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1. Dispoziţii generale 

 

1.1 “Pro–Trebujeni” (în continuare Asociaţie) este organizaţie obştească, nonprofit, 

neguvernamentală, apolitică, constituită prin libera manifestare a voinţei persoanelor asociate 

în vederea realizării în comun a scopurilor determinate de prezentul Statut. 

1.2 Denumirea deplină a Asociaţiei este “Organizaţia obştească locală “Pro-Trebujeni”, iar cea 

prescurtată este “Pro-Trebujeni”. 

1.3 Asociaţia este creată în forma organizatorico-juridică de organizaţie obştească locală şi îşi 

desfăşoară activitatea în conformitate cu Constituţia RM, cu Legea RM nr. 837-XIII din 

17.05.1996 cu privire la asociaţiile obşteşti, cu legislaţia în vigoare şi prezentul Statut. 

1.4 Asociaţia este o asociaţie locală. 

1.5 Asociaţia îşi desfăşoară activitatea în strînsă colaborare cu organizaţiile de stat şi cu asociaţii 

obşteşti din ţară şi peste hotare ale căror scopuri nu contravin scopurilor asociaţiei. 

1.6 Asociaţia este persoana juridică din momentul înregistrării Statutului său, dispune de conturi 

bancare (de decontare şi valutar), are ştampila proprie şi dreptul exclusiv asupra simbolicii 

sale. 

1.7 Asociaţia răspunde pentru obligaţiile sale cu tot patromoniul ce-i aparţine. Asociaţia nu 

răspunde pentru obligaţiile membrilor săi. Totodată statul nu poartă nici o răspundere pentru 

obligaţiile Asociaţiei. 

1.8 Asociaţia urmăreşte beneficiul public. 

1.9 Asociaţia va activa pînă la atingerea scopurilor sale statutare. 

1.10 Sediul Asociaţiei se află în raionul Orhei, comuna Trebujeni, satul Trebujeni, tel. (235) 56036, 

fax (235) 56903. 

 

 

2. Scopurile şi sarcinile de activitate 

 

2.1. Asociaţia îşi desfăşoară activitatea în vederea realizării următoarelor scopuri fundamentale: 

a) Dezvoltarea social-economică a comunei Trebujeni; 

b) Protejarea mediului în regiunea comunei Trebujeni; 

c) Dezvoltarea culturală a comunei Trebujeni. 

2.2. Sarcinile de activitate ale Asociaţiei: 

a) Revitalierea obiectelor de menire culturală şi sportivă (stadionul, casa de cultură); 

b) Promovarea dezvoltării afacerilor; 

c) Angajarea cetăţenilor în câmpul de muncă, inclusiv prin auto-angajare; 

d) Organizarea colectării şi înmormântării deşeurilor casnice; 

e) Protejarea mediului; 

f) Informarea comunităţii despre organizaţiile şi proiectele, care le pot acorda asistenţa în 

activitatea de fermier sau în rezolvarea problemelor sociale; 

g) Promovarea comunei Trebujeni în plan cultural-turistic;  

h) şi altele 

2.3. Pentru realizarea scopurilor propuse Asociaţia are dreptul: 

a) Să fondeze, să posede mijloacele de informare în masă proprii şi să se folosească în modul 

stabilit de cele de stat; 

b) Să difuzeze liber informaţii privind scopurile şi activitatea sa, altă informaţie, conform 

legislaţiei în vigoare; 

c) Să obţină de la autorităţile publice informaţie necesară pentru desfăşurarea activităţii 

statutare; 

d) Să încheie contracte din numele său, să procure şi să comercializeze bunuri în conformitate 

cu scopurile statutare; 


