CAPITOLUL II
Patrimoniul OAMGMAMR. Veniturile şi cheltuielile
ART. 4
(1) OAMGMAMR are patrimoniu propriu pe care îl administrează cu diligenţa unui bun
proprietar.
(2) Patrimoniul OAMGMAMR este alcătuit din totalitatea bunurilor mobile şi imobile,
dobândite în condiţiile legii.
(3) În exercitarea drepturilor sale, OAMGMAMR posedă şi foloseşte bunurile aflate în
patrimoniul său şi, după caz, dispune de acestea, în condiţiile legii, în scopul realizării
obiectului său de activitate, beneficiind de rezultatele utilizării acestora.
ART. 5
(1) Patrimoniul OAMGMAMR este gestionat de Biroul executiv al OAMGMAMR, iar la
nivel de filială, de Biroul Consiliului, respectiv al municipiului Bucureşti.
(2) Contabilitatea patrimoniului şi a activităţilor desfăşurate la nivel naţional, cât şi la nivelul
filialelor se organizează şi se conduce potrivit legislaţiei financiare în vigoare.
ART. 6
Organizarea şi conducerea activităţii contabile se asigură de către personal specializat atât la
nivel naţional, cât şi la nivelul filialelor, care au obligaţia organizării şi conducerii
contabilităţii proprii la sediile declarate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
ART. 7
(1) Veniturile OAMGMAMR se constituie din:
a) taxe de înscriere;
b) cotizaţii lunare;
c) donaţii şi sponsorizări de la persoane fizice ori juridice, în condiţiile legii;
d) fonduri rezultate din diferite taxe pentru manifestări ştiinţifice, în condiţiile legii;
e) contravaloarea serviciilor prestate membrilor sau persoanelor fizice şi juridice, inclusiv din
organizarea de cursuri şi alte forme de educaţie medicală continuă;
f) încasări din vânzarea publicaţiilor proprii;
g) drepturi editoriale, publicate în publicaţiile editate de OAMGMAMR;
h) alte surse, cu respectarea dispoziţiilor legale.
(2) Cheltuielile OAMGMAMR sunt reprezentate de sumele ori valorile plătite sau de plătit,
aferente activităţii desfăşurate.
ART. 8

(1) Veniturile şi cheltuielile organizaţiei se stabilesc prin bugetul de venituri şi cheltuieli
pentru fiecare exerciţiu financiar.
(2) Bugetul de venituri şi cheltuieli se elaborează anual atât la nivelul filialelor, cât şi la nivel
naţional şi se aprobă de consiliul judeţean/al municipiului Bucureşti, respectiv de Consiliul
Naţional al OAMGMAMR şi poate suferi rectificări.

