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REGULAMENT CADRU privind  

ÎNFIINȚAREA, ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA 

FILIALELOR ȘI SUCURSALELOR TERITORIALE ALE 

APUR 

 

În temeiul art. 8 și art. 14, alin. (2), lit. e) din Statutul Asociației Profesionale a Urbaniștilor din 

România, 

Adunarea Generală a Asociației Profesionale a Urbaniștilor din România din 29.06.2018 aprobă 

prezentul regulament-cadru privind înființarea, organizarea și funcționarea filialelor teritoriale 

ale APUR. 

SECȚIUNEA 1: CONSTITUIREA ȘI ORGANIZAREA FILIALELOR 

Articolul 1 – Filialele teritoriale ale APUR 

(1) Filialele teritoriale ale Asociației Profesionale a Urbaniștilor din România, denumit în 

continuare APUR, se înființează în temeiul prevederilor art. 14, alin. (2), lit. e) din Statutul 

Asociației, precum și ale prezentului regulament-cadru. 

(2) Filialele APUR funcționează ca structuri teritoriale ale Asociației Profesionale a 

Urbaniștilor din România, cu personalitate juridică de drept privat, nonprofit, apolitice, 

cu foruri de conducere, buget și patrimoniu proprii. 

Articolul 2 - Constituirea filialelor teritoriale ale Asociației 

(1) La nivelul regiunilor de dezvoltare cu cel puțin 5 membri APUR se vor înființa, prin liberă 

asociere, filiale teritoriale ale Asociației, reunindu-i pe membri domiciliați în raza 

teritorială respectivă în conformitate cu prevederile O.G. 26/2000 cu privire la asociații și 

fundații. 

(2) Dacă într-o regiune există un număr mai mic de 5 membrii se va putea înființa o filială 

teritorială prin libera asociere a acestora cu membri domiciliați în județe limitrofe, până 

când numărul acestora va ajunge la minimum 5 membri. 

(3) Hotărârea de înființare a unei filiale teritoriale, în condițiile legii, aparține majorității 

membrilor APUR din regiunea respectivă. 

(4) Filialele teritoriale dobândesc personalitate juridică de drept privat de la data adunării 

generale constitutive a membrilor, ocazie cu care se vor stabili: 

a) orașul de reședință a filialei teritoriale și sediul acesteia; 
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b) conducerea proprie; 

c) propriile regulamente de organizare și funcționare, potrivit prezentului 

regulamentului-cadru aprobat de A.G. a APUR. 

(5) Consiliul Director al APUR constată dacă organizarea adunării generale de constituire și 

hotărârea de aprobare a înființării filialei sunt în conformitate cu prevederile legii, ale 

regulamentului-cadru și ale Statutului APUR și, după caz, dispune luarea în evidență a 

acesteia sau propune Adunării Generale revocarea hotărârii. 

Articolul 3 -  Sediile filialelor teritoriale 

(1) Sediile filialelor teritoriale se stabilesc prin hotărârile Consiliului de Conducere Teritorial, 

de regulă în orașul de reședință a județului cu cel mai mare număr de membri din cadrul 

regiunii. 

(2) Filiala poate să aibă, în reședința/reședințele celorlalte județe, reprezentanță, fără 

personalitate juridică, al cărei/căror patrimoniu face parte din patrimoniul filialei și 

este/sunt finanțată/finanțate din bugetul filialei. 

Articolul 4 - Comunicarea înființării filialelor 

(1) La constituire, filialele teritoriale vor transmite Consiliului Director al APUR procesul-

verbal al ședinței de constituire, regulamentul propriu de funcționare, structura de 

conducere și dovada sediului filialei. 

Articolul 5 – Atribuțiile filialelor teritoriale 

(1) Filialele teritoriale ale APUR au următoarele atribuții: 

a) Promovarea și reprezentarea Asociației pe plan regional 

b) Reprezintă Filiala Teritorială prin președinte sau vicepreședinte ca membru cu 

drepturi depline în cadrul Consiliul Director al APUR 

c) Reprezintă interesele membrilor lor în fața autorităților administrației publice locale 

și a celorlalte autorități organizate la nivel local; 

d) Constituie, organizează și gestionează evidențele generale și registrul membrilor; 

e) Organizează activități și manifestări profesionale și culturale, precum și alte activități 

inițiate de membri, inclusiv activități cu scop lucrativ. 

f) Realizarea unor programe de colaborare cu organizaţii, fundaţii, asociaţii şi societãţi 

din domenii de profil sau conexe, guvernamentale sau neguvernamentale; 

g) Dezvoltarea de parteneriate cu organisme publice şi private care acţionează în domenii 

de interes comun. 

h) Accesarea, derularea şi/ sau participarea la proiecte/ programe de finanţare naţionale 

şi europene; 

(2) Filialele exercită și alte atribuții stabilite de adunarea generală, de conducerea filialei 

teritoriale, în condițiile legii și ale Statutului APUR. 
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Articolul 6 – Veniturile filialelor teritoriale 

(1) Activitatea filialelor teritoriale se finanțează din cotizații anuale ale membrilor filialei, taxe 

de înscriere, stabilite de AG a APUR, din fonduri rezultate din manifestări culturale, 

științifice, economice și drepturi editoriale specifice pe care le desfășoară, precum și din 

donații, sponsorizări sau alte surse, în condițiile legii și ale Statutului APUR. 

(2) Potrivit hotărârii AG a APUR, filialele teritoriale sunt obligate să vireze APUR o cotă-parte 

din cotizațiile anuale și din taxele de înscriere, în cuantum de 40% din valoarea acestora. 

Viramentul către APUR național se va efectua până la data de 30 septembrie a anului în 

curs, pentru cotizațiile încasate până la 31 august, și pe parcursul anului calendaristic, în 

funcție de încasări. 

(3) Conducerea filialei teritoriale poate aproba și alte cotizații suplimentare sau taxe pentru 

membrii filialei, altele decât cele prevăzute la alin. (1), care se fac venit integral la bugetul 

filialei. 

(4) Pentru realizare obiectivelor filialei teritoriale, aceasta poate înființa societăți comerciale 

în condițiile legii. 

Articolul 7 – Drepturile membrilor filialelor teritoriale 

În completarea drepturilor prevăzute de Statutul APUR, membrii filialelor teritoriale beneficiază 

și de alte drepturi ce decurg din această calitate:  

a) să participe la toate activitățile și manifestările organizate de filiala din care fac parte; 

b) să aleagă și să fie aleși în forurile de conducere ale filialei; 

c) să fie informați, prin orice mijloc de comunicare, asupra activității desfășurate de filială și să 

facă propuneri de îmbunătățire a acesteia; 

d) să formuleze propuneri și amendamente la toate documentele filialei supuse 

aprobării/adoptării adunării generale sau a consiliului director APUR; 

e) să beneficieze de orice alte drepturi conferite prin lege sau stabilite de către adunarea generală 

sau de consiliul director al APUR. 

Articolul 8 – Obligațiile membrilor filialelor teritoriale 

În completarea drepturilor prevăzute de Statutul APUR, membrii filialelor teritoriale beneficiază 

și de alte obligații ce decurg din această calitate:  

a) să achite regulat și la termenele stabilite cotizația anuală, precum și taxele stabilite de AG a 

APUR și, după caz, de consiliul director al APUR; 

b) să participe la lucrările Adunării Generale a APUR organizate anual; 
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c) să aducă la cunoștința filialei orice modificare nouă față de datele înregistrate în evidențele 

filialei, în termen de cel mult 15 zile de la apariția modificării, și să ofere în acest sens toate datele 

solicitate de filială; 

Articolul 9 – Conducerea filialelor APUR 

(1)  Organizarea și funcționarea filialelor teritoriale sunt asigurate de către conducerea aleasă 

a acestora din membrii filialei, prin vot electronic, în baza candidaturilor individuale 

depuse la secretariatul general al APUR 

(2) Conducerea aleasă are funcție reprezentativă, de conducere și decizie, potrivit Statulului 

APUR și a prezentului regulament-cadru. 

(3) Conducerea filialelor teritoriale ale APUR este formată din: 

a) Consiliul de Conducere Teritorial format din 3 membri: președinte, vicepreședinte și 

secretar 

b) Adunarea Generală a Membrilor Filialei 

c) reprezentarea filialei este asigurată de președintele filialei. 

(4) Persoanele alese în funcția de președinte și cea de membru al consiliului de conducere 

teritorial au mandat de 2 ani și nu mai mult de două mandate consecutiv. 

(5) Consiliul de conducere teritorial asigură punerea în excutare a hotărârilor Adunării 

Generale, exercitând următoarele atribuţii: 

a) asigură aducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale; 

b) prezintă Adunării Generale a APUR raportul de activitate pe anul anterior, 

execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, situaţia financiară anuală;  

c) propune Consiliului Director al APUR bugetul de venituri şi cheltuieli şi plafonul 

minim al cotizaţiei şi taxei de înscriere şi modul de plată a acestora; 

d) aprobă cererile de înscriere în Filială  

e) hotărăşte încheierea de acte juridice, în numele şi pe seama Filialei; 

f) gestionează patrimoniul Filialei; 

g) hotărăşte acceptarea sau refuzarea donaţiilor sau contribuţiilor sub condiţie; 

h) hotărăşte modul de organizare a activităţii în cadrul Filialei; 

i) hotărăşte cu privire la organizarea de activităţi, evenimente şi acţiuni, la 

desfăşurarea de activităţi lucrative; 

j) propune Adunării Generale a Asociaţiei modificarea statutului,  

k) hotărăşte schimbarea sediului; 

l) ţine evidenţa tuturor activităţilor desfăşurate în vederea realizării scopului şi a 

obiectului de activitate; 

m) numeşte personal executiv, dacă este cazul, le stabileşte competenţele şi 

salarizarea; 

n) aprobă Regulamentele Filialei; 

o) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea 

Generală. 

(6) Atribuțiile Președintelui filialei sunt de a asigura aducerea la îndeplinire a hotărârilor 

Consiliului de Conducere Teritorial precum și cele stabilite de Consiliul Director sau de 

Adunarea Generală a Asociației, de a reprezenta membrii filialei în Consiliul Director al 
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APUR în condițiile respectării prevederilor  art. 16 alin (4) din Statut și de a reprezenta 

Filiala în relațiile cu terții. 

Presedintele poate delega o parte din atribuţiile sale membrilor Consiliului de Conducere 

Teritorial sau altor membrii ai Filialei. 

(7) Vicepreşedintele Filialei este înlocuitorul de drept al Preşedintelui acesteia. În cazul în 

care Preşedintele este în imposibilitatea de a-şi exercita atribuţiile din orice motive 

Vicepreşedintele îi preia de drept atribuţiile. 

Articolul 10 – Comisia teritorială de cenzori 

(1) Comisia teritorială de cenzori este formată din 2 membri titulari numiți dintre membrii 

filialei de către Consiliul de Conducere Teritorial. 

(2) Din comisia de cenzori va face parte, în mod obligatoriu, un expert contabil cu statut de 

membru titular. 

(3) Comisia teritorială de cenzori asigură controlul financiar intern al filialei și are 

următoarele atribuții: 

a) verifică modul în care se colectează veniturile, se efectuează cheltuielile, este 

administrat patrimoniul filialei, corectitudinea datelor din evidențele contabile și 

certifică bilanțul filialei; 

b) verifică dacă cheltuielile filialei se regăsesc în bugetul aprobat de consiliul de 

conducere teritorial și în deciziile de ordonanțare emise de președintele filialei; 

c) întocmește rapoartele trimestriale de verificare și le prezintă în termen de 5 zile 

președintelui, precum și raportul anual de descărcare de gestiune pe care îl prezintă 

consiliului de conducere teritorial spre aprobare; 

d) întocmește un raport general de descărcare de gestiune a conducerii alese a filialei pe 

perioada mandatului care este înaintat Comisiei de Cenzori a APUR spre aprobare în 

cadul Adunării Generale a Asociației. 
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SECȚIUNEA 2: CONSTITUIREA ȘI ORGANIZAREA SUCURSALELOR APUR 

Articolul 11 – Sucursalele teritoriale ale APUR 

(1) Sucursalele teritoriale ale Asociației Profesionale a Urbaniștilor din România, denumit în 

continuare APUR, se înființează în temeiul deciziei Adunării Generale din 29.06.2018 și a 

Consiliului Director din 13.12.2018, precum și al prezentului regulament-cadru. 

(2) Sucursalele APUR funcționează ca structuri teritoriale ale Asociației Profesionale a 

Urbaniștilor din România, fără personalitate juridică de drept privat, buget sau 

patrimoniu proprii. 

Articolul 12 - Constituirea sucursalelor teritoriale ale Asociației 

(1) La nivelul județelor și regiunilor de dezvoltare cu cel puțin 5 membri APUR se pot înființa, 

prin liberă asociere, sucursale teritoriale ale Asociației, reunindu-i pe membri domiciliați 

în raza teritorială respectivă în conformitate cu prevederile O.G. 26/2000 cu privire la 

asociații și fundații. 

(2) Dacă într-o regiune de dezvoltare sau într-un județ există un număr mai mic de 5 membrii 

se va putea înființa o sucursală teritorială prin libera asociere a acestora cu membri 

domiciliați în județe limitrofe, până când numărul acestora va ajunge la minimum 5 

membri. 

(3) Hotărârea de înființare a unei sucursale teritoriale aparține majorității membrilor APUR 

din regiunea respectivă și se comunică Consiliului Director al APUR sub forma unei decizii 

formulate de către membrii APUR din regiunea respectivă, însoțită de un proces-verbal cu 

semnăturile membrilor respectivi. 

(4) Sediile sucursalelor teritoriale se stabilesc prin hotărârea majorității membrilor 

sucursalei, de regulă în orașul de reședință al județului cu cel mai mare număr de membri 

din cadrul regiunii. 

(5) Se pot înființa sucursale și la nivelul Sectoarelor Municipiului București. 

(6) La constituire, sucursalele teritoriale vor transmite Consiliului Director al APUR procesul-

verbal al ședinței de constituire, regulamentul propriu de funcționare, conducerea aleasă 

și menționarea sediului sucursalei. 

Articolul 13 – Atribuțiile sucursalelor teritoriale 

(1) Sucursalele teritoriale ale APUR au următoarele atribuții: 

a) Promovarea și reprezentarea Asociației pe plan regional 

b) Reprezintă Sucursala Teritorială prin președinte ca observator în cadrul Consiliul 

Director al APUR 

c) Reprezintă interesele membrilor lor în fața autorităților administrației publice locale 

și a celorlalte autorități organizate la nivel local; 

d) Organizează activități și manifestări profesionale și culturale, precum și alte activități 

inițiate de membri având ca scop promovarea profesiei. 

(2) Sucursalele pot exercita și alte atribuții stabilite de către Consiliul Director APUR, în 

condițiile legii și ale Statutului APUR. 
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Articolul 14 – Veniturile sucursalelor teritoriale 

(1) Activitatea sucursalelor teritoriale se finanțează din bugetul APUR, conform deciziilor 

Consiliului Director APUR. 

Articolul 15 – Drepturile membrilor sucursalelor teritoriale 

În completarea drepturilor prevăzute de Statutul APUR, membrii sucursalelor teritoriale 

beneficiază și de alte drepturi ce decurg din această calitate:  

a) să participe la toate activitățile și manifestările organizate de sucursala din care fac parte; 

b) să aleagă și să fie aleși în conducerea sucursalei; 

c) să fie informați, prin orice mijloc de comunicare, asupra activității desfășurate de sucursală și 

să facă propuneri de îmbunătățire a acesteia; 

d) să formuleze propuneri și amendamente la toate documentele sucursalei supuse 

aprobării/adoptării adunării generale sau a consiliului director APUR; 

e) să beneficieze de orice alte drepturi conferite prin lege sau stabilite de către adunarea generală 

sau de consiliul director al APUR. 

Articolul 16 – Obligațiile membrilor sucursalelor teritoriale 

În completarea drepturilor prevăzute de Statutul APUR, membrii sucursalelor teritoriale 

beneficiază și de alte obligații ce decurg din această calitate:  

a) să achite regulat și la termenele stabilite cotizația anuală, precum și taxele stabilite de AG a 

APUR și, după caz, de consiliul director al APUR; 

b) să participe la lucrările Adunării Generale a APUR organizate anual; 

c) să aducă la cunoștința sucursalei orice modificare nouă față de datele înregistrate în evidențele 

sucursalei, în termen de cel mult 15 zile de la apariția modificării, și să ofere în acest sens toate 

datele solicitate de sucursală; 

Articolul 17 – Conducerea sucursalelor APUR 

(1)  Organizarea și funcționarea sucursalelor teritoriale sunt asigurate de către conducerea 

aleasă a acestora din membrii sucursalei, prin vot electronic, în baza candidaturilor 

individuale depuse la secretariatul general al APUR 

(2) Conducerea aleasă are funcție reprezentativă, de conducere și decizie, potrivit Statulului 

APUR și a prezentului regulament-cadru. 



00103 int 20.06.2018 Regulament Filiale APUR Pag 8/8 

 

 

(3) Conducerea sucursalelor teritoriale ale APUR este formată din președintele sucursalei, 

care asigură și reprezentarea sucursalei. 

(4) Președintele asigură punerea în excutare a hotărârilor Adunării Generale a APUR, 

exercitând următoarele atribuţii: 

a) asigură aducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale; 

b) prezintă Adunării Generale a APUR raportul de activitate pe anul anterior, 

execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli;  

c) propune Consiliului Director al APUR bugetul de venituri şi cheltuieli; 

d) aprobă cererile de înscriere în Sucursală, ca urmare a acceptării unor noi membri 

din regiune în cadrul asociației;  

e) hotărăşte modul de organizare a activităţii în cadrul Sucursalei; 

f) hotărăşte cu privire la organizarea de activităţi, evenimente şi acţiuni; 

g) ţine evidenţa tuturor activităţilor desfăşurate în vederea realizării scopului şi a 

obiectului de activitate; 

h) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea 

Generală. 

(5) Atribuțiile Președintelui sucursalei sunt de a asigura aducerea la îndeplinire a hotărârilor 

stabilite de Consiliul Director sau de Adunarea Generală a Asociației, de a reprezenta, ca 

observator, membrii sucursalei în Consiliul Director al APUR în condițiile respectării 

prevederilor  art. 16 alin (4) din Statut și de a reprezenta Sucursala în relațiile cu terții. 

Articolul 18 – Prevederi finale 

(1) Prezentul regulament-cadru a fost aprobat în cadrul Adunării Generale a APUR din data 

de 29 iunie 2018 și în cadrul Consiliului Director APUR din data de 13 decembrie 2018. 

(2) Prezentul regulament-cadru se completează cu prevederile O.G. nr.26/2000 

 

 

 

 

 

 

  


