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Articolul 24 

(1) Consiliul director asigura punerea în executare a hotărârilor adunării generale. El poate fi 

alcătuit şi din persoane din afară asociaţiei, în limita a cel mult o pătrime din componenta sa. 

(2) În exercitarea competentei sale, consiliul director: 

a) prezintă adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea 

bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi 

proiectul programelor asociaţiei; 

----------- 
Litera a) a alin. (2) al art. 24 a revenit la forma iniţială prin respingerea ORDONANŢEI nr. 37 

din 30 ianuarie 2003, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 1 februarie 2003 de către 

LEGEA nr. 213 din 5 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 597 din 11 iulie 2005. 

ORDONANŢA nr. 37 din 30 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 1 

februarie 2003 a fost abrogată de art. III din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în 

MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005. 

b) încheie acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei; 

c) aproba organigrama şi politica de personal ale asociaţiei, dacă prin statut nu se prevede 

altfel; 

d) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de adunarea generală. 

(3) Regulile generale privind organizarea şi funcţionarea consiliului director se stabilesc prin 

statut. Consiliul director îşi poate elabora un regulament intern de funcţionare. 

(4) Nu poate fi membru al consiliului director, iar dacă era, pierde aceasta calitate orice 

persoana care ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei instituţii publice, dacă asociaţia 

respectiva are ca scop sprijinirea activităţii acelei instituţii publice. 
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