Extras din Actul constitutiv al
Bancii Cooperatiste Progresul Sibiu
CAPITOLUL 4
Membrii cooperatori
Art.15 (1) Poate fi membru cooperator orice persoană fizică care are capacitate deplină de exerciţiu,
are domiciliul/reşedinţa/locul de muncă în raza teritorială de operare a băncii cooperatiste, a semnat sau a
acceptat, după caz, actul constitutiv al acesteia, a subscris şi a vărsat cel puţin o parte socială.
(2) Nu poate fi membru cooperator persoana fizică ale cărei interese sunt contrare celor ale băncii
cooperatiste sau care îi face concurenţă neloială.
(3) O persoană nu poate fi în acelaşi timp membru cooperator la două sau mai multe bănci
cooperatiste din reţeaua CREDITCOOP.
(4) Fiecare membru cooperator participă la luarea hotărârilor adunării generale cu un singur vot
indiferent de numărul părţilor sociale deţinute.
Art.16 (1) Pentru înscrierea în banca cooperatistă şi dobândirea calităţii de membru cooperator,
solicitantul completează şi semnează o cerere de înscriere care va cuprinde cel puţin următoarele
elemente: numele şi prenumele solicitantului, codul numeric personal, domiciliul şi, după caz, reşedinţa sau
locul de muncă, numărul şi valoarea părţilor sociale pe care intenţionează să le subscrie şi data semnării
cererii. De asemenea, cererea va include şi declaraţia de acceptare a prevederilor actului constitutiv,
precum şi o declaraţie din care să rezulte că nu este membru la o altă bancă cooperatistă din reţeaua
CREDITCOOP.
Art.17 (1) Cererea de înscriere se aprobă de directorul general al băncii cooperatiste sau de
persoana desemnată de către acesta.
(2) Respingerea cererii de înscriere se comunică solicitantului, în scris, în termen de cel mult 15 zile
de la data depunerii acesteia. Respingerea cererii de înscriere poate fi contestată la instanţa
judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la data comunicării.
(3) Persoanele ale căror cereri de înscriere au fost admise vor subscrie părţi sociale şi vor vărsa
integral la casieria băncii cooperatiste, contravaloarea acestora, împreună cu taxa de înscriere, care va fi
de minimum 5 lei.
Art.18 Membrii cooperatori au următoarele drepturi:
a) să primească, pentru părţile sociale vărsate, dividende din profitul net anual, potrivit aprobării
adunării generale a băncii cooperatiste;
b) să primească credite în condiţiile prevăzute de reglementările cadru emise de banca centrală
cooperatistă;
c) să constituie depozite pe termen la banca cooperatistă şi să primească dobânda cuvenită pentru
depunerile respective, potrivit reglementărilor cadru elaborate în acest scop de banca centrală cooperatistă;
d) să participe la adunările generale şi să propună măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii băncii
cooperatiste şi a organelor de conducere ale acesteia;
e) să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale băncii cooperatiste, în conformitate cu
prevederile legale;
f) membrii cooperatori care sunt şi administratori ai băncii cooperatiste, pot fi aleşi delegaţi la
adunarea generală a băncii centrale cooperatiste, pe baza normelor de reprezentare stabilite de aceasta,
având dreptul să aleagă organele de conducere ale băncii centrale cooperatiste;
g) să se adreseze organelor de conducere ale băncii cooperatiste sau ale băncii centrale cooperatiste
cu cereri, sesizări şi propuneri referitoare la activitatea reţelei.
Art.19 Membrii cooperatori au următoarele obligaţii:
a) să achite la termenele stabilite prin contracte, valoarea ratelor şi a dobânzilor la creditele primite, precum
şi a altor obligaţii rezultate din derularea contractelor de credit;
b) să aducă la îndeplinire hotărârile adunării generale a băncii cooperatiste;
c) să cunoască şi să respecte prevederile actului constitutiv al băncii cooperatiste;
d) să comunice băncii cooperatiste în termen de 15 zile schimbarea domiciliului, reşedinţei sau a
locului de muncă.
Art.20 (1) Calitatea de membru cooperator al băncii cooperatiste încetează prin retragere, prin
schimbarea domiciliului/reşedinţei/locului de muncă în afara razei teritoriale de operare, prin excludere sau
ca urmare a decesului.
(2) De asemenea, calitatea de membru cooperator poate înceta şi ca urmare a radierii băncii
cooperatiste aflate în lichidare.
(3) Membrii cooperatori ai băncii cooperatiste radiate ca urmare a fuziunii vor deveni membri
ai băncii cooperatiste care a preluat patrimoniul acesteia.

(4) În situaţia divizării băncii cooperatiste, membrii cooperatori ai acesteia vor deveni membri
ai băncilor cooperatiste rezultate din divizare, în a căror rază de operare îşi au domiciliul/reşedinţa/locul de
muncă, după caz.
Art.21 Condiţiile şi procedura de retragere a membrilor cooperatori din banca cooperatistă sunt
următoarele:
- depunerea cererii de retragere se face cu cel puţin 30 zile înaintea datei pentru care se solicită
retragerea;
- retragerea membrilor cooperatori care nu au beneficiat de credite nu se poate face mai devreme de
un an de la data dobândirii calităţii de membru cooperator, iar cei care au beneficiat de credite se pot
retrage numai dacă au trecut cel puţin doi ani de la data achitării integrale a ultimului împrumut, împreună
cu dobânzile aferente;
- retragerea nu poate fi solicitată înaintea achitării tuturor datoriilor faţă de aceasta, chiar dacă ele nu
sunt scadente;
- cererile de retragere vor fi soluţionate de consiliul de administraţie;
- în cazul aprobării cererii de retragere, restituirea părţilor sociale se va efectua la valoarea nominală.
Art.22 În cazul în care un membru cooperator îşi schimbă domiciliul/reşedinţa/locul de muncă din
raza de activitate a băncii cooperatiste şi are împrumut pe rol, acesta îşi pierde calitatea de membru
cooperator, fiind însă obligat să-şi onoreze ratele scadente, prevăzute în contractul de credit, până la
achitarea integrală a tuturor datoriilor.
Art.23 (1) Un membru cooperator poate fi exclus din banca cooperatistă în cazurile în care:
a) pus în întârziere, în scris, sub luare la cunoştinţă, nu a achitat în întregime la termenele fixate
datoriile către banca cooperatistă;
b) nu mai îndeplineşte condiţiile pentru a fi membru în banca cooperatistă respectivă, prevăzute în
prezentul act constitutiv;
c) săvârşeşte infracţiuni în dauna băncii cooperatiste sau este condamnat prin hotărâre
judecătorească pentru delicte grave, ori în cazul punerii sub interdicţie;
d) săvârşeşte abateri grave de la prevederile O.U.G. nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi
adecvarea capitalului, aprobata si modificata prin Legea 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) nu respectă dispoziţiile reglementărilor-cadru emise de banca centrală cooperatistă, ale actului
constitutiv, ale hotărârilor adunării generale şi ale consiliului de administraţie al băncii cooperatiste.
(2) Cei excluşi rămân răspunzători pentru daunele provocate băncii cooperatiste în care au activat ca
membri cooperatori.
(3) Hotărârea de excludere se ia în consiliul de administraţie al băncii cooperatiste şi se comunică
celui în cauză, prin scrisoare recomandată.
(4) Membrul cooperator exclus poate contesta hotărârea consiliului de administratie al bancii
cooperatiste in termen de 30 de zile de la comunicare, iar contestatia va fi analizata si solutionata in prima
adunare generala ;
Art.24 (1) În cazul încetării calităţii de membru cooperator, acesta sau succesorii săi legali au dreptul
la restituirea părţilor sociale subscrise şi a dividendelor cuvenite pentru perioada în care au deţinut calitatea
de membru cooperator.
(2) Stingerea obligaţiilor patrimoniale reciproce dintre banca cooperatistă şi fostul membru cooperator,
respectiv succesorii legali ai acestuia, se va face astfel:
- în cazul retragerii membrului cooperator - pe baza datelor din evidenţa contabilă, la data la care s-a
aprobat retragerea;
- în cazul încetării calităţii de membru prin schimbarea domiciliului/reşedinţei/locului de muncă în afara razei
de operare, prin deces sau prin excludere – pe baza datelor din evidenţa contabilă, în luna în care consiliul
de administraţie al băncii cooperatiste a aprobat încetarea calităţii de membru cooperator.

