UNIUNEA TATUATORILOR ROMANI

U.T.R.
STATUTUL
CAPITOLUL 1
DISPOZITII
A. Constituirea.
Art.1) Denumirea acociatiei este Uniunea Tatuatorilor Romani, pe scurt U.T.R. si este persoana
juridica romana de drept privat, non politic, sigla uniunii fiind atasata la statut.
1.Se constituie si functioneaza in interes general, avand ca domenii: dezvoltare
economica, sociala, sanatate, profesionala, arta, ajutor umanitar, conform O.G. nr.26/2000 cu
modificarile si completarile O.G. nr. 37/2003 si completeaza cu prevederile prezentului statut.
2. Patrimoniul initial este de 2000 lei.
3.Uniunea se infiinteaza pe o durata de timp nedeterminata la initiativa membrilor
fondatori, persoane fizice si juridice in numar de 5 (cinci).

B. Sediul.
Art.2) Sediul Uniunii Tatuatorilor Romani este in: Str. BRESTEI, Nr. 34, Ap. 1, Cod 200420,
Loc. CRAIOVA, Jud. DOLJ, ROMANIA. In acelas spatiu cu S.C. Tattoo Sfinx Salon srl,
aceasta fiind membru fondator si avand aceleasi activitati.

C. Statutul
Art.3) Statutul are urmatoarele capitole:
CAPITOLUL 1. DISPOZITII;

- a. Constituirea,
- b. Sediul,
- c. Statutul,

CAPITOLUL 2. ORGANELE DE DREPT;

- a. Adunarea generala,
- b. Consiliul Director,
- c. Cenzorul,

CAPITOLUL 3. DERULARE;

- a. Activitati,
- b. Scopul - Obiectivele,

CAPITOLUL 4. VENITURI;

- a. Venituri,
- b. Donatii - Sponsorizari,
- c. Patrimoniul,

CAPITOLUL 5. MEMBRII;

- a. Calitatea de membru,
- b. Drepturile membrilor,
- c. Indatoririle si obligatia membrilor,
- d. Pierderea calitatii de membru,
- e. Nu pot deveni membri,

CAPITOLUL 6. DESFIINTARE;

- a. Dizolvare,
- b. Lichidare,
- c. Bunuri.

CAPITOLUL 7. DISPOZITII FINALE;

CAPITOLUL 2
O R G A N E L E D E D R E P T
Art.4) Organele U.T.R. sunt :
1.ADUNAREA GENERALA,
2.CONSILIUL DIRECTOR,
3.CENZORUL.

A. Adunarea Generala.
Art.5) Adunarea generala este organul de conducere, alcatuita din totalitatea membrilor
acesteia.
1.Competenta adunarii generale cuprinde:
a-adunarea generala se intruneste obligatoriu o data pe an sau de cate ori
este nevoie,
b-data intrunirii sedintelor adunarii generale se va hotara de comitetul de conducere.
c-anuntarea intrunirii va trebui sa cuprinda data si locul intrunirii Adunarii Generale.
d-exceptie fac anumite cazuri stabilite de Comitetul de Conducere sau
Presedintele U.T.R. intrunirea fiind comunicata membrilor cu cel putin 15 zile inainte
de data intrunirii.
3.Adunarea Generala este statutara cu cel putin jumatate plus unul din numarul membrilor,
a-fiecare membru are drept la un vot in Adunarea Generala.
b-membrii uniunii care nu pot participa la intrunire au dreptul de a desemna un coleg
pentru a vota in numele sau.
c-hotaririle Adunarilor Generale se iau cu voturile a jumatate plus unu a membrilor
prezenti.
4.Hotararile luate de adunarea generala si au ramas aprobate, sunt obligatorii chiar si pentru
membrii care nu au luat parte la adunarea generala sau au votat impotriva.
5.Adunarea Generala stabileste programul obiectivelor uniunii precum si activitatile Comitetului
de Conducere.
a-aproba si modifica bugetul de venituri si cheltuieli si bilantul contabil,
b-analizeaza raportele financiare contabile,
c-alege membrii comitetului de conducere si cenzorul,
d-revoca membrii comitetului de conducere si cenzorul (numai in cazuri de incalcare a
prezentului statut sau conform legii).
e-modificarea si adaugarea in actul constitutiv si a statutului,
f-stabileste masurile necesare indepliniri scopului si obiectului de activitate U.T.R.,
g-aproba proiectele, expozitiile si concursurile de tatuaj si body piercing,
i-dizolvarea si lichidarea uniunii, precum si stabilirea destinatiei bunurilor dupa lichidare,
j-aproba efectuarea de donatii, sponzorizari si reclame,
k-solutioneaza contestatiile impotriva excluderii sau includerii unor membrii hotarate de
Comitetul de Conducere al U.T.R.
l-membrul fondator imputernicit este Presedintele U.T.R. pentru a incheia acte
juridice in numele si pe seama U.T.R.
Art.6) Hotararile luate de Adunarea Generala pot fi atacate in termen de 15 zile de
la incheierea sedintei in fata instantelor judecatoresti in conditile prevazute de art.23 din
O.G.nr.26/2000.

B. Comitetul de Conducere.
Art.7) Comitetul de Conducere al U.T.R. este organul de executare numit de catre Adunarea
Generala.
Art.8) Comitetul de Conducere are trei functii:
- PRESEDINTE; - VICEPRESEDINTE; - SECRETAR,
1.Functiile de conducere vor fi ocupate pe o perioada de 3 ani numai de membri fondatori.

a-aceste functii pot fi ocupate de membrii U.T.R. dupa o vechime de minim trei
ani in uniune.
2.Comitetul de Conducere poate detine functiile pentru o perioada nelimitata conform hotararii
Adunarii Generale a membrilor.
a-Comitetul de Conducere sau un membru al comitetului poate fi schimbat de
Adunarea Generala cu votul a jumatate plus unu din membri.
b-un membru din conducere poate fi schimbat si la cererea acestuia.
Art.9) Consiliul de Conducere are urmatoarele sarcini:
1.Prezinta Adunarii Generale raportul de activitate, bilantul contabil pe perioada
anterioara bugetul de venituri si cheltuieli anterior si pe urmatorul an, precum si proiectul
programelor.
a-presedintele trebuie sa ia decizii, hotarari, sa semneze acte bancare, juridice,
contracte, etc. in numele si pentru U.T.R.
b-administreaza si gestioneaza fondurile asociatiei pe baza hotararilor Adunarii
Generale.
c-aproba organigrama de personal, salarizarea acestuia si cheltuielile necesare uniunii.
d-stabileste strategia de dezvoltare a activitatii si promovarea U.T.R. conform
obiectivelor.
e-decide asupra constituirii de federatii alaturi de alte asociatii,
f-elaboreaza programele si proiectele pe care le supune Adunarii Generale.
g-supravegheaza indeaproape programele si proiectele derulate.
h-indeplineste orice alte atributii stabilite de Adunarea Generala,
i-decide asupra primirii de noi membrii in cadrul asociatiei,
j-hotaraste schimbarea sediului uniunii, etc.
Art.10) Consiliul de Conducere al uniunii se intruneste lunar, pentru a discuta activitatile
efectuate si in curs de efectuare ale U.T.R.
1.In cazul in care Presedintele nu poate sa-si exercite indatoririle, din anumite motive, atributiile
acestuia vot fi preluate de vicepresedinte, in urma unei imputerniciri lasate de Presedinte.
Art.11) Controlul financiar intern al asociatiei este asigurat de un cenzor.
1.Cenzorul este organul de control economic-financiar al uniunii.
2.In realizarea competentei sale cenzorul trebuie sa:
a-verifce modul in care este administrat patrimoniul asociatiei.
b-intocmeasca rapoarte si sa le prezinte adunarii generale.
c-poate participa la sedintele consiliului director fara drept de vot.
d-indeplineste orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de adunarea generala.
e-verifica aproba si semneaza modul de gestionare a valorilor financiare si materiale ale
uniunii conform legii.
Art.12. Posturile de conducere si control la U.T. R.
*Presedinte:
*Vicepresedinte:
*Secretar:
*Cenzor: CONTABIL AUTORIZAT
Va fi angajat un contabil dupa infintarea asociatiei

CAPITOLUL 3
D E R U L A R E A
A. Activitati.
Art.13) Uniunea Tatuatorilor Romani isi desfasoara activitatatea in domeniile:
1. dezvoltarea economica a uniunii si membrilor
2. ajutor social al membrilor
3. cursuri profesionale de tatuaj si body piercing.
4. respectarea cu strictete a normelor de igiena sanitara si a legislatiei in vigoare.
5. arta, tatuaj artistic si cosmetic, body piercing (montaj bijuterie pe corp) desene si picturi,
6. ajutor umanitar in colaborare cu Crucea Rosie
7. procurarea si distribuirea de materiale, aparatura, instrumentar, etc. de tatuaj, body piercing
8. editarea de publicatii de specialitate in tatuaj, body piercing, desene si picturi,
9. derularea pe internet al unui site de specialitate in tatuaj, body piercing, desene si picturi.
10. efectuarea de conventii si expozitii avand ca obiectiv tatuaj, piercing, picturi, desene,etc.

B. Scopul - Obiectivele
Art.14) Uniunea Tatuatorilor Romani are ca scop promovarea, sprijinirea si dezvoltarea
meseriilor si activitatilor de Tatuaj, Body Piercing,(montaj bijuterie pe corp).
1.Membrii U.T.R. trebuie sa foloseasca si sa promoveze insemnele si activitatile uniunii.
2.Respectarea conditiilor cerute de legislatia Romaniei si prezentul cu modificarile s-au
schimbarea acestuia “ORDINUL NR. 1136 / 27.06.2007” privind meseriile si activitatile de Tatuaj
si Body Piercing (montaj bijuterie pe corp).
3.Consultanta si reprezentanta juridica de catre U.T.R. membrilor sai.
c-sprijinirea si ajutarea membrilor U.T.R. in domeniul tatuaj, body piercing.
b-cursuri si calificare in domeniul de Tatuaj si Body Piercing, efectuate in colaborare cu
persoane juridice cu activitati specifice domeniului,institutiile statului si cu membrii U.T.R.
4.Ajutarea membrilor U.T.R.
a-asigurarea membrilor cu servicii de consultanta, sprijinire si dezvoltare a saloanelor,
b-ajutarea membrilor prin imprumuturi rambursabile fara comisioane sau dobanzi,
necesare in desfasurarea activitatii si numai in limita bugetului asociatiei,
5.Editarea periodica sau lunara a unei reviste de specialitate de catre U.T.R. s-au membri.
a-fiecare membru va avea una sau doua pagini gratuite; conform P-V
6.Ajutarea si intr-ajutorarea membrilor U.T.R.:
a-prin inprumuturi si schimburi de modele, materiale, aparatura, instrumentar, etc.
b-vanzarea de aparatura, materiale, instrumental etc. de tatuaj si body piercing, catre
membrii si intre membrii uniunii la preturi favorabile fata ce ceilalti clienti,
7.Infiintarea unui site cu denumirea www.utr.ro, si www.tatuaje-piercing.ro
a-pe acest site va fi prezentat fiecare membru, cu o pagina de prezentare si informatii.
b-fiecare membru isi va putea posta lucrarile si vanzarea de materiale numai
pentru tatuaj, body piercing, picturi si desene.
8.Organizarea anuala de expozitii si concursuri de tatuaj si body piercing,
a-efectuarea de expozitii - concursuri de tatuaj si body piercing anuala,
b-reprezentarea U.T.R. de catre membrii la expozitii si concursuri internationale,
9.Activitati de picturi,desene, tatuaj si body piercing cu respectarea normelor de igiena sanitara.
10.Colaborarea cu institutii ale statului, firme private,organizatii umanitare sau asociatii similare.
11.Afilierea altor organizatii la U.T.R. si afilierea U.T.R. la organizatii, federatii sau organisme
12.Eliberarea de certificate de membru al Uniunii Tatuatorilor Romani.
13.Primirea de donatii si sponzorizari de la persoane fizice si juridice din tara si strainatate.
14.U.T.R. poate infinta societati comerciale conform O.G. 26/2000 art.47.
15.U.T.R. poate efectua ajutoate umanitare, financiar si material in colaborare cu crucea rosie.

Art.15) Modalitatiile de realizare a scopului acesteia, precum si problemele legate de
administrarea si gestionarea ei sunt prevazute in Statut.

CAPITOLUL 4
F I N A N T A R E
A. Venituri
Art.16) Veniturile si bunurile uniunii provin din:
1.Aportul capital in suma de 2000 lei,
2.Donatii si imprumuturi in bunuri facute de membri (P-V),
3.Cotizatiile membrilor stabilite de Adunarea Generala (P-V).
4.Dobanzi legale rezultate din plasarea sumelor in banci,
5.Venituri realizate din dividentele societatii comerciale in situatia in care UTR va infiinta astfel
de societati potrivit art.47 din O.G. NR 26/2000,
6.Venituri realizate din activitati economice directe si/sau impreuna cu firme private,
7.Donatii,sponsorizari sau legate,
8.Resurse obtinute de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale,
9.Alte venituri prevazute de lege,

B. Donatii - Sponzorizari.
Art.17) Donatii in bunuri materiale si financiare:
1.UTR are dreptul sa primeasca donatii si sponzorizari financiare si materiale de la persoane
juridice si fizice cu scop definit sau nedefinit.
2.UTR are dreptul sa faca donatii financiare sau materiale catre Crucea Rosie Romana,etc.
3.Donatiile si sponzorizarile primite si efectuate vor fi avizate de Comitetul de Conducere.
4.Actiunile de sponsorizare si donatii in favoarea sau de catre U.T.R se vor face prin contract
scris, incheiat in temeiul legii.

C. Patrimoniu.
Art.18) Patrimoniul U.T.R. apartine si este bunul tuturor membrilor,
1.Patrimoniul social al uniunii va fi folosit si utilizat:
a- pentru organizarea si functionarea asociatiei: salarizari, chirie, administratie,
functionarea sediului, dotari cu aparatura, materiale, instrumentar, cu tehnica de calcul si
telecominicatii, mobilier pentru birou, consumabile, deplasari, etc, privind activitatile pe
care le desfasoara asociatia.
b- disponibilitatile banesti vor fi utilizate pentru finantarea activitatilor, elaborarii
proiectelor si programelor asociatiei.
3.Din contributile tertilor se vor asigura finantarea elaborarii proiectelor si programelor asociatiei.
4.Sumele obtinute din venituri realizate din activitati economice directe si/sau impreuna cu firme
private vor fi utilizate pentru investitii, realizarea activitatilor, programelor si proiectelor pe care
le desfasoara uniunea
5.Pe baza bugetelor aprobate, pentru fiecare activitate, program sau proiect in parte, se vor
putea acorda indemnizatii pentru membrii, plati pentru tertii care contribuie la
realizarea programelor, in baza unor contracte incheiate intre parti, etc.

CAPITOLUL 5
M E M B R I I
A. CALITATEA DE MEMBRU.
Art.19) Membru U.T.R. poate sa devina:
1.Persoana fizica romana care practica o activitate independenta ca artist tatuator, montator
bijuterie pe corp,pictor, desenator si persoanele care simpatizeaza cu aceste activitati.
2.Persoana juridica romana care are ca domeniul de activitate tatuaj si body piercing.
3.Persoanele fizice sau juridice care nu sunt membri sau asociati in alte asociatii, fundatii,
federatii Romane, care au aceleasi obiective si domenii de activitate.
Art 19) Membrii U.T.R. sunt:
1. Membrii fondatori,
2. Membrii cotizanti,

B. DREPTURILE MEMBRILOR.
Art. 20) Membrii au urmatoarele drepturi:
2.Membrii fondatori, sunt membri care au constituit asociatia,
a-au drepturi depline pe toata perioada existentei asociatiei,
b-pot detine functii de conducere sau control in cadrul U.T.R.
3.Membrii cotizanti, sunt persoanele care au fost primiti in U.T.R. dupa infintarea acesteia in
urma unei adeziunii aprobate,
a-au drepturi de vot in adunarea generala,
b-au dreptul de a se folosi de bunurile uniunii cu acordul prealabil al
consiliului directoral,
c-au dreptul de a imputernici alt membru pentru a-l reprezenta la adunarile generale,
d-au dreptul de a face parte din programele si proiectele uniunii,
e-au dreptul de a reprezenta U.T.R. si Romania la intruniri internationale,
f -drepturile prevazute in prezentul statut.

B. INDATORIRILE SI OBLIGATIILE MEMBRILOR.
Art.21) Toti membrii sunt obligati sa respecte statutul si hotararile luate de adunarea generala,
1.Sa promoveze insemnele si actiunile U.T.R.
a-prin expunerea si afisarea siglei in saloanele si pe siteurile membrilor,
b-la expozitii, concursuri si intruniri de specialitate unde participa membrii,
2.Sa nu denigreze uniunea sub nici o forma:
a-scris, vorbit, afisat, etc.
b-sa anunte conducerea U.T.R. in cazul in care sesizeaza denigrarea acesteia.
Art. 22) Toti membrii sunt obligati sa achite cotizatia lunara:
1.Cotizatia este un ajutor adus uniunii in vederea desfasurarii activitatilor si proiectelor:
a-valoarea cotizatiei este hotarata pentru primul an de functionare de membrii fondatori,
b-valoarea cotizatiei va fi hotarata de catre membri la fiecare adunare generala.
c-membrii nu au voie sa intarzie cu plata cotizatiei mai mult de doua luni.
2.Plata cotizatiei se poate face prin virament bancar sau direct la uniune eliberandu-se chitanta.
a-cotizatia se poate plati si in avans.

C. PIERDEREA CALITATII DE MEMBRU.
Art.23) Calitatea de membru poate fi pierduda in urmatoarele situatii:
1. Atunci cand membrul renunta din anumite motive la aceasta.
2. Cand comitetul de conducere hotaraste acest lucru:
a-membrul nu a achitat cotizatia lunara pe o perioada mai mare de doua luni,
b-cand membrul a adus prejudicii financiare sau morale uniunii,
c-cand membrul denigreaza in mod voit uniunea si membrii acesteia,

3.Daca un membru se mai inscrie si la o alta asociatie, fundatie sau federatie care are aceleasi
obiective si domenii de activitate ca U.T.R.
4.Cand se incalca in mod repetat:
a-deciziile si hotararile consiliului directoral sau ale adunarii generale.
b-nu respecta statutul uniunii,
c-nu foloseste si nu expune la loc vizibil in saloane si pe siteurile acestuia, insemnele
UNIUNI TATUATORILOR ROMANI U.T.R.
Art.24) In urma unei hotarari judecatoresti:
1.Daca persoana juridica inchide firma:
a-in urma unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabila privind incalcarea legilor,
2.Daca persoana fizica a fost sau este condamnata pentru:
a-acte de terorism, trafic de substante interzise si armament, siguranta nationala,.

D. NU POT DEVENI MEMBRI.
Art.25) Nu pot deveni membri U.T.R.
1.Persoanele fizice si juridice care sunt deja membre ale altor asociatii, fundatii sau federatii
care au obiective si domenii de activitate Tatuaj si Body Piercing.
2.Persoanele care au fost condamnate conform Art.23, alin.2.

CAPITOLUL 6
D E S F I I N T A R E A
A. DIZOLVAREA.
Art.26) Dizolvarea U.T.R. se poate face cu acordul Adunarii Generale sau conform O.G.nr.
26/2000 cu modificarile si completarile O.G. nr. 37/2003.
1.Imposibilitatea constituirii adunarii generale sau a constituirii consiliului director in conformitate
cu statutul uniunii, daca aceasta situatie dureaza mai mult de un an de la data la care, potrivit
statutului, adunarea generala sau, dupa caz, consiliul director trebuia constituit;
2.Reducerea numarului de membri sub limita fixata de lege timp de 3 luni.
3.Constatarea dizolvarii se realizeaza prin hotararea judecatoriei in a carei circumscriptie se afla
sediul uniunii, la cererea oricarei persoane interesate.
a-cand scopul sau activitatea uniunii a devenit ilicita sau contrara ordinii publice;
b-cand realizarea scopului este urmarita prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
c-cand uniunea urmareste un alt scop decat cel pentru care s-a constituit;
d-cand uniunea a devenit insolvabila;
4.Instanta are competenta sa hotarasca dizolvarea uniunii la judecatoria in
circumscriptia careia aceasta isi are sediul.
Art.27) In cazul dizolvarii, bunurile ramase in urma lichidarii nu se pot transmite catre persoane fizice.
1.Aceste bunuri pot fi transmise catre persoane juridice de drept privat sau de drept public cu
scop identic sau asemanator, printr-o procedura stabilita in statutul uniunii.

B. Lichidarea.
Art.28) In cazurile de dizolvare prevazute de O.G. nr.26/2000 cu modificarile si completarile
O.G. nr. 37/2003. si a art. 55, 56, lichidatorii vor fi numiti prin hotarare judecatoreasca.
1.In cazul dizolvarii prevazute de art. 26, lichidatorii vor fi numiti de catre adunarea
generala, sub sanctiunea lipsirii de efecte juridice a hotararii de dizolvare.
2.In toate cazurile, mandatul consiliului director inceteaza o data cu numirea lichidatorilor.
3.Lichidatorii trebuie sa fie lichidatori autorizati, in conditiile legii, reprezentanti permanenti ale
persoanei juridice lichidatoare
Art.29) Lichidarea se face numai pe bunurile inscrise in actele contabile si care apartin de drept

uniunii nu si asupra altor bunuri care apartin membrilor.
1.Lichidarea nu se poate face asupra anumitor bunuri care apartin membrilor:
a-bunurile care sunt imprumutate uniunii spre folosinta se returneaza proprietarului.

C. Bunurile.
Art.30) Bunurile ramase dupa lichidare vor fi impartite catre membrii uniunii persoane juridice
sau donate catre asociatii si fundatii cu domeniul de activitate umanitar.
1.Daca uniunea se lichideaza fara a avea datorii catre bugetul de stat sau catre terte persoane,
bunurile materiale si financiare vor fi impartite catre membri uniunii in functie de cat a participat
fiecare material sau financiar.
2.Impartirea bunurilor se va face pe cale amiabila intre membri U.T.R.
3.In cazul in care nu se ajunge la o intelegere, toate bunurile vor fi donate.
4.Materialele, instrumentarul si aparatuara medicala pot fi donate catre Crucea Rosie Romana.

CAPITOLUL 7
D I S P O Z I T I I F I N A L E
Art. 31) Statutul face parte integranta din prezentul act de constituire, fiind insusit integral de
membrii fondatori, consemnat odata cu semnarea si autentificarea sa.
Tehnoredactat in 6 (sase) exemplare, azi __________________________, data autentificarii.
Sigla de recunoastere a Uniunii Tatuatorilor Romani este atasata la statut:

