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Articolul 13 
(1) Asociaţia îşi poate constitui filiale, ca structuri teritoriale, cu un număr minim de 3 membri, 
organe de conducere proprii şi un patrimoniu distinct de cel al asociaţiei. 
(2) Filialele sunt entităţi cu personalitate juridică, putând încheia, în nume propriu, acte 

juridice în condiţiile stabilite de asociaţie prin actul constitutiv al filialei. Ele pot încheia acte 
juridice de dispoziţie, în numele şi pe seama asociaţiei, numai pe baza hotărârii prealabile a 
consiliului director al asociaţiei. 

La data de 28-07-2005 Alin. (2) al art. 13 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 
246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005. 

(3) Filiala se constituie prin hotărârea adunării generale a asociaţiei. Personalitatea juridică se 
dobândeşte de la data înscrierii filialei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. 

La data de 28-07-2005 Alin. (3) al art. 13 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 
246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005. 

(4) În vederea înscrierii filialei, reprezentantul asociaţiei depune la judecătoria în a cărei 
circumscripţie urmează să îşi aibă sediul filiala cererea de înscriere, împreună cu hotărârea de 
constituire a filialei, statutul, actul constitutiv, actele doveditoare ale sediului şi patrimoniului 
iniţial ale acesteia, precum şi copii certificate pentru conformitate cu originalul ale actelor 
doveditoare ale identităţii membrilor filialei. Dispoziţiile art. 6, art. 7 alin. (2^1) şi ale art. 9-12 sunt 

aplicabile în mod corespunzător. 
La data de 21-07-2019 Alineatul (4) din Articolul 13 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost 
modificat de Punctul 5, Articolul 53, Capitolul XI din LEGEA nr. 129 din 11 iulie 2019, 
publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 18 iulie 2019 
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