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PREAMBUL 

 

 

                                                                                     

O asociație numită “NALAS (Network of Associations of Local Authorities of South-East 

Europe)” a fost instituită în data de 27 mai 2004 când statutul NALAS a fost semnat în clădirea 

Consiliului Europei, în sala Hemicycle în cadrul Sesiunii Plenare a Congresului. Înainte de 

această sesiune, rețeaua de asociații a ținut o conferință de inaugurare in Strasbourg, în luna 

decembrie 2002. 

  Asociațiile fondatoare NALAS sunt: 

 Asociația Municipiilor Albaneze, Asociația Primarilor și Comunităților Locale din Republica 

Moldova, Asociația Municipiilor și Orașelor din Federația Bosnia și Herțegovina, Asociația 

Municipiilor și Orașelor din Republica Sârbă, Asociația Municipiilor din Kosovo, Asociația 

Municipiilor din Slovenia, Asociația Municipiilor și localităților din Slovenia, Asociația 

Unităților de Autonomie Locală din Republica Macedonia, Uniunea Centrală a Orașelor și 

Municipiilor Grecești, Liga Națională a Asociațiilor de Primari - Moldova, Federația 

Autorităților Locale din România, Conferința permanentă  a  Orașelor  și  Municipiilor  din  

Iugoslavia, Uniunea  Municipiilor  din Muntenegru și Asociația Municipiilor din Republica 

Bulgară.’ 

Pe lângă asociațiile naționale ale autorităților locale din Sud-Estul Europei, actul fondator al 

NALAS  a fost de asemenea semnat de către Congresul Autorităților Locale și Regionale care 

este în consecință reprezentat în organismele de decizie ale NALAS  așa cum este explicat în 

Articolele 10, 12 și 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Această asociație a semnat statutul pe 18 februarie 2005 la Sofia (Bulgaria) 



CAPITOLUL I:  SCOP ȘI COMPONENȚĂ 

 

Articolul 1 

NALAS este constituită în concordanță cu legea locală a asociațiilor a departamentelor franceze 

din Bas-Rhin, Haut-Rhin și Moselle, pornită din Articolele 21 până la 79 ale Codului Civil Local 

și întărită de Actul Introductiv al Legii Civile din 1 iunie 1924.  

Sediul este înregistrat la ”Casa Asociațiilor”, 1 A, place des Orphelins, Strasbourg.  

Asociația este înregistrată la tribunalul districtual din Strasbourg. 

 

Articolul 2 

Asociația este înființată pe o perioadă nelimitată. 

 

Articolul 3 

NALAS  va duce mai departe procesul de democratizare și descentralizare în Europa de sud-est, 

conform cu principiile Cartei Europene a Autonomiei Locale. 

Va dezvolta parteneriate între asociațiile autorităților locale din Europa de sud-est pentru a 

promova stabilitatea și securitatea, sprijinind în consecință, procesul de lărgire si integrare 

europeană pentru țările din regiune. 

Va dezvolta inițiative în interesul membrilor săi având în vedere consolidarea asociațiilor 

autorităților locale din Europa de sud-est, devenind astfel un reprezentant al necesităților 

autorităților locale care se face auzit de către autoritățile centrale și este capabil să ofere servicii 

eficiente pentru autoritățile locale din sud-estul Europei. 

 

Articolul 4 

Asociația nu va acționa în interes propriu. Va fi de tip non-profit. Orice surplus va fi reinvestit în 

activitățile asociației în concordanță cu obiectivele pe care și le-a propus. 

 

Articolul 5 

Așa cum este stipulat in articolul 31 al Codului Civil Local, asociația este răspunzătoare pentru 

orice daune pe care oricare dintre ofițerii săi, sau orice reprezentant numit conform statutului, le 



va aduce unei terțe părți prin orice acțiune pe care o va face pentru îndeplinirea obligațiilor și 

care poate fi trasă la răspundere. 

 

Articolul 6 

Asociația va avea membri deplini, membri asociați și membri onorifici.  

Membrii deplini vor plăti cotizația de membru stabilită în cadrul Adunării Generale. Fiecare 

membru deplin va fi reprezentat de către doi reprezentanți aleși, primari și/sau consilieri locali 

fiecare dintre aceștia având un vot. Fiecare membru deplin va trebui să numească un ”ofițer de 

legătură” care va face parte din Comitetul de Ofițeri de Legătură și va înștiința Adunarea 

Generală de numirea făcută. 

 

Membrii asociați vor fi asociații ale autorităților locale din țări situate în afara sud-estului 

european, asociații internaționale ale autorităților locale, corpuri active în domeniul autorităților     

locale,     fundații    internaționale    și    organizații    europene,    organizații non-guvernamentale 

și donatori. Membrii asociați vor plăti cotizația stabilită în Adunarea Generală la propunerea 

Comitetului de Ofițeri de Legătură. Aceștia au statut consultativ in Adunarea Generală. Membrii 

asociați vor numi doi reprezentanți din rândul lor care vor face parte din Comitetul de Ofițeri de 

Legătură ca membri deplini ai acestui Comitet. 

 

Membrii onorifici vor putea fi cei ce au servit asociația cu distincție. Membrii onorifici nu vor 

plăti cotizația. Ei au un titlu consultativ. 

Secretariatul va păstra o listă la zi a diferitelor categorii de membri.  

Articolul 7 

Aplicațiile pentru a deveni membru deplin sau asociat vor fi făcute la Comitetul Ofițerilor de 

Legătură, în scris, explicând motivele aplicației.  Comitetul  Ofițerilor de Legătură (CLO) va lua 

decizia în legătură cu aplicația în termen de 12 luni de la primirea acesteia. Dacă decizia este 

pozitivă, Comitetul Ofițerilor de Legătură inițiază propunerea noului membru pentru acceptarea 

formală în cadrul Adunării Generale. Un aplicant sau un membru al NALAS poate face apel la 

Adunarea Generală împotriva deciziei Comitetului, printr-o scrisoare înregistrată, trimisă 

președintelui NALAS, în termen de o lună după ce decizia a fost luată de Comitetul Ofițerilor de 

Legătură. 

Comitetul Ofițerilor de Legătură va revizui aplicațiile pentru statutul membrilor deplini și va lua 

decizii în funcție de următoarele criterii: 

1. Membrii deplini trebuie să fie asociații ale autorităților locale din țările din sud-estul Europei; 



2.  Asociații care reprezintă numărul critic de unități ale autorităților locale; 

3. Asociații de autorități locale care reprezintă interesele publice locale vizavi de guvernul 

central; 

4. Asociații de autorități locale cu istoric care au dezvoltat activități semnificative în beneficiul 

guvernului local din țara lor; 

5. În principiu, NALAS recomandă fiecărei țări să aibă o asociație națională care să reprezinte 

toate unitățile de guverne locale. În cazul în care sunt mai multe asociații (pe motive istorice, 

geografice sau orice alt motiv decât politic), este posibil să fie mai mult de o asociație națională 

reprezentată în NALAS. În consecință: 

• În cazul în care asociația care candidează provine dintr-o țară care este deja reprezentată în 

NALAS, asociația deja existentă din aceeași țară este consultată și doar cu aprobarea ei, cererea 

este trimisă pentru o altă deliberare și decizie către Comitetul Ofițerilor de Legătură. 

• Dacă mai mult de două asociații care provin din aceeași țară au câștigat statutul de membri 

deplini ai NALAS, țara va fi reprezentată în organele de conducere de maxim 2 asociații (maxim 

4 delegați în Adunarea Generală și 2 ofițeri de legătură în Comitetul Ofițerilor de Legătură pe 

țară pentru a lua parte la masa organelor de conducere NALAS). Atunci când votul este cerut în 

decizii fundamentale, cum ar fi schimbarea statutului, fiecare țară nu va avea mai mult de un vot. 

• Fiecare asociație membră din aceeași țară plătește suma întreagă de cotizație. 

La propunerea Comitetului Ofițerilor de Legătură, statutul de membru onorific va fi dat de 

Adunarea generală, de cel puțin trei pătrimi din majoritatea membrilor prezenți sau reprezentați. 

Statutul de membru onorific nu va intra în vigoare până nu va fi acceptat în scris de către cel 

căruia îi este acordat. 

Statutul de membru al asociației se va prescrie dacă nu va fi plătită cotizația doi ani consecutivi 

fără motive serioase, dacă asociația propune asemenea lucru sau în cazul în care reprezentanții 

dau greș în participarea la masa organelor de conducere NALAS. În orice caz, Comitetul 

Ofițerilor de Legătură este cel care face o asemenea propunere în cadrul Adunării Generale care 

trebuie să ia decizia finală în privința excluderii. 

Comitetul Ofițerilor de Legătură poate decide să excludă un membru în eventualitatea unei 

încălcări grave a regulilor și obiectivelor asociației sau pe baza oricărui alt aspect care poate 

prejudicia serios asociația. Membrii în această situație pot face apel la Adunarea generală în 

termen de o lună de la data comunicării deciziei. 

 

 

 



 

CAPITOLUL II:  

GUVERNAREA, ADMINISTRAȚIA ȘI FUNCȚIONAREA  

A. Adunarea generală 

 

Articolul 8 

Adunarea generală NALAS va avea loc, de obicei, în țara din care provine noul președinte ales. 

În cazul în care acest lucru nu este posibil, Comitetul Ofițerilor de Legătură va alege o locație 

alternativă. 

Adunarea generală va fi compusă din doi delegați din fiecare asociație membră NALAS. Se va 

întâlni în sesiune ordinară o dată pe an, și așa cum e stipulat în articolul 36 al Codului Civil 

Local, oricând interesele asociației necesită acest lucru, fiind convocată de președinte la o dată 

aleasă de acesta sau aceasta. 

Președintele poate convoca de asemenea, ședințe speciale ale Adunării la cerința Biroului 

executiv, a Comitetului Ofițerilor de Legătură sau a o treime din membri, în termen de două luni 

de la data unei asemenea cereri. 

Agenda Adunărilor generale (ordinare sau extra-ordinare) va fi trasată de către Biroul executiv și 

aprobată de Comitetul Ofițerilor de Legătură. Aceasta poate fi modificată în Adunarea generală 

de o majoritate de trei pătrimi de membri prezenți sau reprezentați. 

Invitațiile de participare, însoțite de agendă, vor fi trimise membrilor în scris cu cel puțin o lună 

înainte de data ședinței. 

 

Numai deliberările înscrise pe ordinea de zi, în prealabil, vor fi valide. 

 

Articolul 9 

Adunarea generală: 

- decide forma de lucru a activităților asociației;  

- aprobă rapoartele președintelui și ale trezorierului;  

- aprobă conturile exercițiului financiar precedent;  



- aprobă planul de activități și estimările bugetare;  

- deliberează problemele de pe ordinea de zi;  

- deliberează asupra problemelor procedurale; 

- aprobă programul rotativ pentru președintele NALAS și trei vice președinți; 

- este împuternicită să demită președintele și cei doi vice-președinți;  

- stabililește cuantumul cotizației pentru următorul an. 

 

Rezoluțiile Adunării generale vor fi adoptate de o majoritate a membrilor prezenți sau 

reprezentați care au drept de vot. Fiecare membru are dreptul la maxim două voturi mandatate. 

 

În concordanță cu articolul 34 din Codul Civil Local, nici un membru nu va avea dreptul să 

voteze în probleme legate de decizii legale sau proceduri judiciare care îl privesc/o privesc. 

 

Conform articolului 32 din Codul Civil Local, care stipulează că și în cazul în care nu a fost 

întrunită Adunarea și găsită o rezoluție, o rezoluție este validă dacă toți membrii își dau acordul 

scris. 

 

Procesele verbale vor fi scrise la dezbateri. Acestea vor fi semnate de președinte și înregistrate și 

puse la dosar. 

 

 

B. Comitetul Ofițerilor de Legătură 

Articolul 10 

Asociația va fi condusă de Comitetul Ofițerilor de Legătură. Membrii Comitetului vor fi numiți 

pe o perioadă de doi ani. Aceștia pot fi realeși. 

 

Comitetul Ofițerilor de Legătură va fi compus din:  președinte, cei trei vice-președinți, ofițerii de 

legătură numiți de membri, doi ofițeri de legătură desemnați de membrii asociați, președintele 



Congresului autorităților locale și regionale al Consiliului Europei (loc permanent în calitatea lui 

de fondator NALAS cum s-a declarat in preambul), directorul executiv și trezorierul. 

Comitetul Ofițerilor de Legătură poate decide să invite alte persoane să participe la întâlniri cu 

rol consultativ. 

 

Dacă va apărea un loc vacant (de exemplu în cazul unui deces, demisie sau demitere), Comitetul 

Ofițerilor de Legătură va cere asociației în cauză să numească un nou membru în Comitetul 

Ofițerilor de Legătură și la următoarea ședință ordinară a Adunării generale se va anunța 

schimbul.  

 

Articolul 11 

Comitetul Ofițerilor de Legătură va fi convocat de președinte la intervalul decis de Comitet sau la 

cererea unei treimi din membrii săi. Ordinea de zi va fi trasată de secretariat și aprobată de 

președinte. Aceasta va include orice teme cerute de o treime din membrii săi și va fi adăugată la 

invitațiile scrise, care trebuie trimise membrilor cu cel puțin o lună înaintea întrunirii. Orice alte 

teme pot fi adăugate ordinii de zi la începutul ședinței la cererea președintelui sau a unui 

membru. 

 

Articolul 12 

Comitetul Ofițerilor de Legătură va fi însărcinat cu îndeplinirea deciziilor Adunării generale. 

Comitetul Ofițerilor de Legătură: 

- asigură buna funcționare a rețelei;  

- ia decizii în cadrul proiectelor de cooperare pentru membrii rețelei și pentru secretariat; 

 -ia decizii privind întâlnirile rețelei (număr, loc și temă); 

 -asistă secretariatul la activitățile curente;  

- pune în practică normele hotărâte de Adunarea generală; 

- face propuneri către Adunarea generală; 

- aprobă proiectul ordinii de zi al Adunării generale propus de Biroul executiv. 

În cazul în care datoriile depășesc activele, Comitetului Ofițerilor de Legătură va propune 

Biroului executiv demararea procedurilor de faliment. 



Deliberările Comitetului Ofițerilor de Legătură vor fi valide doar dacă jumătate din membri sunt  

prezenți și voturile prin împuternicire vor fi  permise.  Deciziile  vor  fi  luate  prin  votul 

majorității. 

Președintele, cei trei vicepreședinți, ofițerii de legătură, doi membri deplini reprezentând membrii 

asociați și președintele Congresului autorităților locale și regionale din Consiliul Europei vor 

avea dreptul să voteze. Directorul executiv și trezorierul vor avea doar rol consultativ. 

 

Comitetul Ofițerilor de Legătură va alege doi membri ai comitetului care vor activa în cadrul 

Biroului executiv. Comitetul poate retrage mandatul acestor persoane în cazul unei încălcări 

grave a regulilor sau scopurilor asociației sau în cazul oricărei probleme care ar prejudicia serios 

asociația. 

Va fi menținut un dosar cu deciziile Comitetului Ofițerilor de Legătură, și va fi verificat și 

semnat de președinte. 

 

C. Biroul executiv   

Articolul 13 

Biroul va conduce asociația în conformitate cu Codul Civil Local, mai ales articolul 26 para. 

1, 27 la 30, 42, 58 para. 3, 59, 67 și 72. 

Va fi compus din președinte, vice președinți, directorul executiv, trezorierul, doi ofițeri de 

legătură și un membru al secretariatului Congresului autorităților locale și regionale din Consiliul 

Europei. 

Biroul poate decide să invite alte persoane la întâlnirile sale, cu rol consultativ. 

După cum stipulează articolul 27 para. 2 din Codul Civil Local, corpul de conducere poate fi 

demis de Adunarea generală. 

 

Articolul 14 

Biroul executiv se va întruni ori de câte ori decide pentru orice chestiuni va decide. 

Biroul executiv va asista Comitetul Ofițerilor de Legătură în exercitarea funcțiilor de conducere 

într-un mod mai intens, cum ar fi formularea politicilor interne, asigurând controlul și echilibrul 

acestora, precum și alte funcții de control. Biroul exercită îndatoriri delegate de Adunarea 

generală și Comitetul Ofițerilor de Legătură. 



Fiind unul dintre corpurile de conducere, Biroul executiv se va asigura că toate articolele și 

notificările legal necesare sunt făcute în Registrul asociațiilor. 

În cazul unor datorii excesive, Biroul, acționând la propunerea Comitetului Ofițerilor de 

Legătură, va cere începerea procedurii de faliment. 

 

D. Președintele – Vicepreședinții   

Articolul 15 

Președintele se va asigura că Statutul este conform și că interesele morale și financiare ale 

asociației sunt protejate. Acesta/Aceasta va fi responsabil de comportamentul în activitățile de zi 

cu zi ale asociației în concordanță cu deciziile Biroului. Responsabilitatea reprezentării legale, 

judiciare sau extra-judiciare îi va reveni tot lui/ei în cadrul corpului de conducere. 

Acesta/Aceasta poate acționa din proprie inițiativă în cazul de mai sus, precum și în cazurile 

acțiunilor prevăzute de articolele 59, 64, 67, 71, 72, 73, 74 și 76 ale Codului Civil Local. 

Președintele (el sau ea) poate delega din îndatoririle sale de reprezentare legală altor membri ai 

Biroului. 

Președintele trebuie să anunțe la tribunalul districtual din Strasbourg în termen de trei luni, orice 

amendament la Statut, schimbare a sediului înregistrat sau decizia de a dizolva asociația. 

Președintele NALAS va fi numit pentru un an după un sistem de rotație în care sunt incluși toți 

membrii asociației. Sistemul de rotație va fi bazat pe selectarea în ordine alfabetică a primei litere 

a numelui asociației în limba engleză și va fi aprobat de Adunarea Generală. 

În cazul în care un membru al asociației nu se vede în postura de a prelua președinția, președinția 

va fi preluată de următoarea asociație de pe listă. În acest caz, asociația care și-a pierdut rândul, 

va trece la sfârșitul listei. 

Doar în cazurile de forță majoră, Comitetul Ofițerilor de Legătură poate discuta și decide despre 

poziția pe listă a unei asociații care și-a pierdut rândul de a prelua președinția. 

Dacă o nouă asociație devine membru, va fi trecută la capătul listei. 

După ce toate țările au trecut prin tot ciclul cu privire la faptul dacă și-au folosit sau au ratat 

dreptul la președinție, următorul ciclu va începe/reîncepe în ordine alfabetică. 

Dacă într-o țară există mai mult de o asociație care trebuie să preia președinția NALAS, rămâne 

la latitudinea asociațiilor din țara respectivă să negocieze intern și să propună un candidat care să 

reprezinte pe toți ceilalți. 

 



 

 

Articolul 16 

NALAS are trei vicepreședinți. Primul vicepreședinte devine anul următor noul președinte pentru 

a asigura continuitatea, în timp ce al doilea vicepreședinte devine prim vicepreședinte și așa mai 

departe, conform sistemului de rotație. 

Ca și președintele, fiecare vicepreședinte poate delega din treburile proprii altor membri ai 

Biroului. 

 

E. Directorul executiv   

Articolul 17 

Directorul executiv, șeful secretariatului, va fi responsabil de activitatea administrativă de zi cu zi 

a asociației, precum și de comunicarea și relațiile interne și internaționale. El sau ea este 

responsabil/ă pentru implementarea practică a deciziilor luate de către Corpurile de Guvernare, 

pentru păstrarea arhivei NALAS, organizarea documentelor și verificarea corectitudinii 

financiare în realizarea bugetului adoptat. 

Acesta/aceasta va organiza păstrarea proceselor verbale ale întâlnirilor și va actualiza lista cu 

membrii. 

Președintele va numi directorul executiv pe perioadă nedeterminată, pe baza unei propuneri din 

partea Comitetului Ofițerilor de Legătură.  

Președintele poate, pe baza unei propuneri din partea Comitetului Ofițerilor de Legătură, să 

demită directorul executiv în cazul unei încălcări grave a regulilor și scopurilor asociației sau în 

cazul oricărei probleme care ar prejudicia serios asociația. 

 

F. Secretariatul 

Articolul 18 

Secretariatul condus de directorul executiv este responsabil de activitatea de zi cu zi a asociației. 

Secretariatul este condus de un personal angajat de către directorul executiv bazat pe competențe 

conform procedurilor NALAS în resurse umane, aprobat de Comitetul Ofițerilor de Legătură. 



În responsabilitatea directorului executiv, secretariatul asigură implementarea deciziilor în cadrul 

Adunărilor Generale, a strategiilor NALAS și planurilor de acțiune. Se va deschide un singur 

cont în bancă și un singur cont poștal pentru tranzacțiile financiare ale tuturor asociațiilor. 

 

G. Trezorierul  

Articolul 19 

Trezorierul va fi numit de președinte pe baza unei propuneri făcute de Comitetul Ofițerilor de 

Legătură, pentru o perioadă de doi ani ce poate fi reînnoită. 

Trezorierul va monitoriza auditul intern și extern, se va asigura că în ceea ce privește 

contabilitatea totul este în ordine și că raportul financiar oferit de secretariat și directorul executiv 

este fiabil și în concordanță cu legile în vigoare. 

Consultându-se cu trezorierul și directorul executiv, președintele va prezenta raportul financiar al 

asociației și estimările bugetare. 

Trezorierul își va îndeplini îndatoririle într-o manieră promptă și profesională. 

Președintele, pe baza unei propuneri făcute de Comitetul Ofițerilor de Legătură, poate demite 

trezorierul, în cazul unei încălcări grave a responsabilităților enumerate în paragraful 2, 3 și 4 al 

acestui articol. 

 

Articolul 20 

Puterile fiecărui organ pot fi detaliate prin reguli de procedură. 

 

H. Resursele   

Articolul 21 

Resursele asociației vor proveni din: 

-Cotizații,  

-Subvenții, 

-Donații și moșteniri, 

-Venituri din servicii furnizate unor terțe părți 

-Resurse de natură excepțională  



-Altele. 

 

 

CAPITOLUL III: AMENDAMENTE LA STATUT ȘI DIZOLVAREA 

 

Articolul 22 

Statutul poate fi modificat doar la cererea Comitetului Ofițerilor de Legătură sau a mai mult de 

jumătate din membrii cu drepturi depline, dar toți membrii Adunării generale pot propune 

amendamente. O Adunare generală extraordinară va fi convocată pentru a decide un asemenea 

amendament, și trebuie să fie compusă din cel puțin jumătate din membri. Dacă acest cvorum nu 

este obținut, Adunarea generală va fi reconvocată o lună mai târziu. Atunci va putea delibera 

indiferent de numărul celor prezenți. 

Două treimi din toți membrii prezenți sau reprezentați sunt necesare pentru a adopta un proiect de 

amendament. 

 

Articolul 23 

Regulile de procedură vor stabili orice chestiune care nu este explicată în statut, în special cele 

privind funcționarea asociației și drepturile și obligațiile membrilor. 

Regulile de procedură nu pot fi în contradicție cu statutul și trebuie să reflecte principiile 

fundamentale stipulate în acesta. 

 

Articolul 24 

Dizolvarea asociației va fi decisă, la cererea Comitetului Ofițerilor de Legătură, printr-o 

Adunare generală extraordinară a membrilor, convocată special cu acest scop în concordanță cu 

regulile stabilite în articolul 8. 

Adunarea generală convocată cu acest scop trebuie să fie compusă din cel puțin jumătate din 

membrii săi plus unul. 

Dacă acest cvorum nu este obținut, Adunarea va fi reconvocată o lună mai târziu. Atunci va putea 

delibera indiferent de numărul celor prezenți. În oricare din cazuri dizolvarea poate fi decisă doar 

de două treimi din majoritatea membrilor prezenți sau reprezentați. 



În eventualitatea dizolvării, Adunarea generală va numi unul sau mai mulți lichidatori pentru a 

lichida bunurile asociației. Aceste lichidități vor fi donate uneia sau mai multor asociații cu scop 

similar. 

Acest statut a fost adoptat de Adunarea generală constituantă organizată la Strasbourg  în data de 

27 Mai 2004 și modificat de a VI a Adunare Generală în Sarajevo, Bosnia și Herțegovina în data 

de 11 martie 2011 și de a X-a Adunare Generală în data de 18 mai în Plovdiv, Bulgaria. 


