalităţi de
5% pe an din fondul cotizant, calculată la
numărul de luni rămase până la expirarea
termenului.
(4) Cererea de retragere din asociaţie se
rezolvă în condiţiile Ordonanţei Guvernului
nr. 27/2000 privind soluţionarea cererilor şi
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petiţiilor, în termenul prevăzut de 30 de
zile, iar în cazul aprobării cererii, drepturile
cuvenite (cotizaţia) persoanelor care au
solicitat şi li s-a aprobat retragerea din
asociaţie se plătesc în termen de 90 de zile
de la data aprobării; în cazuri excepţionale,
imediat, după aprobarea cererii, drepturile
cuvenite se plătesc, în raport de
posibilităţile financiare ale Casei, cu plata
unei taxe de secretariat de 2% din fondul
cotizant ce urmează a fi restituit.
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CAPITOLUL III
ORGANELE DE CONDUCERE
Art.11
Organele Asociaţiei Casei de Ajutor
Reciproc a Pensionarilor „ELENA CUZA”
Bârlad sunt:
a) Adunarea Generală
b) Consiliul Director
c) Comisia de Cenzori
Art. 12
(1) Adunarea Generală este organul de
conducere alcătuit din totalitatea membrilor
asociaţiei;
(2) a) Adunarea Generală este legal
constituită dacă sunt prezenţi cel puţin
jumătate plus unu din numărul membrilor
delegaţi, norma de reprezentare fiind de 1 la
500 membri;
b) Adunarea Generală se convoacă cel
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puţin o dată pe an şi are drept de control
permanent asupra organelor prevăzute la
art. 11 lit. b şi c.
c) Membrii Asociaţiei Casa de Ajutor
Reciproc a Pensionarilor „ELENA CUZA”
Bârlad vor fi reprezentaţi în Adunarea
Generală prin delegaţi stabiliţi de Consiliul
Director din rândul membrilor cu activitate
îndelungată în cadrul asociaţiei şi cu o
contribuţie deosebită la dezvoltarea
activităţii şi imaginii asociaţiei şi respectă
prevederilor statutare şi actelor normative în
vigoare care reglementează C.A.R.P.-urile.
(3) Adunarea Generală ia hotărâri
valabile cu majoritatea simplă a voturilor
exprimate prin vot deschis de delegaţii
prezenţi.
(4) Convocarea Adunării Generale
ordinare se face cu cel puţin 15 zile înainte
de data desfăşurării. Materialele pentru
Adunarea Generală se pun la dispoziţia
membrilor cu cel puţin 5 zile înainte de data
Adunării.
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Adunările extraordinare se convoacă, în
probleme de interes major, cu cel puţin 7
zile înainte.
(5) Dacă la prima convocare, Adunarea
Generală
nu
întruneşte
majoritatea
delegaţilor convocaţi, adunarea se amână
pentru 7 zile, când se va desfăşura,
indiferent de numărul delegaţilor prezenţi.
(6) Delegatul, care, într-o problemă
supusă hotărârii Adunării Generale, este
interesat personal sau prin soţul său,
ascendenţii sau descendenţii săi, rudele în
linie colaterală sau afinii săi până la gradul
al patrulea inclusiv, nu va putea lua parte la
deliberare şi nici la vot;
(7) Delegatul care încalcă dispoziţiile
alin.6 este răspunzător de daunele cauzate
asociaţiei dacă fără votul său nu s-ar fi putut
obţine majoritatea cerută.
(8) Hotărârile
luate de Adunarea
Generală în limitele legii, ale actului
constitutiv şi ale Statutului sunt obligatorii
chiar şi pentru membrii asociaţi care nu au
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luat parte la Adunare Generală sau au votat
împotrivă.
(9) Hotărârile Adunării Generale pot fi
atacate în justiţie în termen de 15 zile de la
data când a avut loc şedinţa sau de la data
când a luat la cunoştinţă despre hotărâre de
către oricare din delegaţii care nu au luat
parte la adunare sau care au votat împotrivă.
Art. 13
ADUNAREA GENERALĂ are
următoarele competenţe:
a) stabilirea strategiei şi a obiectivelor
generale ale asociaţiei;
b) aprobarea bugetului de venituri şi
cheltuieli, precum şi a bilanţului contabil;
c) alegerea şi revocarea membrilor
Consiliului Director;
d) verificarea activităţii Comisiei de
Cenzori;
e) modificarea actului constitutiv şi a
Statutului;
f) stabileşte
numărul
membrilor
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Consiliului Director ;
g) analizează şi aprobă raportul de
activitate al Consiliului Director;
h) analizează şi aprobă raportul de
activitate al Comisiei de Cenzori şi descărcarea de gestiune;
i) dizolvarea şi lichidarea asociaţiei,
precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor
rămase după lichidare;
j) rezolvă
contestaţiile
împotriva
hotărârilor luate de Consiliul Director;
k) îndeplineşte orice alte atribuţii
prevăzute în lege sau în Statut.
Art.14
(1) CONSILIUL DIRECTOR asigură
punerea în executare a hotărârilor Adunării
Generale; este organul executiv de
conducere şi administrare a asociaţiei Casei
de Ajutor Reciproc a Pensionarilor
„ELENA CUZA” între două Adunări
Generale şi răspunde în faţa acesteia pentru
întreaga activitate.
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(2) Consiliul Director se alege de
Adunarea Generală o dată la 7 ani şi este
format din 5-7 membri titulari în raport cu
numărul membrilor şi activitatea asociaţiei
respectându-se prevederile art. 7 alin 1 lit.
c. Este alcătuit din membri asociaţi, dar şi
din persoane din afara asociaţiei, în limita a
cel mult o pătrime din componenţa sa.
(3) Consiliul Director se întruneşte ori de
câte ori este nevoie, cel puţin o dată pe
săptămână. Hotărârile în cadrul Consiliului
se iau cu majoritatea voturilor membrilor
care îl compun.
(4) Consiliul Director are următoarele
atribuţii:
a) asigură respectarea legislaţiei ce
priveşte activitatea C.A.R.P.-ului, a
prevederilor statutare şi a hotărârilor
Adunării Generale;
b) stabileşte ordinea de zi şi convoacă
anual Adunarea Generală a membrilor sau
reprezentanţilor acestora precizând locul
unde se desfăşoară aceasta;
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c) întocmeşte şi supune aprobării
Adunării Generale raportul de activitate al
Consiliului Director, bilanţul şi raportul
financiar-contabil pe anul expirat, precum şi
proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli
pentru anul în curs;
d) analizează trimestrial îndeplinirea
planului de muncă şi bugetul de venituri şi
cheltuieli,
stabilind
măsuri
pentru
înlăturarea eventualelor nerealizări;
e) aprobă împrumuturile ce depăşesc
competenţa preşedintelui, aprobă ajutoarele
nerambursabile şi alte ajutoare cu caracter
de protecţie socială pentru membrii
C.A.R.P.;
f) urmăreşte activitatea financiarcontabilă, evidenţa membrilor şi modul de
încasare a cotizaţiei, contribuţiei şi a ratelor,
la împrumuturile membrilor;
g) confirmă înscrierea de noi membri,
transferurile, retragerile şi prescrierea celor,
care nu-şi achită obligaţiile faţă de Casă;
h) aprobă scoaterea din evidenţa
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contabilă a bunurilor reformate şi declasate,
ce apar cu ocazia inventarierii anuale;
i) angajează personalul salariat al Casei
cu respectarea legislaţiei în vigoare şi
hotărăşte, în funcţie de situaţia financiară,
activitatea desfăşurată şi rezultatele obţinute
pe o perioadă de respectiv un an de zile sau
în
cazuri
deosebite
(nerespectarea
Statutului, a Regulamentului de funcţionare
internă, a actelor normative în materie, a
sarcinilor de serviciu, etc) sau în cazuri de
păgubire a avutului C.A.R.P. sancţionarea
disciplinară sau, după caz, revocarea,
desfacerea contractului de muncă sau
diminuarea numărului de personal;
j) va lua la cunoştinţă, în cazul când
Preşedintele
lipseşte,
de
persoana
desemnată de acesta să-l înlocuiască în
perioada respectivă, fiind, de regulă,
consilierul cu drept de semnătură în
unităţile bancare cu care asociaţie este în
relaţii profesionale.
În caz de indisponibilitate a
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Preşedintelui de a lăsa un înlocuitor,
Consiliul Director numeşte un interimar
până la prima Adunare Generală, respectiv,
de regulă, pe consilierul cu drept de
semnătură la unităţile bancare menţionate la
lit. j) varianta 2;
k) Consiliul Director aprobă încheierea
de contracte de cooperare cu persoane fizice
sau juridice, contracte, ce pot aduce
avantaje pentru Casă şi facilităţile pentru
membrii C.A.R.P. „Elena Cuza” Bârlad;
l) în intervalul dintre două Adunări
Generale,
Consiliul
Director
poate
modifica, completa sau renunţa la unele
prevederi ale Statutului, dacă acest lucru se
impune, însă are obligaţia de a le supune
spre aprobare Adunării Generale a
membrilor C.A.R.P. „Elena Cuza” Bârlad;
m) ia măsuri pentru recuperarea
pagubelor produse patrimoniului C.A.R.P.,
stabilind şi sancţiuni pentru cei vinovaţi;
n) stabileşte anual salariile personalului
angajat, precum şi indemnizaţiile pentru
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organele alese şi colaboratori conform
legislaţiei în vigoare;
o) Consiliul Director rezolvă orice alte
probleme ce privesc activitatea Casei,
având în vedere prevederile Legii 540/2002
cu privire la activitatea C.A.R.P., statutul
propriu şi hotărârile Adunării Generale;
p) soluţionează contestaţiile la măsurile
dispuse (indiferent de natura lor) împotriva
salariaţilor, în general, de către Preşedintele
Consiliului Director;
r) organizează alegerea delegaţilor care
să-i reprezinte pe membrii C.A.R.P. în
Adunările Generale conform numericului
stabilit la art. 12 alin. 2 din Statut şi
stabileşte delegaţi în teritoriu pentru
localităţile cu număr mare de membri în
vederea unor comunicări mai rapide a
măsurilor luate la nivelul conducerii Casei.
s) hotărăşte schimbarea sediului:
ş) încheie acte juridice în numele şi pe
seama asociaţiei;
t) aprobă organigrama şi politica de
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personal a asociaţiei;
ţ) îndeplineşte orice alte atribuţii
prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea
Generală, precum şi de alte acte normative
ce vizează activitatea Caselor de Ajutor
Reciproc a Pensionarilor din România;
u) numeşte membrii Comisiei de
Cenzori, în condiţiile legislaţiei muncii,
civile, financiar contabile şi a altor acte
normative în materie, fără ca membrii
comisiei să fie numiţi doar din membri
pensionari;
5) Consiliul Director prezent îşi va
desfăşura activitatea conform noului
mandat stabilit în statut, respectiv cel de 7
ani, în condiţiile de studii cerute în
momentul când au fost alese.
Art. 15
(1) PREŞEDINTELE C.A.R.P. „ELENA
CUZA”, care este şi preşedintele
Consiliului Director, este ales de Adunarea
Generală pe baza majorităţii simple de
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voturi şi are următoarele atribuţii:
a) asigură conducerea curentă a Casei,
răspunzând de activitatea sa, atât în faţa
Adunării Generale, cât şi a Consiliului
Director;
b) în cazul când Preşedintele lipseşte din
localitate pe o perioadă mai îndelungată de
timp, prin dispoziţie scrisă, delegă un
membru al Consiliului Director să-l
înlocuiască pe perioada respectivă, de
regulă, pe consilierul care are drept de
semnătură în unităţile bancare cu care
asociaţia noastră are relaţii profesionale.
În caz de imposibilitate de a delega un
consilier, Consiliul Director va proceda
conform art. 14 alin.4 lit. j);
c) examinează şi aprobă documentele
care angajează bunurile materiale şi băneşti
ale Casei, după ce, în prealabil, acestea au
fost verificate şi avizate de contabilul-şef al
unităţii;
d) aprobă cererile de înscriere, retragere
sau transfer, precum şi împrumuturile
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rambursabile
conform
prevederilor
statutare;
e) aprobă ajutoarele de deces şi alte
ajutoare materiale prevăzute de Statut
pentru membrii Casei;
f) reprezintă Casa în raporturile cu terţe
persoane, fizice sau juridice;
g) urmăreşte ducerea la îndeplinire a
planului de investiţii;
h) urmăreşte eliminarea deficienţelor
constatate de Comisia de Cenzori sau alte
organe de control.
i) acordă ajutoare băneşti şi materiale
ocazionale membrilor aflaţi în dificultate.
Art. 16
(1) COMISIA DE CENZORI exercită
control financiar intern.
(2) Comisia de Cenzori este alcătuită
dintr-un număr impar de membri formată
din trei persoane, toate cu studii superioare
de
specialitate,
care
au
absolvit
învăţământul universitar, master, să fi
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îndeplinit pe perioadă de cel puţin 4 ani
funcţie de conducere în domeniul financiar
contabil şi fără să fi avut vreo condamnare;
(3) Cel puţin unul din cenzori trebuie să
fie expert contabil;
(4) Cenzorii vor fi numiţi, în condiţiile
legislaţiei muncii, civile, financiar contabile
şi altor acte normative în materie, de către
Consiliul Director, pe o perioadă
determinată, fără a fi obligatoriu ca membrii
comisiei să fie pensionari;
(5) Comisia de Cenzori lucrează pe baza
unui program trimestrial care trebuie să
cuprindă toate sectoarele de activitate ale
asociaţiei; verifică documentele justificative
ce stau la baza operaţiunilor contabile, iar
concluziile
verificării
se
prezintă
Consiliului Director;
(6) Comisia de Cenzori prezintă anual
raport de activitate în faţa Adunării
Generale;
(7) Comisia de Cenzori are următoarele
atribuţii:
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a) verifică modul de gospodărire a
fondurilor fixe, a mijloacelor circulante,
cum se acordă împrumuturile şi ajutoarele
băneşti, verifică operaţiunile de casă şi
bancă, corectitudinea utilizării fondurilor
băneşti şi evidenţa contabilă;
b) verifică inventarul, bilanţul contabil,
conturile Casei, modul de aplicare şi
respectare a Legii contabilităţii;
c) întocmeşte rapoarte de activitate pe
care le prezintă lunar Consiliului Director,
iar anual Adunării Generale;
d) verifică lunar respectarea prevederilor
statutare cu privire la: evidenţele contabile,
balanţe, utilizarea fondurilor, cum se
urmăresc debitorii şi alte activităţi ale Casei
şi informează Consiliul Director, făcând şi
propuneri de îmbunătăţire a activităţii;
e) pentru pagubele şi neregulile
constatate Comisia de Cenzori are obligaţia
să stabilească persoanele care se fac
vinovate, valoarea prejudiciului dacă este
cazul,
făcând propuneri Consiliului
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Director asupra modului de remediere a
neregulilor constatate şi de sancţionare a
celor vinovaţi;
f) Comisia de Cenzori, funcţională în
prezent potrivit Adunării Generale din data
de 6 mai 2010, îşi va desfăşura activitatea
conform noilor modificări ale statutului, dar
în condiţiile de studii cerute în momentul
când au fost alese.
Art.17
(1) C.A.R.P. poate folosi personal
încadrat cu contract de muncă sau prin
convenţie în condiţiile stabilite de Consiliul
Director şi în limita numericului necesar
pentru profilul şi lucrările ce se execută în
cadrul Casei cu respectarea actelor
normative în vigoare;
(2) C.A.R.P., în exercitarea funcţiilor de
evidenţă, de apărare şi control a sumelor
depuse şi împrumutate de membrii
C.A.R.P., precum şi pentru conducerea unor
sectoare ale Casei, va folosi personal
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corespunzător
dispoziţiilor legale cu
respectarea indicatorilor de studii, vechime,
nivel de salarizare, etc. în vigoare;
(3) În funcţie de posibilităţile financiare
Consiliul Director poate stabili şi alte
funcţii de execuţie la nivelul sarcinilor
C.A.R.P.
Art. 18
(1) În exercitarea atribuţiilor sale,
personalul angajat are sarcina respectării cu
stricteţe a prevederilor legale în materie,
inclusiv a Statutului C.A.R.P., luând măsuri
de rezolvare a atribuţiilor stabilite de către
Consiliul Director sub îndrumarea şi
controlul căruia funcţionează;
(2) Sarcinile stabilite de Consiliul
Director sunt obiective ale aplicării legale
ale Hotărârilor Adunării Generale şi ale
altor acte normative în vigoare care
reglementează
fiecare
domeniu
de
activitate.
40

Art.19
(1) Membrii Consiliului Director
primesc o indemnizaţie lunară aprobată
conform art.14 alin.4 lit. n);
(2) Membrii Comisiei de Cenzori, care
sunt pensionari, primesc indemnizaţie
lunară, aprobată în aceleaşi condiţii, iar
membrii nepensionari vor fi plătiţi conform
legislaţiei muncii.
(3) Plata indemnizaţiilor se face pe baza
rapoartelor individuale asupra activităţii,
rapoarte aprobate de Preşedintele Casei;
Art. 20
Salarizarea personalului angajat se va
face în condiţiile legii cu respectarea
salariului minim pe economie, având în
vedere şi posibilităţile Casei.
Art. 21
(1) Atribuţiile personalului angajat vor fi
prevăzute în fişa postului, pentru fiecare
angajat. Acestea vor fi actualizate ori de
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câte ori este nevoie;
(2) Personalul angajat nu poate face
parte din Consiliul Director sau Comisia de
Cenzori;
Art. 22
(1) Este interzis cu desăvârşire
membrilor Consiliului Director şi Comisiei
de Cenzori să exercite atribuţii care sunt
legate de răspunderea
gestionară, să
încaseze bani sau să primească valori sau
bunuri în numele şi pentru C.A.R.P.;
(2) Este interzis membrilor Consiliului
Director şi Comisiei de Cenzori, şi
salariaţilor să comunice persoanelor, în
particular, datele referitoare la activitatea
Casei şi a constatărilor făcute în timpul
exercitării mandatului lor, cât şi a modului
de soluţionare.
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CAPITOLUL IV
VENITURI ŞI CHELTUIELI
Art. 23
Veniturile C.A.R. Pensionari „ELENA
CUZA” Bârlad se realizează din:
a) taxa de înscriere a membrilor
C.A.R.P.;
b) contribuţiile lunare a membrilor
C.A.R.P. (contribuţia pentru fond decese);
c) dobânzi pentru împrumuturi acordate
membrilor C.A.R.P.;
d) dobânzi pentru sumele din conturile
curente şi depozite bancare;
e) sume încasate din prestări servicii,
formulare tipizate, etc;
f) venituri din manifestări culturalartistice;
g) alte venituri diverse (sume prescrise,
contribuţii benevole, donaţii băneşti ori
materiale).
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Art. 24
(1) Pe baza veniturilor de mai sus şi a
fondului social depus de membrii săi,
C.A.R.P. îşi constituie următoarele fonduri:
a)
fonduri
pentru
împrumuturi
rambursabile;
b) fonduri pentru ajutoare băneşti
nerambursabile care nu afectează fondul
constituit prin cotizaţii;
c) fondul pentru activităţi cultural –
artistice;
d) fondul pentru investiţii;
e) fondul pentru cheltuieli generale
(întreţinere imobil şi teren, salarii,
recompense,
mobilier,
apă,
gaze,
electricitate, gunoi, etc).
(2) Fondul pentru împrumut se
realizează din fondul social lunar al
membrilor C.A.R.P. aşa cum au fost
stabilite la art.6 alin.2, la nivelul sumelor
aprobate de Consiliul Director.
(3) Fondurile pentru ajutoare băneşti
nerambursabile se constituie dintr-o cotă ce
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se stabileşte de Consiliul Director din
încasările reprezentând contribuţiile lunare,
după ce s-a scăzut în prealabil cota de 60%
pentru ajutoarele de deces.
Ajutoarele nerambursabile se vor acorda
membrilor asociaţi, numai dacă s-a achitat
lunar fondul social şi contribuţia stabilită.
(4) Fondul pentru activităţi culturale,
sociale şi artistice se constituie dintr-o cotă
stabilită de Consiliul Director, din încasările
contribuţiei lunare de la membrii C.A.R.P.,
după ce s-a scăzut cota de 60% a ajutoarelor
de deces şi cota stabilită pentru ajutoarele
băneşti nerambursabile, la care se adaugă
eventualele încasări la acest capitol.
Din aceste activităţi fac parte excursiile,
activităţile
cultural-artistice
şi
alte
asemenea acţiuni.
(5) Fondurile de la alineatul 3 şi 4 pot fi
suplimentate, când acestea nu ajung, din
alte fonduri (în afara celor din contribuţii)
fără să afecteze fondul social al asociaţilor,
numai cu aprobarea Consiliului Director în
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urma analizei economico-financiare la un
moment dat.
(6) Fondul de investiţie se stabileşte de
Consiliul Director în funcţie de veniturile
bugetare la capitolul „Cheltuieli Generale”
fără a se apela la fonduri din contribuţia
membrilor la fondul social. Din fondul de
investiţii se pot finanţa acţiunile de
construire, cumpărare şi amenajare precum
şi dotarea clădirilor C.A.R.P., unităţi de
tratament şi odihnă, cămine, ateliere,
mijloace de transport, aparatură de calcul,
instalaţii şi reparaţii clădire, telefoane, etc.
(7) Fondul pentru cheltuieli generale se
constituie în principal din veniturile de la
art.23 lit. a,c,d,e,f.
(8) Acţiunile menţionate, la aliniatul
precedent, se pot realiza şi prin asociere cu
alte Case de Ajutor Reciproc ale
Pensionarilor cu aprobarea Consiliului
Director.
(9) Cheltuielile C.A.R.P. se realizează:
a) Din veniturile înscrise la art. 23 pentru
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obiectivul prevăzut în bugetul de venituri şi
cheltuieli cu excepţia cheltuielilor ce se fac
din contribuţia lunară a membrilor
C.A.R.P., care urmează un regim sever,
strict în interesul membrilor C.A.R.P.
(ajutor de deces, ajutoare nerambursabile,
cheltuieli social-culturale) şi care în
întregime trebuie să fie egal respectiv
încasări şi plăţi.
La acest capitol se menţionează că în
cazul când veniturile periodice din
contribuţii sunt mai mari decât cheltuielile,
Consiliul Director va lua măsuri de
majorare a unor ajutoare băneşti
nerambursabile, ce se suportă din acest fond
până la limita permisă volumului din
încasări, iar atunci când acestea nu au
volumul suficient spre a face faţă
cheltuielilor în acest scop, Consiliul
Director poate hotărî mărirea depunerilor de
drept contribuţie lunară, aşa încât aceasta să
satisfacă cheltuielile necesare capitalului
respectiv.
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b) Toate celelalte cheltuieli generale ale
C.A.R.P. se realizează din veniturile de la
art. 23 a,c,d,e,f,g (salarii, recompense,
premieri, telefon, gaze, electricitate,
imprimate, rechizite, întreţinere clădiri şi
calculatoare, impozite, taxe, etc), acestea
fiind analizate periodic de către Consiliul
Director şi aprobate măsurile ce se impun la
cifrele ce revin din veniturile stabilite.
Diferenţele pozitive se vor întrebuinţa cu
precădere măsurilor de bună funcţionare a
C.A.R.P. Acest lucru se va face trimestrial,
semestrial, anual, şi de la an la an când
veniturile realizate pe capitole, cât şi
cheltuielile efectuate se vor reporta
perioadelor următoare de funcţionare, prin
suplimentarea
capitolelor
benefice
pensionarilor şi bunei funcţionări a
C.A.R.P.
c) Documentele în general, atât pentru
veniturile,
cât şi pentru cheltuielile
C.A.R.P. şi care angajează fondurile
C.A.R.P. se vor aproba în prealabil de
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Preşedintele C.A.R.P., după ce au fost
vizate pentru control de contabilul şef al
C.A.R.P., care îşi asumă răspunderea şi
pentru „viză control preventiv” şi au viza
(referat de necesitate dacă este cazul) a
sectoarelor în care necesită plata, respectiv
administrativ-contabilitate.
În cazul când nu se poate face faţă
cheltuielilor sociale din sumele depuse de
asociaţi drept contribuţie, Consiliul Director
poate aproba ca diferenţele de cheltuieli să
fie suportate înainte de a se propune mărirea
contribuţiei din fondul de rezervă la
cheltuieli generale.
(10) Soldurile rămase la finele fiecărui
an se reportează pe anul următor cu aceeaşi
destinaţie.
(11) Disponibilităţile în numerar ale
C.A.R.P. Bârlad se păstrează la CEC sau
bănci,
unde
depozitele
sunt
mai
avantajoase.
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Art. 25
Documentele care angajează fondurile
sau bunurile Casei se aprobă de Preşedinte
sau, în lipsa acestuia, de consilierul
desemnat, după ce au fost vizate de
contabilul-şef, pentru controlul preventiv.
Art. 26
C.A.R.P. Bârlad plăteşte taxe şi impozite
către stat, potrivit prevederilor legale în
vigoare.
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CAPITOLUL V
ACORDAREA
ÎMPRUMUTURILOR ŞI
AJUTOARELOR
Art.27
(1) Împrumuturile se pot acorda
membrilor C.A.R.P., odată cu înscrierea,
dacă la înscriere pe lângă plata contribuţiei
de deces şi cotizaţiei la zi, depune la fond o
treime din suma solicitată, cu dobânzi
scăzute cuprinse între 6% - 12%, stabilite
de Consiliul Director;
(2) Împrumuturile se pot acorda şi
membrilor care nu au fond cotizant sau au
fond cotizant incomplet cu dobânzi stabilite
de Consiliul Director în procent de la 18%25%;
(3) Împrumuturile se acordă în funcţie de
cotizaţia depusă, veniturile titularului,
veniturile giranţilor şi disponibilităţilor
băneşti ale Casei.
(4) Împrumuturile ce se pot acorda se
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stabilesc anual de Consiliul Director (de
regulă de trei ori fondul cotizant), iar
aprobarea o dă Preşedintele până la valoarea
de 6.000 lei; peste valoarea de 6.000 lei
aprobarea o dă Consiliul Director solicitând
şi cazierul juridic al celui care solicită
împrumutul;
(5) În caz de neplată de către titular a
sumelor restante din ratele lunare, acestea
se vor recupera de la giranţi.
(6)
Termenul
de
restituire
a
împrumuturilor va fi de cel mult 24 de luni,
numărul de rate fiind stabilit de solicitant ;
(7) Dobânda percepută se ia la început şi
este cea stabilită de către Consiliul Director
anual. Din dobânda încasată se constituie
trimestrial fondul de risc de 1%;
(8) În conformitate cu art.14 din Legea
540/2002, precum şi a prevederilor art. 454
alin. 1 din Codul de Procedură Civilă,
documentele de împrumut (cerere, contract,
angajament girant, etc.) constituie titlu
executoriu şi deci C.A.R.P. Bârlad în caz de
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neplată poate constitui poprire, atât pentru
titular, cât şi pentru giranţi fără somaţie
prestabilită cu respectarea prevederilor
Legii
nr. 93/2009 privind instituţiile
financiar nebancare şi a codului de
procedură civilă care
prevăd expres
executarea giranţilor;
(9) Rău platnic este considerată persoana
membră care nu respectă graficul de
rambursare a ratelor;
(10) Beneficiarul unui împrumut nu
poate solicita achitarea împrumutului
acordat prin compensarea ratelor din fond,
decât în cazuri de necesitate, fortuite,
iresponsabilitate, forţă majoră şi boală
incurabilă etc.
(11) Orice membru al Casei care are un
contract de împrumut nu poate retrage bani
din fond până la achitarea împrumutului.
(12) În cazul achitării anticipate a
împrumutului nu se va recalcula dobânda
percepută iniţial.
(13) În cazul solicitării unui nou
53

împrumut de către un membru, rău platnic,
încheierea unui nou contract se va face după
ce în prealabil acesta va achita o taxă de
secretariat stabilită de către Consiliul
Director, în raport de ratele restante la
împrumutul anterior;
Art.28
Asociaţia Casa de Ajutor Reciproc a
Pensionarilor „ELENA CUZA” Bârlad
acordă membrilor săi următoarele ajutoare
nerambursabile:
a) ajutoare băneşti ocazionale;
b) plata parţială a costurilor unor bilete
pentru tratament efectuat în staţiuni balneoclimaterice;
c) ajutoare băneşti în caz de deces;
d) ajutoarele prevăzute la art. 2 din
Statut;
e) alte ajutoare aprobate de Consiliul
Director pentru membrii aflaţi temporar în
dificultate financiară;
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Art.29
(1) Ajutoarele nerambursabile băneşti
sau alimentare pentru membrii C.A.R.P.
„ELENA CUZA” se pot acorda persoanelor
aflate în situaţii delicate din punct de vedere
material sau medical, dar numai celor care
nu au beneficiat de un asemenea ajutor în
ultimii trei ani. Fac excepţie indiferent de
vechime dacă aceştia se află în următoarele
situaţii: caz fortuit, forţă majoră, stare de
necesitate, pierderea capacităţii de exerciţiu,
accidente de orice natură, incendii,
inundaţii, cutremur, etc.;
(2) Acordarea ajutorului se face pe baza
unei cereri scrise, bine motivate şi în urma
unei anchete sociale efectuate de cel puţin
doi consilieri, care vor întocmi un referat cu
cele constatate care va fi supus aprobării
Consiliului Director.
(3) La acordarea ajutoarelor sociale
Consiliul Director va avea în vedere
cuantumul fondului cotizant şi prevederile
statutare, precum şi ale Legii 540/2002.
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Art.30
(1) Pentru membrii suferinzi, care merg
la tratament în staţiuni, C.A.R.P. „Elena
Cuza” Bârlad acordă plata unei cote parte
din costul cheltuielilor efectuate, bilet,
transport, etc, toate acestea, în limita
fondului cotizant, cuantumul fiind stabilit
de Consiliul Director în cotă procentuală.
2) Decontarea cheltuielilor se face la
întoarcerea de la tratament în procentul
stabilit de Consiliul Director şi se acordă o
singură dată pe an membrilor care au o
vechime de cel puţin 3 ani şi nu au mai
beneficiat de alte ajutoare nerambursabile.
Art. 31
(1) Ajutorul de deces se restituie rudelor
până la gradul IV, soţului supravieţuitor sau
persoanei care a suportat cheltuielile de
înmormântare cu aprobarea Preşedintelui
C.A.R.P. după o declaraţie prealabilă
certificată şi aprobată de acesta.
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(2) Ajutoarele de deces se stabilesc pe
baza unei grile aprobate de Consiliul
Director, în funcţie de vechimea celui
decedat.
(3) Dreptul la ajutor de deces se acordă
conform grilei stabilite de Consiliul
Director;
(4) Drepturile cuvenite în caz de deces se
acordă numai după ce au fost reţinute
eventualele debite din împrumuturi şi
dobânzi ale celui decedat.
(5) În cazul în care obligaţiile către Casă
n-au fost achitate mai mult de 6 luni până la
data decesului, ajutorul se reduce cu 10%.
Dacă termenul de neplată depăşeşte un an,
nu se mai acordă ajutorul de deces, iar
sumele cuvenite se înregistrează ca venituri
pentru Casă.
(6) Dreptul la ajutorul de deces se
prescrie după 3 ani de la data decesului,
dacă nu a fost solicitat.
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CAPITOLUL VI
ORGANIZAREA PRESTĂRILOR
DE SERVICII
Art. 32
(1) C.A.R.P. „Elena Cuza” Bârlad poate
organiza unităţi prestatoare de servicii
pentru membrii săi şi membrilor de familie.
(2) Înfiinţarea şi organizarea unităţilor
prestatoare de servicii se aprobă de către
Consiliul Director, în spiritul legislaţiei în
vigoare, fiind validată la prima Adunare
Generală”.
(3) Activităţile C.A.R. Pensionari “Elena
Cuza” Bârlad ce se desfăşoară în
conformitate cu prevederile Statutului,
reglementat de OG 26/2000, Legea
540/2002 şi Legea 502/2004 – se clasifică
astfel:
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COD
CAEN
6492
3314
4321
4322
4332
4333
4334
4339
4711

4719
4931

DENUMIRE COD
Alte activităţi de creditare
Repararea echipamentelor electrice
Lucrări de instalaţii electrice
Lucrări de instalaţii sanitare, de
încălzire şi de aer condiţionat
Lucrări de tâmplărie şi dulgherie
Lucrări de pardosire și placare a
pereților
Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi
montări de geamuri
Alte lucrări de finisare
Comerţ cu amănuntul în magazine
nespecializate, cu vânzare predominantă
de produse alimentare,
băuturi şi tutun
Comerţ cu amănuntul în magazine
nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
Transporturi urbane, suburbane şi
metropolitane de călători
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4939 Alte transporturi terestre de călători
n.c.a.
4941 Transporturi rutiere de mărfuri
5590 Alte servicii de cazare (case de
odihnă)
5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
(cantine sociale)
5811 Activităţi de editare a cărţilor
5812 Activităţi de editarea de ghiduri,
compendii, liste de adrese şi
similare
5813 Activităţi de editare a ziarelor
5814 Activităţi de editare a revistelor şi
periodicelor
5819 Alte activităţi de editare
6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri
imobiliare proprii
6820 Închirierea
şi
subînchirierea
bunurilor imobiliare proprii sau
închiriate
6910 Activităţi
juridice
(consultanță
juridică)
7711 Activităţi de închiriere şi leasing cu
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7712
7721
7729
7732
7733
7739
7911
7912
8219

autoturisme şi autovehicule rutiere
uşoare
Activităţi de închiriere şi leasing cu
autovehicule rutiere grele
Activităţi de închiriere şi leasing cu
bunuri recreaţionale şi echipament
sportiv
Activităţi de închiriere şi leasing cu
alte bunuri personale şi gospodăreşti
n.c.a.
Activităţi de închiriere şi leasing cu
maşini şi echipamente pentru
construcţii
Activităţi de închiriere şi leasing cu
maşini şi echipamente de birou
(inclusiv calculatoare)
Activităţi de închirierea şi leasing cu
alte maşini, echipamente şi bunuri
tangibile n.c.a.
Activităţi ale agenţiilor turistice
Activităţi ale tur-operatorilor
Activităţi de fotocopiere, de
pregătire a documentelor şi alte
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activităţi specializate de secretariat
8622 Activități de asistență medicală
generală
8623 Activități de asistență medicală
specializată
8626 Activități de asistență stomatologică
8690 Alte activități referitoare la sănătatea
umană (consiliere psihologică)
8710 Activităţi ale centrelor de îngrijire
medicală
8720 Activităţi ale centrelor de recuperare
psihică şi de dezintoxicare, exclusiv
spitale
8730 Activități ale căminelor de bătrâni și
ale căminelor de persoane aflate în
incapacitate de a se îngriji singure
8790 Alte activităţi de asistenţă socială,
cu cazare n.c.a.
8810 Activități de asistență socială, fără
cazare, pentru bătrâni și pentru
persoane aflate în incapacitate de a
se îngriji singure
8891 Activităţi de îngrijire zilnică pentru
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copii
8899 Alte activităţi de asistenţă socială,
fără cazare, n.c.a.
9001 Activităţi de interpretare artistică
(spectacole)
9002 Activităţi suport pentru interpretarea
artistică (spectacole)
9003 Activităţi de creare artistică
9004 Activităţi de gestionare a sălilor de
spectacole
9101 Activităţi ale bibliotecilor şi
arhivelor
9311 Activităţi ale bazelor sportive
9312 Activităţi ale cluburilor sportive
9313 Activităţi ale centrelor de fitness
9319 Alte activităţi sportive
9329 Alte
activităţi
recreative
şi
distractive n.c.a.
9511 Repararea calculatoarelor şi a
echipamentelor periferice
9512 Repararea
echipamentelor
de
comunicaţii
9521 Repararea aparatelor electronice de
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uz casnic
9522 Repararea dispozitivelor de uz
gospodăresc şi a echipamentelor
pentru casă şi grădină
9523 Repararea încălțămintei și a
articolelor din piele
9524 Repararea mobilei și a furniturilor
casnice
9525 Repararea ceasurilor şi a bijuteriilor
9529 Repararea articolelor de uz personal
și gospodăresc n.c.a.
9601 Spălarea şi curăţarea (uscată)
articolelor textile şi a produselor din
blană
9602 Coafură și alte activități de
înfrumusețare
9603 Activități de pompe funebre și
similare
9604 Activități de întreținere corporală
9609 Alte activități de servicii n.c.a.
Art. 33
(1) Cu prioritate, la activităţile de
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prestări servicii, vor fi folosiţi pensionari,
membri
ai
C.A.R.P.
Remunerarea
personalului respectiv se va face pe baza
volumului şi complexitatea lucrărilor
executate.
(2) Tarifele practicate pentru serviciile
prestate vor fi cu cel puţin 25 % mai mici
decât cele practicate de alte unităţi din afara
C.A.R.P.
(3) Unele prestări servicii care nu
implică cheltuieli materiale mari, pot fi
efectuate şi gratuit pentru membrii Casei.

CAPITOLUL VII
DISPOZIŢII FINALE ŞI
TRANZITORII
Art. 34
Activitatea C.A.R.P. „ELENA CUZA”
Bârlad se desfăşoară pe baza prevederilor
Statutare, a programelor de măsuri adoptate
de Adunarea Generală şi Consiliul Director,
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a prevederilor Legii 540/2002, a Ordonanţei
26/2000 şi Codul Muncii.
Art. 35
(1) În cazul în care, în activitatea Casei,
a Consiliului Director, a Comisiei de
Cenzori sau a angajaţilor C.A.R.P., se
produc abateri grave care aduc atingere
patrimoniului sau imaginii acesteia, se
convoacă Adunarea Generală Extraordinară,
pentru clarificarea situaţiei şi alegerea unui
nou Consiliu Director;
(2) Termenul de convocare a Adunării
Generale Extraordinare este de cel mult 30
de zile.
Art.36
(1) C.A.R.P. Bârlad poate fi dizolvată
prin Hotărârea Adunării Generale
a
membrilor.
(2) Pentru lichidarea C.A.R.P., Adunarea
Generală desemnează o comisie formată din
3-5 membri, care nu fac parte din Consiliul
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Director sau Comisia de Cenzori. Comisia
are sarcina de a lichida bunurile şi fondurile
rezultate, după achitarea tuturor obligaţiilor
Casei şi de a întocmi un raport asupra
rezultatelor lichidării, care se supune
aprobării Adunării Generale şi nu poate fi
mai mare de 12 luni.
Art.37
Statutul Asociaţiei Casei de Ajutor
Reciproc a Pensionarilor „ELENA CUZA”
Bârlad, elaborat în baza Legii 540/2002 cu
privire la organizarea şi funcţionarea
Caselor de Ajutor Reciproc, a Ordonanţei
Guvernului nr. 26/2000 cu privire la
Asociaţii şi Fundaţii, cu modificările şi
completările ulterioare, a Statutului cadru al
Federaţiei C.A.R.P. din România, va intra în
vigoare după 5 zile de la înregistrarea la
Judecătoria Municipiului Bârlad.
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