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Art. 38. (1) Fundatia Nationala pentru Tineret se dizolva prin hotanlre judecatoreasca, daca: 
a) activitatea sa a devenit ilicita sau contrara ordinii de drept ori bunelor moravuri;
b) nu-�i exercita atributiile stabilite conform art. 5 al prezentului Statut.

Art. 39. Dupa dizolvarea Fundatiei Nationale pentru Tineret bunurile acesteia intra in 
conservare pana la momentul constituirii unei alte Fundatii Nationale pentru Tineret conform legii. 

Art. 40. (1) Fundatia Nationala pentru Tineret se poate sesiza din oficiu sau poate fi sesizata 
de catre orice persoana interesata asupra presupusei incalcari de catre o fundatie judeteana pentru 
tineret, respectiv a municipiului Bucure�ti, membre FNT, a aspectelor prevazute la art. 5 din prezentul 
Statut. 

(2) Pre�edintele Fundatiei Nationale pentru Tineret nume�te o comisie in vederea verificarii
aspectelor sesizate. 

(3) in urma verificarilor intreprinse, comisia intocme�te un raport pe care il inainteaza
Consiliului de Administratie al Fundatiei Nationale pentru Tineret, care adopta o decizie in acest sens, 
ce se comunica tuturor partilor interesate implicate, masurile prevazute in aceasta fiind obligatorii. 

(4) Decizia adoptata poate fi atacata de catre oricare dintre partile implicate, in termenele �i
conditiile prevazute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile �i 
completarile ulterioare. 

(5) Alte prevederi privind modul de aplicare a prezentului articol se stabilesc prin
Regulamentul cadru de organizare �i functionare al fundatiilor judetene pentru tineret �i a municipiului 
Bucure�ti. 

Art. 41. Fundatia Nationala pentru Tineret coordoneaza �i supravegheaza indeplinirea 
procedurilor legale care vizeaza integrarea, respectiv reintegrarea bunurilor prevazute in lege. 

Art. 42. Prezentul Statut se completeaza cu prevederile legale in vigoare. 

Art. 43. Prezentul Statut adoptat de Adunarea Generala a Fundatiei Nationale pentru Tineret 
anuleaza orice prevedere anterioara contrara. 

Prezentul Statut actualizat a fost incheiat astazi 17.07.2020, la sediul FNT din Municipiul 
Bucure�ti, Calea Serban Voda nr. 213-217, sector 4, in 5 (cinci) exemplare originale, din care 4 (patru) 
exemplare s-au eliberat partii. 
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