
STATUTUL L.S.H. 
 

               Cap. 1. Dispoziţii generale 
 
        Art. 1. Liga Studenţilor din Facultatea de Inginerie Hunedoara - prescurtat LSH, este persoană juridică de 
drept privat, fără scop guvernamental, patrimonial, care reuneşte pe baza liberului consimţământ studenţi de la 
toate formele de învăţământ din Facultatea de Inginerie din Hunedoara sau alte persoane interesate care 
respectă prevederile prezentului statut. 
        Art. 2. LSH are sediul în Hunedoara, Strada Revoluţiei nr. 5 corpul B 
        Art. 3. Durata de funcţionare a LSH este nedeterminată. 
 
              Cap. 2. Scop şi obiective 
 
        Art. 4. Scopul principal al LSH este promovarea intereselor generale şi specifice ale membrilor săi în 
toate domeniile de activitate, precum şi elaborarea şi desfăşurarea de programe specifice în domeniul formării, 
instruirii şi educării studenţilor şi altor categorii de tineri. 
        Art. 5. În vederea îndeplinirii scopului propus, LSH îşi propune realizarea următoarelor obiective: 
a). reprezentarea studenţilor membri prin delegaţi aleşi în organele de conducere universitară la toate 
nivelele (Consiliul Facultăţii, Biroul Facultăţii, Senat etc.); 
b). organizarea de acţiuni revendicative sau de protest în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 
c). organizarea de acţiuni cu caracter profesional-ştiinţific, cultural, turistic, sportiv sau orice alte 
activităţi specifice; 
d). stabilirea unui dialog permanent cu cadrele didactice, alţi salariaţi ai facultăţii sau ai institutului, 
precum şi cu conducerile acestora; 
e). asocierea cu/afilierea la alte organizaţii cu interese similare din ţară sau străinătate; 
f). stabilirea unor legături şi colaborări cu alte organizaţii la nivel naţional şi internaţional; 
g). sprijinirea şi stimularea studenţilor şi tinerilor cu aptitudini deosebite sau aflaţi în situaţii sociale 
precare; 
h). desfăşurarea oricărui tip de activităţi, în condiţiile legislaţiei şi ale prezentului Statut. 
 
                 Cap. 3. Patrimoniu 
 
           Art. 6. Patrimoniul LSH este constituit din: 
a). contribuţia iniţială a membrilor săi (patrimoniul iniţial); 
b). taxe de înscriere, cotizaţii şi contribuţii ale membrilor săi; 
c). bunuri şi fonduri provenite din donaţii, legate, subvenţii, sponsorizări, finanţări şi alte surse legale, 
din partea unor persoane fizice sau juridice din ţară sau străinătate; 
d). fondurile obţinute din acţiuni cu specific profesional-ştiinţific, cultural, turistic, sportiv sau alte 
activităţi cu caracter distractiv (spectacole, festivaluri studenţeşti etc.); 
e). venituri obţinute din activităţi economice directe; 
f). dividendele societăţilor comerciale în care LSH este asociat sau acţionar; 
g). orice alte venituri, în condiţiile legii şi ale prezentului Statut. 
            Art. 7. Administrarea patrimoniului se face de către Consiliul Director şi se verifică de către Biroul 
Permanent al LSH. 
 
                   Cap. 4. Membri 
 
             Art. 8. Poate deveni membru al LSH orice student al Facultăţii de Inginerie Hunedoara sau orice 
altă persoană interesată care se obligă să respecte prezentul Statut. 
             Art. 9. În cadrul LSH există patru categorii de membri : activi, aspiranţi, simpatizanţi şi onorifici. 
             Art. 10. Pot deveni membri onorifici foşti membri ai LSH sau alte persoane cu merite deosebite faţă 
de ambianţa universitară şi LSH. De asemenea poate fi numit Preşedinte de Onoare al LSH un fost 
membru al organizaţiei cu merite deosebite faţă de aceasta. 



             Art. 11. Poate deveni membru aspirant al LSH orice student al Facultăţii de Inginerie din 
Hunedoara, cu vârsta cuprinsă între 18-29 ani inclusiv, care se obligă să respecte prevederile prezentului 
Statut. 
             Art. 12. Poate deveni membru simpatizant al LSH orice persoană interesată, cu vârsta cuprinsă între 
18-29 ani inclusiv, care se obligă să respecte prevederile prezentului Statut. 
             Art. 13. Poate deveni membru activ al LSH orice membru aspirant care, prin activitatea depusă, a 
adus beneficii LSH, pe baza votului favorabil al majoritarii absolute a membrilor Adunării Reprezentanţilor. 
             Art. 14. Membrii aspiranţi au următoarele drepturi: 
a). de a participa la acţiunile cu caracter profesional-ştiinţific, cultural, turistic, sportiv sau alte activităţi 
specifice organizate de LSH; 
b). de a participa, cu drept de vot, la sesiunile Adunării Generale şi, ca invitat, fără drept de vot, la 
şedinţele celorlalte organe de conducere ale LSH; 
c). de a sesiza în scris organele de conducere ale LSH la orice nivel, cu privire la activitatea LSH şi 
probleme studenţeşti; 
d). de a se retrage din cadrul LSH. 
             Art. 15. Membrii onorifici şi membrii simpatizanţi au aceleaşi drepturi ca şi membrii aspiranţi, cu 
excepţia dreptului de vot din cadrul Adunării Generale. 
             Art. 16. Membrii activi au următoarele drepturi în plus faţă de membrii aspiranţi: 
a). de a fi aleşi în organele de conducere ale LSH; 
b). de a vota în cadrul organelor de conducere din care fac parte; 
c). de a iniţia propuneri în cadrul organelor de conducere ale LSH. 
             Art. 17. Membrii onorifici şi Preşedintele de Onoare au obligaţia de a respecta prevederile 
prezentul Statut. 
             Art. 18. Membrii aspiranţi au obligaţia de a respecta prevederile prezentul Statut şi hotărârile 
Adunării Generale a LSH. 
             Art. 19. Membrii activi au, pe lângă obligaţiile celorlalţi membri ai LSH, următoarele obligaţii: 
a). de a achita cotizaţia stabilita de Adunarea Generala; 
b). de a participa la şedinţele organelor de conducere din care fac parte; 
c). de a respecta hotărârile organelor de conducere ale LSH. 
             Art. 20. Calitatea de membru al LSH poate fi pierdută în următoarele cazuri : 
a). prin retragere voluntară, printr-o cerere adresată către Biroul Permanent; 
b). la terminarea facultăţii, pentru membrii activi şi aspiranţi; 
c). în urma transferării la altă facultate, prin aceeaşi formalitate ca la lit. a), pentru membrii activi şi 
aspiranţi; 
d). prin excludere, în cazul în care s-au adus prejudicii materiale sau morale LSH, prin hotărârea 
Adunării Generale. 
             Art. 21. Calitatea de membru poate fi suspendată, până la întrunirea Adunării Generale în vederea 
excluderii, de către Adunarea Reprezentanţilor, pentru cazuri excepţionale, în care s-au adus prejudicii 
LSH, ori atunci când persoana respectivă s-a făcut vinovată de abateri grave, chiar penale. 
 
                    Cap. 5. Structura organizatorică 
 
             Art. 22. Organele de conducere şi control ale LSH sunt: 
a). Adunarea Generală; 
b). Adunarea Reprezentanţilor; 
c). Biroul Permanent; 
d). Consiliul Director; 
e). Comisia de Cenzori. 
 
                     Subcap. 5.1. Adunarea Generală a LSH 
 
             Art. 23. Adunarea Generală a LSH este forul de conducere suprem, al LSH cu rol deliberativ şi este 
formată din totalitatea membrilor LSH. 



             Art. 24. Adunarea Generală are următoarele atribuţii principale: 
a) adoptă Statutul LSH; 
b). validează Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al LSH; 
c). aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi bilanţul contabil al LSH; 
d). stabileşte cuantumul taxei de înscriere şi a cotizaţiei; 
e). validează componenţa Adunării Reprezentanţilor; 
f). poate revoca persoane din cadrul Adunării Reprezentanţilor; 
g). hotărăşte excluderea unor membri; 
h). numeşte şi revoca membrii Comisiei de Cenzori; 
i). aprobă raportul anual al Adunării Reprezentanţilor; 
j). aprobă raportul anual al Comisiei de Cenzori; 
k). ratifică afilierea la/asocierea cu alte organisme la nivel naţional sau internaţional; 
l). hotărăşte asupra dizolvării şi lichidării LSH; 
m). adoptă alte hotărâri pentru cazuri excepţionale. 
              Art. 25. Adunarea Generala se întruneşte în sesiune ordinară anual, în luna aprilie sau mai, sau în 
sesiuni extraordinare, ori de cate ori este nevoie, la cererea Biroului Permanent, Adunării Reprezentanţilor, 
Comisiei de Cenzori sau a cel puţin 1/3 din totalitatea membrilor săi. 
              Art. 26. Convocarea Adunării Generale în sesiune ordinară se face de către Biroul Permanent, cu 
cel puţin 15 zile calendaristice înaintea întrunirii, iar în cazul celor extraordinare cu cel puţin şapte zile 
calendaristice înainte. Convocarea se face în scris şi cuprinde ordinea de zi propusă discuţiei, ora şi locul 
de desfăşurare, fiind afişată la avizierul facultăţii. 
              Art. 27. Sesiunile Adunării Generale sunt statutare în prezenta a cel puţin jumătate din totalul 
membrilor. Dacă la prima adunare nu se întruneşte numărul cerut de membri, se face o nouă convocare în 
maxim şapte zile calendaristice de la data primei întruniri. Aceasta a doua întrunire se considera 
statutară indiferent de numărul celor prezenţi şi poate adopta hotărâri valabile, exceptând cazurile ce prevăd 
altfel în prezentul Statut. 
             Art. 28. Modul de desfăşurare a sesiunilor Adunării Generale se stabileşte la începutul fiecărei 
şedinţe cu majoritatea simpla a membrilor prezenţi, în condiţii regulamentare. 
             Art. 29. Adoptarea hotărârilor Adunării Generale se face cu majoritatea simplă a celor prezenţi, cu 
excepţia cazurilor ce prevăd altfel, specificate în prezentul Statut. În caz de egalitate, votul decisiv îl are 
preşedintele LSH sau înlocuitorul acestuia. 
             Art. 30. Statutul LSH, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al LSH, precum şi modificările 
acestora, se adoptă cu majoritatea absolută a membrilor Adunării Generale, în condiţii statutare. 
 
                      Subcap. 5.2. Adunarea Reprezentanţilor LSH 
 
             Art. 31. Adunarea Reprezentanţilor este forul de conducere, cu rol deliberativ, care hotărăşte cu 
privire la problemele LSH, între sesiunile Adunării Generale, conform prevederilor prezentului Statut. 
             Art. 32. Adunarea Reprezentanţilor este formată din totalitatea reprezentanţilor secţiilor fiecărui 
an de studiu, aleşi cu majoritate absolută, de către membrii LSH ai fiecărei secţii de studiu, cate unul din 
fiecare secţie, dintre membrii activi ai LSH, fiind validată de către Adunarea Generala la prima sesiune a 
acesteia. 
              Art. 33. Durata mandatului unui membru al Adunării Reprezentanţilor este de un an, putând fi 
prelungit, de drept, cu încă un an, pe baza votului de încredere exprimat de către membrii LSH ai 
respectivei secţii de studiu, cu majoritate absolută. 
              Art. 34. Adunarea Reprezentanţilor are următoarele atribuţii principale: 
a). aprobă Statutul LSH şi îl supune adoptării finale Adunării Generale; 
b). adoptă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare şi îl supune validării Adunării Generale; 
c). alege şi revocă membrii Biroului Permanent; 
d). aprobă înfiinţarea de departamente în cadrul LSH; 
e). validează componenţa Consiliului Director; 
f). hotărăşte asupra suspendării unor membri ai LSH; 
g). adoptă hotărâri cu caracter administrativ şi patrimonial; 



h). verifică modul de administrare al patrimoniului şi modul de lucru al departamentelor; 
i). stabileşte limitele de competentă ale Consiliului Director cu privire la angajarea LSH în relaţiile cu terţi; 
j).acordă şi retrage calitatea de membru onorific respectiv Preşedinte de Onoare; 
k). aprobă afilierea la/asocierea cu alte organisme la nivel naţional sau internaţional; 
l). pune în aplicare hotărârile Adunării Generale şi exercită alte atribuţii care îi sunt delegate de către aceasta. 
             Art. 35. Adunarea Reprezentanţilor se întruneşte în şedinţă ordinară lunar sau în şedinţe 
extraordinare ori de cate ori este nevoie, la cererea Biroului Permanent, a Comisiei de Cenzori sau a cel 
puţin 1/3 din totalul membrilor săi. 
              Art. 36. Convocarea în şedinţe ordinare se face de către Biroul Permanent, cu cel puţin şapte zile 
calendaristice înaintea datei întrunirii, iar în cazul celor extraordinare cu cel puţin cinci zile calendaristice 
înainte. Convocarea se face în scris şi cuprinde ordinea de zi propusa discuţiei, ora şi locul de desfăşurare, fiind 
afişata la avizierul facultăţii. În cazul în care Adunarea Reprezentanţilor hotărăşte ca data următoarei şedinţe sa 
fie la mai puţin de 5 zile calendaristice, acesta se consideră convocat de drept, fără alte formalităţi. 
             Art. 37. Şedinţele Adunării Reprezentanţilor sunt statutare în prezenta a cel puţin 2/3 din 
membri. Dacă la prima adunare nu se întruneşte numărul cerut de membri, se face o nouă convocare în 
maxim trei zile lucrătoare de la data primei întruniri. A doua întrunire se consideră statutară indiferent de 
numărul celor prezenţi şi se pot adopta hotărâri statutare, cu excepţia cazurilor în care se precizează altfel 
în prezentul Statut. 
              Art. 38. Modul de desfăşurare a şedinţelor Adunării Reprezentanţilor se stabileşte la începutul 
fiecărei şedinţe, cu majoritatea simpla a celor prezenţi. 
              Art. 39. Adoptarea unei hotărâri se face cu majoritatea simpla a membrilor Adunării Reprezentanţilor 
prezenţi, cu excepţia cazurilor ce prevăd altfel, specificate în prezentul Statut. În caz de egalitate, votul decisiv 
îl are preşedintele LSH sau înlocuitorul acestuia. 
              Art. 40. Adunarea Reprezentanţilor prezintă în faţă Adunării Generale rapoarte anuale asupra 
activităţii desfăşurate, în cadrul sesiunilor ordinare. 
              Art. 41. Calitatea de membru al Adunării Reprezentanţilor încetează înainte de termen în caz de 
demisie, demitere, condamnare de natură penală privativă de libertate prin hotărâre judecătorească 
definitivă sau în cazul absentei de la mai mult de trei şedinţe ordinare consecutive, dar nu mai mult de 
cinci şedinţe în total în decursul unui an, indiferent dacă acestea sunt motivate sau nu. 
              Art. 42. Un membru al Adunării reprezentanţilor poate fi demis prin hotărârea Adunării Generale, în 
cazul în care aduce prejudicii morale sau materiale LSH, cu majoritate absolută. Adunarea Reprezentanţilor pot 
hotărî suspendarea mandatului consilierului în cauză, până la adoptarea sau nu a hotărârii de demitere, cu 
majoritate absolută. 
              Art. 43. La şedinţele Adunării Reprezentanţilor pot participa, ca observatori, fără drept de vot, 
membrii Comisiei de Cenzori şi pot fi invitate, fără a avea drept de vot, persoane implicate direct în derularea 
unor programe/activităţi în care LSH este parte. 
 
                       Subcap. 5.3. Biroul Permanent al LSH 
 
              Art. 44. Biroul Permanent este forul de conducere al LSH, cu rol decizional şi este format din: 
preşedinte, doi vicepreşedinţi şi secretar general. 
              Art. 45. Alegerea unui membru al Biroului Permanent se face de către Adunarea Reprezentanţilor, 
dintre membrii săi, cu excepţia celor din anul I de studiu, pe baza de propuneri şi autopropuneri, în decursul 
şedinţei de alegeri de la sfârşitul semestrul II, prin vot secret, cu majoritate absolută. 
              Art. 46. Biroul Permanent are următoarele atribuţii principale: 
a). urmăreşte punerea în aplicare a hotărârilor Adunării Generale şi ale Adunării Reprezentanţilor; 
b). asigură conducerea LSH între şedinţele Adunării Reprezentanţilor; 
c). numeşte membrii Consiliului Director; 
d). numeşte Directorii de acţiune şi le stabileşte atribuţiile; 
e). reprezintă sursa de informare a membrilor asupra activităţii LSH; 
f). face propuneri pentru obţinerea calităţii de membru onorific sau Preşedinte de Onoare; 
g). exercită alte atribuţii care îi sunt delegate de către Adunarea Generală, respectiv Adunarea 
Reprezentanţilor. 



              Art. 47. Adoptarea unei decizii în cadrul Biroului Permanent se face cu majoritate absolută. 
              Art. 48. Durata mandatului unui membru al Biroului Permanent este de un an, putând fi prelungit, 
de drept, cu încă un an, pe baza votului de încredere exprimat de către Adunarea Reprezentanţilor, cu 
majoritate absolută. 
              Art. 49. Preşedintele LSH conduce sesiunile Adunării Generale, respectiv şedinţele Adunării 
Reprezentanţilor şi ale Biroului Permanent; în absenta sa, acestea sunt conduse de către unul din 
vicepreşedinţii prezenţi, conform hotărârii forului respectiv. 
              Art. 50. Calitatea de membru al Biroului Permanent încetează înainte de termen în caz de deces, 
demisie, demitere, condamnare de natură penală privativă de libertate prin hotărâre judecătorească definitivă 
sau în cazul absentei nemotivate de la mai mult de trei şedinţe ordinare consecutive ale Adunării 
Reprezentanţilor. 
             Art. 51. Unui membru al Biroului Permanent i se poate retrage mandatul pentru nerespectarea 
Statutului, a hotărârilor Adunării Generale, respectiv ale Adunării Reprezentanţilor, cu majoritatea 
absolută a membrilor Adunării Reprezentanţilor. 
             Art. 52. Membrii Biroului Permanent pot fi sancţionaţi, în funcţie de natura şi gravitatea faptelor, de 
către Adunarea Reprezentanţilor, cu majoritate absolută. 
             Art. 53. Biroul Permanent prezintă în faţă Adunării Reprezentanţilor rapoarte şi informări lunare 
asupra activităţii desfăşurate. 
 
                      Subcap. 5.4. Consiliul Director al LSH 
 
             Art. 54. Consiliul Director este forul de conducere al LSH, cu rol executiv şi este format din 
preşedinte, trezorier şi şefii departamentelor LSH, conform organigramei aprobate de către Adunarea 
Reprezentanţilor, cu majoritate absolută. 
             Art. 55. Preşedintele LSH este preşedinte al Consiliului Director. 
             Art. 56. Consiliul Director are următoarele atribuţii principale: 
a). duce la îndeplinire hotărârile Adunării Generale şi ale Adunării Reprezentanţilor, respectiv deciziile 
Biroului Permanent; 
b). conduce activitatea economico-administrativă a LSH şi administrează patrimoniul acesteia; 
c). ţine evidenta documentelor LSH; 
d). reprezintă interesele LSH în relaţiile cu terţii, în cazul în care nu exista o hotărâre a Adunării 
Reprezentanţilor expresă privitoare la acest aspect; 
e). propune şi derulează programe şi activităţi de/pentru tineret proprii ale LSH sau ale acesteia în 
colaborare cu alte persoane juridice sau fizice; 
f) exercita alte atribuţii care îi sunt delegate de către Adunarea Generală, Adunarea Reprezentanţilor şi 
Biroul Permanent. 
              Art. 57. Atribuţiile Consiliului Director ce nu sunt precizate în prezentul Statut se stabilesc prin 
regulament propriu de funcţionare, adoptat de către Adunarea Reprezentanţilor, cu majoritate absolută 
 
                     Subcap. 5.5. Comisia de Cenzori a LSH 
 
              Art. 58. Comisia de Cenzori este organul intern de control al LSH şi este formată din 1-3 persoane 
numite, respectiv revocate de către Adunarea Generala; aceştia nu pot fi membri ai Adunării Reprezentanţilor. 
              Art. 59. Atribuţiile acesteia se stabilesc prin regulament propriu de funcţionare, adoptat de către 
Adunarea Reprezentanţilor, cu majoritate absolută 
 
                       Cap. 6. Dispoziţii finale 
 
              Art. 60. Alte prevederi specifice referitoare la organizarea şi funcţionarea LSH sunt cuprinse în 
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al LSH. 
              Art. 61. Prezentul Statut se completează cu prevederile legale în vigoare. 
              Art. 62. Prezentul Statut intră în vigoare de la adoptarea sa în cadrul Adunării Generale începând cu 
data de 1 Ianuarie 2004 şi anulează orice prevedere anterioară contrară. 


