
S-a	cerut	atestarea	prezentului	înscris:	

 
STATUTUL 

ASOCIAȚIA „Conte CHARLES de HILLERIN” 	
 
Art. 1. –  Se constituie, în baza Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 astfel cum a fost  modificată şi completată şi potrivit 
prezentului Statut, Asociaţia „Conte CHARLES de HILLERIN”. 
 
Art. 2. – Asociaţia „Conte CHARLES de HILLERIN”, este persoană juridică de drept privat cu scop nepatrimonial, 
independentă, organizată potrivit Ordonanţei nr. 26/2000 astfel cum a fost  modificată şi completată, ai cărei asociaţi sunt: 

CHRISTIAN EMANOEL de HILLERIN, cetățean german, născut la data de 24.12.1948 în Mun. București, domiciliat în 
Germania, Olching-München, Ferdinandstr. 58, cu rezidința în Jud. Bacău, Sat Blăgești, posesor al Pașaportului nr. 
951443384, eliberat de autoritățile germane la data de 14.04.2004, CNP 7481224400029, în calitate de fondator 

PIERRE-JOSEPH de HILLERIN, cetățean roman, născut la data de 05.09.1949 în Mun. București, sector 4, domiciliat în 
București, sector 2, str. Logofătul Luca Stroici nr. 17-19, identificat cu CI seria RR nr.915531, eliberată de SPCEP Sector 2, la 
data de 06.04.2012, CNP 1490905400129, în calitate de cofondator 

VICTOR HILLERIN, cetățean roman, născut la data de 08.05.1954 în Mun. București, sector 5, domiciliat în Mun. București, 
sector 2, sos. Stefan cel Mare nr. 56, bl.38, sc. A, et.4, ap.15, identificat cu CI seria RR nr. 922525, eliberată de SPCEP Sector 
2, la data de 20.04.2012, CNP:1540508400128, în calitate de cofondator 

ANNA-MIHAELA HILLERIN, cetățean roman, născută la data de 11.06.1978 în Mun. București, sector 8, domiciliată în 
București, sector 1, Int. Dridu nr. 3, bl. M3, sc.C, et.1, ap.45, identificată cu CI seria RT nr. 835076, eliberată de SPCEP sector 
1, la data de 09.12.2012, CNP 2780611416019, în calitate de cofondator 

EUGENE HENRI de HILLERIN, cetățean roman, născut la data de 14.07.1943 în Mun. București, sector 2, domiciliat în 
București, Aleea Callatis, nr.4, bl. A16, sc.A, ap.1, sector 6 identificat cu CI seria RR, nr.862495/09.12.2011,eliberată de 
SPCEP sector 6, CNP 1430714400096, în calitate de cofondator 

Art. 3. – Asociaţia „Conte CHARLES de HILLERIN” este persoană juridică română de drept privat, având denumirea 
rezervată prin dovada disponibilităţii denumirii cu numărul 124525 din data de 23.04.2013 eliberată de către Ministerul 
Justiţiei - Serviciul Relaţii cu Publicul şi Cooperare cu  ONG. 

Art. 4. – Asociaţia „Conte CHARLES de HILLERIN” este o asociaţie non-guvernamentală, non-profit, independentă. 

Art. 5. – Durata şi sediul.  
5.1. – Asociaţia se constituie pe durată nedeterminată şi are sediul în Bucuresti, sector 2, str. Ghe. Palade nr. 7-9; mail: 
asociatia@hillerin.com; http://www.asociatia.hillerin.com/, tel: 0721310162. 
 
Art. 6. – Filiale. 
6.1. – Asociaţia îşi poate constitui filiale, ca structuri teritoriale, pe baza hotărârii Adunării Generale, prin care li se alocă un 
patrimoniu.  
6.2. – Filiala este condusă de un Consiliu Director propriu, alcătuit din cel puţin 3 membri. 
6.3. – Filiala este entitate cu personalitate juridică, putând încheia, în nume propriu, acte juridice de administrare şi de 
conservare în condiţiile stabilite de Adunarea Generală prin actul constitutiv şi se pot încheia acte juridice de dispoziţie, în 
numele şi pe seama asociaţiei, numai pe baza hotărârii prealabile a Adunării Generale a asociaţiei. 
 
Art. 7. – Scopul.  
7.1. – Membrii Asociaţiei „Conte CHARLES de HILLERIN” doresc să se asocieze în scopul păstrarii si consolidării identității 
familiilor aristocratice, în special concentrarea activităților socio-culturale ale membrilor în jurul unui titlu comun sub tutela și 
pentru afirmarea numelui „de Hillerin”. 
 
Art. 8. – Obiective.  
8.1. – Pentru realizarea scopului declarat, asociaţia îşi propune realizarea următoarelor obiective:  

a) sudarea relațiilor sporadice dintre membrii familiei și conștientizarea devizelor „Dieu et mon droit” și „Noblesse 
oblige” 

b) afirmarea atașamentului și solidarității membrilor asociației pentru Casa Regală a Romaniei 
c) reevaluarea potențialului și poziției în societate a marii aristocrații 
d) reprezentarea intereselor persoanelor cu origine nobiliară 
e) comemorarea nobilimii istorice 
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f) reabilitarea originii nobiliare interzise și oprimate de comunism 
g) dezvăluirea crimelor comunismului împotriva elitei sociale 
h) asocierea, colaborarea și solidarizarea cu marile organizații dedicate idealurilor similare 
i) impulsionarea orientării către idealuri nobile, educație aleasă, moralitate neindoielnică, credință și devotament 
j) editarea unei publicații digitale privind aportul și rolul nobilimii în dezvoltarea societății 
k) protecție socială a membrilor asociației aflați în dificultate 
l) colectarea de fonduri pentru scopuri caritabile, conforme programului asociației. 

8.2. – Proiectele asociației:  
a) Editarea și actualizarea sitului www.asociatia.hillerin.com. 

1) Redactarea rubricii „Familii nobile“ 
2) Redactarea rubricii „Istorii sfărâmate“ 
3) Redactarea rubricii „Noi, azi“ 

b) Continuarea cercetării „Genealogia familiei“ 
c) Programul „Din nou acasă” Amenajare sediu 
d) Programul „Cenaclul Hillerin“ Întruniri, consiliere, colocvii 
e) Programul „Refugiul la țară“ Tabăra Ferma Dora 
f) Programul „Echitație și copii“ Educație și sport 
g) Programul „Cupa Silvana“ Concurs de călărie 
h) Programul „Vârf de lance“ Training - copii superdotați 
i) Programul „Patrimoniul“ Recuperarea averii 
j) Programul „Handmade“ Atelier de creație 

 
Art. 9. –  Mijloace pentru a facilita îndeplinirea obiectivelor. 
Filantropie și voluntariat 

a) activități în domeniul organizării de acțiuni cu caracter umanitar și comunitar 
b) organizarea de colecte publice de la persoane fizice și juridice române sau străine 
c) acordarea de ajutoare umanitare, financiare , materiale și alimentare 
d) atragerea de subvenții, donații, sponsorizari, contribuții cu orice titlu, legate acceptate sub beneficiu de inventar și 

alte fonduri obținute din țară sau străinătate de la persoane fizice și/sau juridice, dobânzi și dividende obținute din 
plasarea sumelor disponibile, în condiții legale.  

e) dezvoltarea de parteneriate cu organisme publice și private 
f) sprijinirea membrilor, familiilor acestora, persoanelor aflate în dificultate 

 
Art. 10. – Calitatea de membru.  
10.1. – Poate deveni membru al asociaţiei orice persoană care aderă la dispoziţiile prezentului Statut şi care şi-a exprimat 
dorinţa de a deveni membru. 
 
Art. 11. – Dobândirea calităţii de membru.  
11.1. – Calitatea de membru este garantată membrilor familie. 
11.2. – Calitatea de membru se dobândeşte la cerere. Cererea se supune aprobării Consiliului Director. Până la aprobare 
solicitanții sunt membrii simpatizanți fără drept de vot. 
 
Art.12. – Încetarea calităţii de membru.  
12.1. – Calitatea de membru al asociaţiei poate înceta prin deces, retragere sau excludere. 
12.2. – Retragerea se comunică în scris Consiliului Director. 
12.3. – Decizia excluderii unui membru se ia de Consiliului Director. 
12.4. – Sunt cauze de excludere următoarele fapte: 
a) încălcarea gravă a Statutului şi a hotărârilor Adunării Generale; 
b) producerea de prejudicii materiale sau morale asociaţiei; 
c) angajarea în acţiuni şi / sau activităţi ce contravin scopului şi intereselor asociaţiei; 
d) neplata nejustificată a cotizaţiei pe o perioadă de şase luni consecutiv. 
12.5. – Săvârşirea uneia din faptele prevăzute la 12.4 literele a) – d) poate determina suspendarea calităţii de membru al 
asociaţiei de către Consiliul Director. 
 
Art.13. – Drepturile şi obligaţiile asociaţilor.  
13.1. – Membrii asociaţiei au următoarele drepturi: 
a) dreptul de a fi informat asupra programelor, proiectelor şi activităţilor asociaţie; 
b) dreptul de a participa la toate manifestările organizate prin şi de către asociaţie; 
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c) dreptul de a se exprima liber în cadrul asociaţiei; 
d) dreptul de a vota în cadrul Adunării Generale; 
e) dreptul de a propune şi dreptul de a fi ales în cadrul organelor de conducere ale asociaţiei.  
13.2. – Membrii asociaţiei au următoarele obligaţii: 
a) obligaţia de a cunoaşte şi respecta Actul constitutiv, Statutul şi celelalte documente aprobate cu ocazia Adunării 

Generale; 
b) obligaţia de a se informa, participa şi promova interesele asociaţiei; 
c) obligaţia de a plăti cotizaţia stabilită de Adunarea Generală; 
d) obligaţia de a participa la şedinţele şi adunările asociaţiei conform prezentului Statut. 
e) obligația de a fi un exemplu de conduită. 
 
Art. 14. - Membri de onoare, Distincții. 
14.1. – Pentru merite deosebite în promovarea principiilor si valorilor culturale Consiliul Director poate atribui calitatea de 
membru de onoare unor personalităţi ale vieţii publice. 
14.2. – Pot deveni membri de onoare ai asociaţiei cetăţeni români sau străini care susţin din punct de vedere financiar şi 
logistic activitatea asociaţiei. 
14.3. – Propunerea poate fi făcută de orice membru al asociaţiei şi se aprobă prin votul membrilor Consiliului Director. 
14.4. – Asociația are acordul și poate folosi Blasonul, Heraldica și Genealogia Familiei de Hillerin. 
14.5. – Asociația va institui Ordinul „Roze cu frunze de argint“, cu Medalii și Distincții care se va decerna conform Hotărârilor 
Consiliului Director. 
 
Art. 15. – Structura.  
15.1. – Organele asociaţiei sunt: 
a) Adunarea Generală 
b) Consiliu Director 
c) Cenzorul 
 
Art. 16. – Adunarea generală. Componenţa şi atribuţii.  
16.1. – Adunarea Generală este organul de conducere al asociaţiei. Ea este alcătuită din totalitatea membrilor asociaţiei. 
16.2. – Adunarea Generală are următoarele atribuţii: 
a) stabilirea strategiei generale şi a obiectivelor generale ale asociaţiei; 
b) aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a bilanţului contabil; 
c) aprobarea raportului Cenzorului; 
d) alegerea şi revocarea membrilor Consiliului Director ; 
e) alegerea şi revocarea Cenzorului; 
f) înfiinţarea de filiale; 
g) modificarea actului constitutiv şi al statutului asociaţiei; 
h) dizolvarea şi lichidarea asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare; 
i) aprobarea cuantumului cotizaţiei de membru, la propunerea Consiliului Director; 
j) orice alte atribuţii prevăzute în acte normative ce guvernează activitatea asociaţiilor şi fundaţiilor sau în prezentul statut. 
 
Art. 17. – Şedinţele Adunării generale. 
17.1. – Adunarea Generală se convoacă în sesiuni ordinare şi extraordinare, cu cel puţin o săptămână înaintea întrunirii prin 
înştiinţări scrise sau telefonice. 
17.2. – Adunarea Generală se întruneşte în sesiune ordinară anual, la convocarea Consiliului Director.  
17.3. – Adunarea Generală poate fi convocată în şedinţa extraordinară ori de câte ori este necesar, la iniţiativa Consiliului 
Director sau la solicitarea făcută în scris a cel puţin 1/4 din numărul membrilor. 
 
Art. 18. – Cvorum şi majoritate.  
18.1. – Adunarea Generală se consideră statutar întrunită în prezenţa a jumătate plus unu din numărul total al asociaţilor 
înscriși. 
18.2. – În cazul în care la prima convocare cvorumul nu este îndeplinit, Adunarea Generală se consideră convocată din oficiu 
peste 10 zile, la aceeaşi oră şi în acelaşi loc. 
18.3. – La a doua convocare, Adunarea Generală se socoteşte legal întrunită şi va putea delibera indiferent de numărul 
asociaţilor prezenţi. 
18.4. – Hotărârile Adunării Generale sunt legal adoptate cu votul majorităţii simple a celor prezenţi. 
18.5. – Hotărârile care vizează modificarea statutului sau a actului constitutiv, înfiinţarea de filiale sau societăţi comerciale, 
validarea dobândirii calităţii de membru şi aprobarea excluderii membrilor vor fi luate cu votul a 2/3 din membrii prezenţi. 
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Art.19. – Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală. 
19.1. – Fiecare asociat are dreptul să participe la Adunarea Generală şi dispune de un vot. 
19.2. – Asociatul care, din motive obiective, nu poate fi prezent la lucrările Adunării Generale poate fi reprezentat în cadrul 
Adunării Generale de către un alt asociat desemnat în acest scop în scris. 
19.3. – Hotărârile Adunării Generale luate în mod valabil, sunt obligatorii şi pentru asociaţii absenţi sau nereprezentaţi sau 
care au votat împotrivă. 
19.4. – Votul sau corespondența membrllor prin mediile electronice este admisă. 
 
Art.20. –Consiliul Director. Componenţă şi Atribuţii.  
20.1. – Consiliul Director este organul executiv al asociaţiei şi asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale. 
20.2. – Consiliul Director se compune la înființare și în primul an din Președinte, un vicepreședinte și un secretar. 
20.3. – Ulterior membrii Consiliului Director vor fi aleşi de Adunarea Generală pentru o perioadă de 2 ani.  
20.4. – În caz de descompletare, funcţiile rămase libere se completează prin hotărârea Adunării Generale. Completarea 
funcţiilor rămase libere se face în cel mult 45 de zile de la descompletare. 
 
Art.21. – Atribuţiile Consiliului Director.  
21.1. – În exercitarea competenţei sale, Consiliul Director: 
a) prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, 
situaţiile financiare anuale, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul programelor asociaţiei; 
b) încheie acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei; 
c) hotărăşte cooptarea de noi asociaţi; 
d) aprobă organigrama şi politica de personal ale asociaţiei; 
e) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea Generală. 
 
Art.22. – Funcţionarea Consiliului Director.  
22.1. – Consiliul Director se întruneşte o dată pe lună sau ori de câte ori nevoile o impun. 
22.2. – Convocarea Consiliului Director se face de Preşedinte iar, în lipsa acestuia, de înlocuitorul său, cu cel puţin 7 zile 
înainte de data fixată. 
22.3. – Consiliul Director deliberează, în mod valabil, în prezenţa a 2/3 din numărul membrilor săi şi adoptă hotărâri cu o 
jumătate plus unu din voturi. Deliberările Consiliului Director se consemnează în procese-verbale încheiate cu ocazia fiecărei 
şedinţe.  
 
Art.23. – Preşedintele asociaţiei.  
23.1. – Preşedintele asociaţiei are următoarele atribuţii: 
a) reprezintă asociaţia în raporturile cu orice persoană fizică sau juridică; 
b) conduce şedinţele Adunării Generale şi ale Consiliului Director; 
c) veghează la respectarea Statutului şi la punerea în aplicare a Deciziilor Adunării Generale, făcând uz de dreptul său 

regulamentar de veto. 
 
Art. 24. – Cenzorul sau Comisia de Cenzori. Dispoziţii generale 
24.1. – Poate avea calitatea de cenzor sau, după caz, de membru al Comisiei de Cenzori, orice persoană cu studii economice 
care îndeplineşte condiţiile imperative impuse de lege.  Poate avea calitatea de cenzor şi o persoană care nu este membru al 
asociaţiei. 
24.2. – Cenzorul sau, după caz, membrii Comisiei de Cenzori sunt aleşi de Adunarea Generală pentru un mandat de 2 ani care 
poate fi reînnoit. 
24.3. – Nici un membru al Consiliului Director nu poate avea calitatea de cenzor. 
 
Art.25. – Atribuţiile cenzorului. 
25.1. – Cenzorul sau, după caz, Comisia de Cenzori, au următoarele atribuţii: 
a) verifică modul în care este administrat patrimoniul asociaţiei; 
b) participă la şedinţele ordinare ale Adunării Generale unde prezintă raportul anual; 
c) poate participa la şedinţele Consiliului Director fără drept de vot; 
d) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea Generală, Consiliul Director sau 
Preşedinte. 
25.2. – Cenzorul poate efectua un control intern al asociaţiei în orice moment iar Trezorierul are obligaţia de a-i pune la 
dispoziţie documentele financiare solicitate. 
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Art.26. –  Patrimoniul.  
26.1. – La data constituirii asociaţia are un patrimoniu de 1.000 lei, constituit de fondator. 
26.2. – Patrimoniul asociaţiei poate fi mărit ulterior prin oricare din mijlocele permise de lege. 
 
Art.27. –  Veniturile.  
27.1. – Veniturile asociaţiei provin din: 
a) cotizaţia membrilor; 
b) donaţii, sponsorizări şi legate făcute de persoane fizice sau juridice; 
c) venituri realizate din activităţi economice directe, sau, după caz, prin intermediul societăţilor comerciale înfiinţate 
potrivit legii; 
d) subvenţii acordate de stat sau unităţi administrative, de instituţii publice româneşti şi instituţii sau organisme 
internaţionale; 
e) orice alte resurse care sunt în conformitate cu legile în vigoare. 
 
Art. 28. –  Condiţii de dizolvare si lichidare. 
28.1. –  Asociaţia se dizolvă în următoarele situaţii: 
a) prin hotărârea Adunării Generale luată cu o majoritate de 2/3 din numărul voturilor statutar exprimate. 
b) în cazul neîndeplinirii dispoziţiilor normative în vigoare ce reglementează activitatea asociaţiilor şi fundaţiilor. 
c) imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în termen de 3 luni de la constatarea unui astfel 
de fapt nu se produce schimbarea acestui scop; 
d) imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau a constituirii Consiliului Director în conformitate cu statutul 
asociaţiei, dacă aceasta situaţie durează mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, Adunarea Generală sau, după 
caz, Consiliul Director trebuia constituit; 
e) reducerea numărului de asociaţi sub limita fixată de lege, dacă acesta nu a fost complinit timp de 3 luni. 
f) prin hotărâre judecătorească: 

- când scopul sau activitatea asociaţiei au devenit ilicite sau contrare ordinii publice; 
- când realizarea scopului este urmărita prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice; 
- când asociaţia urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit; 
- când asociaţia a devenit insolvabilă. 

28.2. – Asociatia se lichideaza conform prevederilor legale in vigoare la data lichidarii. 
 
Art.29. – Destinaţia bunurilor.  
29.1. – În cazul dizolvării asociaţiei, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice. 
29.2. – Bunurile asociaţiei vor fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau 
asemănător, prin procedura donaţiei, pe baza de proces verbal de predare–primire semnat de toţi membrii Consiliului Director, 
precum şi de Cenzor sau, după caz, a membrilor Comisiei de Cenzori. 
 
Art.30. – Dispoziţii finale.  
30.1. – Prevederile prezentului Statut se completează cu prevederile legale în vigoare privind asociaţiile şi fundaţiile. 
 
 
 
 
 
Fondator 
CHRISTIAN EMANOEL de HILLERIN 
 
Cofondatori 
PIERRE-JOSEPH de HILLERIN 
 
VICTOR HILLERIN  
 
ANNA-MIHAELA HILLERIN 
 
EUGENE HENRI de HILLERIN 
 
 
Prezentul act a fost redactat și dactilografiat azi, ------------------, la sediul Cabinet de Avocat “Irina Metehoiu”, în 7 (șapte) 
exemplare, dintre care 6 (șase) exemplare s-au eliberat părților, iar un exemplar s-a oprit spre păstrare la arhiva cabinetului. 


