CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
ŞTEI
H O T Ă R Â R E A Nr. 27
Din 27 martie 2014
Privind aprobarea modificării Anexei nr. 1 (Actul Consitutiv al
Clubului Sportiv Orăşenesc Ştei) și Anexei nr. 2 (Statutul Clubului
Sportiv Orăşenesc Ştei) din
HCL nr. 116/07.07.2011 Privind
aprobarea modificării HCL nr. 65/24.06.2010 Privind aprobarea
înfiinţării Clubului Sportiv Orăşenesc Ştei.
La iniţiativa primarului oraşului Ştei, ing. Balaj Gheorghe Iulian;
Având în vedere raportul de specialitate - expunere de motive,
înregistrat la nr. 534/2014 întocmit de dl Tirla Liviu, consilier juridic în
cadrul Primăriei oraşului Ştei, prin care, propune aprobarea modificării
Anexei nr. 1 și Anexei nr. 2 din HCL nr. 116/07.07.2011 Privind aprobarea
modificării HCL nr. 65/24.06.2010 Privind aprobarea înfiinţării Clubului
Sportiv Orăşenesc Ştei.
Văzând HCL nr. 65/24.06.2010 Privind aprobarea înfiinţării Clubului
Sportiv Orăşenesc Ştei şi HCL nr. 75/28.04.2011 Privind aprobarea
modificării Actului Constitutiv şi a Statutului Clubului Sportiv Orăşenesc Ştei,
precum și Procesul – Verbal al Adunării Generale a Membrilor Asociați.
Ţinând cont de dispoziţiile Legii Educaţiei Fizice şi Sportului nr.
69/2000 şi HG nr. 884/2001 privind aprobarea Regulamentului de aplicare
a dispoziţiilor Legii Educaţiei Fizice şi Sportului, cu modificările şi
completările ulterioare;
Luând în considerare prevederile OG nr. 26/2000 cu privire la
asociaţii şi fundaţii, actualizată, în temeiul Legii nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 36, alin. (6), lit. „a”, punctul 6 şi art. 45 din Legea
15/2001, Legea Administraţiei Publice Locale, republicată;
Consiliul Local al oraşului Ştei,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1 - Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al Clubului
Sportiv Orăşenesc Ştei, conform anexei care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art. 2 -Se aprobă modificarea Statutului Clubului Sportiv Orăşenesc
Ştei, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre
Art. 3- Art. 3 din HCL nr. 116/2011 Privind aprobarea modificării
HCL nr. 65/24.06.2010 Privind aprobarea înfiinţării Clubului Sportiv
Orăşenesc Ştei va avea următorul cuprins:
„Se aprobă Consiliul Director al Clubului Sportiv Orăşenesc
Ştei format din 5(cinci) membri, respectiv:
1. Preşedinte - dl. STANIȘTE OVIDIU;
2. Vicepreşedinte - dl. TOCOIAN DANIEL;

3. Vicepreşedinte - dl. PAȘCA DAN;
4. Director Executiv – dl. SIN VASILE;
5. Secretar -dl. LUCA PAUL;
Art. 4 - Art. 4 din HCL nr. 116/2011 Privind
aprobarea
modificării HCL
nr. 65/24.06.2010 Privind aprobarea înfiinţării Clubului Sportiv
Orăşenesc Ştei va avea următorul cuprins:
„Se aprobă organigrama şi statul de funcţii al Clubului Sportiv
Orăşenesc Ştei, după cum urmează:
1. 1 post – preşedintele Consiliului Director al Clubului
Sportiv Orăşenesc Ştei - dl. STANIȘTE OVIDIU;
2. 1 post director executiv – dl. SIN VASILE;
3. 1 post - vicepreşedintele Consiliului Director al Clubului
Sportiv Orăşenesc Ştei - dl. TOCOIAN DANIEL;
4. 1 post - vicepreşedintele Consiliului Director al Clubului
Sportiv Orăşenesc Ştei - dl. PAȘCA DAN;
5. 1 post secretar – secretarul Consiliului Director al Clubului
Sportiv Orăşenesc Ştei – dl. LUCA PAUL;
6. 1 post cenzor – d-na. GALEA RAMONA ANGELICA;
7. 1 post – preşedinte de onoare – Boc Alexandru;
Art. 5 - Celelalte prevederi ale HCL nr. 116/07.07.2011 Privind
aprobarea modificării HCL nr. 65/24.06.2010 Privind aprobarea înfiinţării
Clubului Sportiv Orăşenesc Ştei rămân nemodificate.
Art. 6- Dl. Oraş Ionuţ, consilier juridic în cadrul aparatului permanent
de lucre al Consiliului Local al oraşului Ştei este mandatat să întreprindă
toate demersurile juridice necesare pentru înscrierea modificărilor Actului
Constitutiv şi ale Statutului Clubului Sportiv Orăşenesc Ştei la instanţa
judecătorească competentă.
Art. 7- Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează primarul oraşului
Ştei și Consilierul juridic al Consiliului Local al oraşului Ştei;
Art. 8 – Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Instituţia Prefectului judeţului Bihor;
- Primarul oraşului Ştei;
- Compartimentul Resurse Umane, Organizare şi
Salarizare;
- Compartimentul juridic;
- Consilierul juridic al Consiliului Local al oraşului
Ştei;
- Serviciul Contabilitate;
- Un exemplar la dosarul cu hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
JUNC MIRCEA VALENTIN

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Jrs. DALE VOICHIŢA MARIANA

ANEXA NR. 1 LA HCL NR. 27 DIN 27.03.2014

ACT CONSTITUTIV
al
Clubului Sportiv Orasenesc Stei

Clubul Sportiv Orasenesc Stei este un club sportiv român independent, în
parteneriat public-privat, persoană juridică non profit, având ca membrii persoane
fizice şi juridice, înfiinţat în temeiul Ordonanţei nr. 26/31.01.2000 cu privire la
asociaţii şi fundaţii, modificată şi completată prin Ordonanţa nr. 37/2003 şi Legea
Educaţiei Dizice şi Sportului nr. 69/2000 şi a Regulamentului de aplicare a acestei
legi, aprobat prin H.G. nr. 884/2001 cât şi a Legii nr. 551/2004.
Clubul Sportiv Orasenesc Stei
este compus din cel puţin 3 membri
asociaţi(persoane fizice sau juridice), care nu urmăresc foloase pecuniare sau
patrimoniale în realizarea scopului propus, conform Legii Educaţiei Fizice şi
Sportului nr. 69/2000, a H.G. nr. 88/2001 pentru aprobarea Regulamentului de
punere în aplicare a dispoziţiilor Legii Educaţiei Fizice şi Sportului nr. 69/2000 şi a
O.G. nr. 26/2000, modificată şi completată prin O.G. nr. 37/2003 a Legii nr.
227/2006 şi a Legii nr. 4/2008.
Membrii asociaţi ai Clubului Sportiv Orasenesc Stei sunt:
1. ORAŞUL ŞTEI, reprezentat prin primarul oraşului Ştei, ing. Balaj
Gheorghe Iulian, cetăţean roman, domiciliat în oraş. Ştei, str. Petrileni, nr. 6, ap.
17, jud. Bihor, legitimat cu C.I. seria XH nr. 648842, CNP 1631102052136.
2. SC SOLCETA SA Ștei, reprezentată prin director, d-na Odeşteanu
Monica Maria , cetăţean roman, cu domiciliul în oraş Ștei, str. Independenței, nr.
25, ap. 1, jud Bihor, legitimată cu CI seria XH , nr. 753451, CNP 2610707052136.
3. Societatea Comercială “CENTRUL MEDICAL SĂNĂTATEA PENTRU
TOŢI”, SRL, Ştei, reprezentată prin ec. Haneş Felicia - Iuliana, cetăţean român
cu domiciliul în oraş Ştei, str. Poet Andrei Mureşanu, nr. 3, sc. B, ap.18, jud Bihor,
legitimată cu CI seria XH, nr. 631256, CNP 2701103052132.
Sediul clubului se află în: oraş Stei, str. A.Muresanu nr. 4/B, jud. Bihor.
Scopul Clubului Sportiv Orasenesc Stei este dezvoltarea fizică şi morală,
armonioasă a tinerilor, sporirea capacităţilor fizice, morale, intelectuale,
răspândirea practicării disciplinelor: FOTBAL, VOLEI, KARATE şi KICKBOXING,
TENIS DE CÂMP, TENIS DE MASĂ, BOX, HANDBAL, ŞAH şi SPORTUL PENTRU
TOŢI şi obţinerea de performanţe sportive şi educarea copiilor prin sport.
Durata de funcţionare a clubului este pe termen nelimitat.
Patrimoniul iniţial al clubului este de 1.500 RON.
Prin votul membrilor asociaţi prezenţi la Adunarea Generală a Asociaţilor din
30.06.2011, s-a propus alegerea unor noi organe de conducere ale clubului, ca
urmare a exprimăriii intenţiei de a demisiona din funcţiile de conducere deţinute a
d-lor Lucaciu Ioan, primarul oraşului Ştei şi a d-lui Miara Horia, viceprimarul
oraşului Ştei.
Totodată, s-a propus şi s-a votat instituirea funcţiei onorifice de „Preşedinte
de onoare” al Clubului Sportiv Orăşenesc Ştei.
Membrii Clubului Sportiv Orăşenesc Ştei au stabilit că dl. Oras Ionut este mandatat
să întreprindă toate demersurile juridice necesare pentru derularea procedurii de

obţinere a personalităţii juridice şi de înscriere a modificărilor Actului Constitutiv şi
al Statutului la instanţa judecătorească competentă.
În şedinţa Consiliului Local al oraşului Ştei din data de 27.03.2014 s-au ales
şi votat noile funcţii de conducere ale Clubului Sportiv Orăşenesc Ştei, astfel:
Pentru conducerea Consiliului Director, în funcţia de preşedinte a fost ales d-l
STANIŞTE OVIDIU;
• Pentru funcția de director executiv a fost ales SIN VASILE;
• Pentru funcţia de vicepreşedinte a fost ales dl. TOCOIAN DANIEL;
• Pentru funcţia de vicepreşedinte a fost ales PASCA DAN;
• Pentru funcţia de secretar, a fost ales dl. LUCA PAUL;
• Pentru funcţia de cenzor al clubului a fost numită GALEA RAMONA
ANGELICA.
Pentru funcţia de Preşedinte de onoare a fost propus şi votat dl. BOC
ALEXANDRU.
De asemenea, au fost votaţi noii membri asociaţi ai Clubului Sportiv
Orăşenesc Ştei, astfel:
1. ORAŞUL ŞTEI, reprezentat prin primarul oraşului Ştei, ing. Balaj Gheorghe
Iulian,
2. SC SOLCETA SA Ștei, reprezentată prin director, d-na Odeşteanu Monica
Maria
3. Societatea Comercială “CENTRUL MEDICAL SĂNĂTATEA PENTRU TOŢI”,
SRL, Ştei, reprezentată prin ec. Haneş Felicia - Iuliana
Actul constitutiv întocmit astăzi 27.03.2014, este semnat de noii membri
asociaţi ai Clubului Sportiv Orăşenesc Ştei, care constituie şi Adunarea Generală a
Clubului Sportiv Orăşenesc Ştei.
MEMBRII ASOCIAŢI ai Clubului Sportiv Orăşenesc Ştei (C.S.O. Ștei):
1.ORAŞUL ŞTEI, reprezentat prin primarul oraşului Ştei, ing. Balaj Gheorghe
Iulian, cetăţean roman, domiciliat în oraş. Ştei, str. Petrileni, nr. 6, ap. 17, jud.
Bihor, legitimat cu C.I. seria XH nr. 648842, CNP 1631102052136……………………
2.SC SOLCETA SA Ștei, reprezentată prin director, d-na Odeşteanu Monica
Maria, cetăţean roman, cu domiciliul în oraş Ștei, str. Independenței, nr. 25, ap. 1,
jud Bihor, legitimată cu CI seria XH , nr. 753451, CNP 2610707052136…………….
3.Societatea Comercială “CENTRUL MEDICAL SĂNĂTATEA PENTRU TOŢI”,
SRL, Ştei, reprezentată prin ec. Haneş Felicia - Iuliana, cetăţean român cu
domiciliul în oraş Ştei, str. Poet Andrei Mureşanu, nr. 3, sc. B, ap.18, jud Bihor,
legitimată cu CI seria XH, nr. 631256, CNP 2701103052132..................................

ANEXA NR. 2 LA HCL NR. 27 DIN 27.03.2014
STATUTUL
Clubului Sportiv Orasenesc Stei
1. CLUBUL SPORTIV ORASENESC Stei: este un club sportiv român
independent, în parteneriat public-privat, persoană juridică non profit,
având ca membri persoane fizice şi juridice, înfiinţat în temeiul Ordonanţei
nr. 26/31.01.2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, modificată şi completată
prin Ordonanţa nr. 37/2003 şi Legea Educaţiei Fizice şi Sportului nr.
69/2000 şi a Regulamentului de aplicare a acestei legi, aprobat prin H.G. nr.
884/2001 cât şi a Legii nr. 551/2004.
1.1. Membrii asociaţi ai Clubului Sportiv Orasenesc Stei sunt:
1. ORAŞUL ŞTEI, reprezentat prin primarul oraşului Ştei, ing.
Balaj Gheorghe Iulian, cetăţean roman, domiciliat în oraş. Ştei, str.
Petrileni, nr. 6, ap. 17, jud. Bihor, legitimat cu C.I. seria XH nr. 648842,
CNP 1631102052136.
2. SC SOLCETA SA Ștei, reprezentată prin
director, d-na
Odeşteanu Monica Maria , cetăţean roman, cu domiciliul în oraş Ștei, str.
Independenței, nr. 25, ap. 1, jud Bihor, legitimată cu CI seria XH , nr.
753451, CNP 2610707052136.
3. Societatea Comercială “CENTRUL MEDICAL SĂNĂTATEA
PENTRU TOŢI”, SRL, Ştei, reprezentată prin ec. Haneş Felicia - Iuliana,
cetăţean român cu domiciliul în oraş Ştei, str. Poet Andrei Mureşanu, nr. 3,
sc. B, ap.18, jud Bihor, legitimată cu CI seria XH, nr. 631256, CNP
2701103052132.

2. DENUMIREA ŞI DURATA DE FUNCŢIONARE:
2.1.Titulatura:
Clubul poartă denumirea de Clubul Sportiv Orăşenesc Stei.
Forma prescurtată este C.S.O. STEI.
2.1.Data înfiinţării:
Clubul Sportiv Orasenesc Stei a fost înfiinţat la data de 24.06.2010.
2.3.Durata de funcţionare este pe termen nelimitat.
2.4.Sediul clubului se află în: oraş Stei, str. A.Muresanu nr. 4/B,
jud.Bihor.
2.5.Emblema: în curs de realizare.
2.6.Ştampila: finalizată.
2.7.Fanion: în curs de realizare.
2.8.Culori: Culorile clubului sunt alb - albastru.
2.9.Patrimoniul: Capitalul social iniţial este de 1.500 RON.
3.OBIECTIVE

3.1. Scopul Clubului Sportiv Orasenesc Stei este asigurarea conditiilor
organizatorice si materiale de practicare a: FOTBAL, VOLEI, KARATE şi
KICKBOXING, TENIS DE CÂMP, TENIS DE MASĂ, BOX, HANDBAL, ŞAH
şi SPORTUL PENTRU TOŢI cu prioritate copiilor de varsta prescolara si
tinerilor in vederea integrarii sociale, sprijinirea sportului pentru toti si a
sportului de performanta.
Din punct de vedere competiţional, obiectivul îl constituie selecţia, formarea,
pregătirea şi perfecţionarea continuă a jucătorilor de FOTBAL, VOLEI,
KARATE şi KICKBOXING, TENIS DE CÂMP, TENIS DE MASĂ, BOX,
HANDBAL, ŞAH şi SPORTUL PENTRU TOŢI, precum şi modernizarea
metodelor de antrenamentîn consens cu standardele pe plan internaţional.
De asemenea Clubul Sportiv Orasenesc Stei urmăreşte promovarea
şi protejarea intereselor legitime ale membrilor săi în raporturile cu alte
asociaţii, cluburi şi federaţiile de specialitate.
Din punct de vedere tehnic, disciplina de FOTBAL a clubului se
afiliază la Asociaţia Judeţeană de Fotbal Bihor şi F.R.F. (Federaţia Română
de Fotbal), iar celelalte (VOLEI, KARATE şi KICKBOXING, TENIS DE
CÂMP, TENIS DE MASĂ, BOX, HANDBAL, ŞAH) se vor afilia la federaţiile
de specialitate şi se supune legislaţiei naţionale şi internaţionale cu privire
la utilizarea substanţelor interzise şi a dopingului în sport.
În cadrul măsurilor de promovare a valenţelor educative ale sportului, a
spiritului de toleranţă şi fair-play-ului, se va acţiona pentru:
•aplicarea Programului Naţional pentru promovarea toleranţei şi fair-playului în sportul românesc.
•asigurarea unui climat civilizat şi stimulativ de desfăşurare a
antrenamentelor şi competiţiilor.
•acordarea unei atenţii sportive pentru desemnarea celor mai buni
sportivi, antrenori, arbitri, a altor specialişti, precum şi acordarea unor
trofee pentru fair-play.
3.2.În vederea realizării scopului propus C.S.O. Stei:
* organizează dezbateri pe teme specifice activităţii sale;
* participă la manifestări organizate de federaţiile de specialitate şi asociaţiile
pe ramure sportive;
* iniţiază şi organizează orice alte acţiuni menite să asigure realizarea
obiectivelor sale prin valorificarea şi promovarea experienţei privind iniţierea
şi practicarea acestor discipline sportive;
* editează reviste, cărţi, materiale de propagandă şi reclama proprie;
3.3. În activitatea sportivă, C.S.O. Stei :
* Promovează măsurile de prevenire, control şi combatere a folosirii
substanţelor interzise şi a metodelor neregulamentare, destinate să
mărească în mod artificial capacitatea fizică a sportivilor.
* Militează pentru eliminarea dopajului în activitatea sportivă,
susţinând Programul Naţional Antidoping conform prevederilor
Convenţiei Antidoping şi a Consiliului Europei.
4. STRUCTURA ŞI FUNCŢIONAREA CLUBULUI SPORTIV ORASENESC
STEI

4.1. Organele de conducere, administrare şi control sunt:
A. Adunarea Generală.
B. Consiliul Director.
C. Organe de Control Financiar.
A. Adunarea Generală
Adunarea Generală a membrilor asociaţi care se întruneşte în sesiune
ordinară cel puţin o dată pe an.
Adunarea Generală este organul suprem de conducere a Clubului Sportiv.
Consiliul Director al clubului, din proprie iniţiativă sau la cererea a cel puţin
o treime din numărul total al membrilor (prin reprezentări sau personal)
poate convoca Adunarea Generală în sesiune extraordinară în situaţii
deosebite, care reclamă acest fapt. Convocarea Adunării Generale şi ordinea
de zi anunţată cu cel puţin 30 de zile înainte de data ţinerii sale pentru
sesiuni extraordinare.
Normele de reprezentare în Adunarea Generală se stabilesc de Consiliul
Director al clubului.
Adunarea Generală adoptă hotărâri cu majoritate simplă de voturi (jumătate
+ unu) a membrilor săi.
Atribuţiile Adunării Generale sunt următoarele:
Aprobă raportul de activitate al Consiliului Director;
Aprobă titlul de „Preşedinte de onoare” sau „membru de onoare” al clubului
unor personalităţi cu merite deosebite în activitatea fotbalistică;
Aprobă şi modifică Statutul Asociaţiei şi însemnele acestuia;
Stabilesc strategia şi direcţiile generale ale asociaţiei;
Alege şi revocă Consiliul Director şi Comisia de cenzori prin vot secret;
Aprobă bugetul anual de venituri şi cheltuieli, precum şi bilanţul contabil
Aprobă schimbarea sediului;
Dizolvă şi lichidează Asociaţia şi stabilesc destinaţia bunurilor după
lichidare.
Deleagă persoanele care reprezintă interesele clubului în relațiile cu terții.
B. Consiliul Director
Consiliul Director este format din cinci membri, dintre care un preşedinte,
director executiv, doi vicepreşedinți și un secretar.
Consiliul Director este ales de Adunarea Generală pentru o perioadă de 4
ani.
Preşedintele, vicepreședinții și directorul executiv pot reprezinta şi angaja
clubul sportiv în raporturile cu organismele sportive interne şi după caz, şi
internaţionale, cu autorităţile administraţiei publice, instituţii, persoane
fizice şi juridice, române şi străine.
În exercitarea atribuţiilor președintele, directorul executiv sau vicepreședinții
sunt ajutați de secretar.
Consiliul Director se întruneşte cel puţin o dată pe lună şi de câte ori este
nevoie, la convocarea preşedintelui care convoacă şedinţele.
Consiliul Director ia hotărâri cu majoritatea simplă de voturi.
ATRIBUŢIILE CONSILIULUI DIRECTOR SUNT URMĂTOARELE:

Conduce activitatea Clubului între două adunări generale;
Alege din rândul membrilor biroului, pe preşedinte, pe vicepreşedinți, pe
secretar și pe directorul executiv;
Convoacă sesiunile ordinare şi extraordinare ale Adunării Generale şi se
îngrijesc de buna lor desfăşurare;
Întocmeşte raportul anual al activităţii sale;
Prezintă execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli;
Prezintă proiectul de buget, venituri şi cheltuieli;
Prezintă proiectul programelor asociaţiei;
Aprobă schema de organizare şi statutul de funcţiuni pentru personalul
salariat al clubului;
Aprobă componenţa loturilor şi delegaţiilor ce participă la acţiunile clubului
sportiv;
Stabileşte taxele de înscriere în club, cuantumul cotizaţiilor, taxa de
participare la stagii şi cantonamente, orice alte taxe;
Dezbate probleme importante ivite, analizează propunerile membrilor
clubului;
Conferă diplome, insigne, premii în cărţi de specialitate, echipamente
sportive etc., celor care s-au distins în activitate;
Aprobă acţiuni de popularizare (demonstraţii, afişe, fotografii, publicaţii);
Aprobă condiţiile de contract pentru sportivii şi tehnicienii care urmează săşi desfăşoare activitatea, precum şi condiţiile contractuale pentru sportivii şi
tehnicienii străini care doresc să activeze la clubul român cu respectarea
normativelor în vigoare şi a reglementărilor emise de A.N.S. şi Federaţii.
Consiliul director poate împuternici una sau mai multe persoane cu funcţii
de execuţie, inclusiv persoane care nu au calitatea de asociat ori sunt străini
de asociaţie, pentru a încheia acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei
sau pentru a îndeplini orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de
adunarea generală.
ATRIBUŢIILE
PREȘEDINTELUI,
VICEPREDINȚILOR
ȘI
ALE
DIRECTORULUI EXECUTIV SUNT URMĂTOARELE:
Asigură conducerea operativă a clubului;
Încheie contracte de mancă cu personalul salariat;
Pune în executare hotărâri ale Consiliului Director;
Asigură realizarea activităţilor planificate anual, precum şi a planului de
venituri şi cheltuieli;
Întocmeşte şi actualizează în conformitate cu actele normative în vigoare şi
prezintă spre aprobare Consiliului Director, regulamentul de organizare şi
funcţionare;
Aprobă regulamentul de ordine interioară şi asigură respectarea acestuia de
personalul salariat;
Aprobă premieri, indemnizaţii, prime pentru sportivi, antrenori şi alţi
specialişti din cadrul clubului.
Urmăreşte pregătirea şi participarea sportivilor la competiţiile prevăzute în
calendarul intern al clubului, precum şi organizarea competiţiilor proprii şi
acţiunilor de selecţie, stabileşte cuantumul cheltuielilor pentru fiecare
acţiune programată şi angajează sumele necesare;
Participă la principalele competiţii ale clubului;

Numeşte în funcţie, în condiţiile legii, personalul salariat al clubului şi
conduce activitatea acestuia, decide în legătură cu promovarea,
recompensarea şi sancţionarea salariaţilor;
Semnează principalele documente şi lucrări elaborate de către club,
programele şi planurile de activitate, calendarul sportiv intern şi
internaţional, bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi alte lucrări curente;
Primeşte, rezolvă şi semnează corespondenţa adresată şi informează
Consiliul Director asupra problemelor apărute;
Aprobă necesarul de echipament şi materiale sportive pentru secţiile
clubului, în vederea pregătirii şi participării la competiţii;
Reprezintă clubul în raporturile cu organismele sportive interne şi după caz,
şi internaţionale, cu autorităţile administraţiei publice, instituţii, persoane
fizice şi juridice, române şi străine;
Asigură informarea publică privind activitatea clubului.
C. Organe de Control Financiar - Cenzorul
Controlul financiar intern al clubului se va asigura de către un cenzor,
numit de Adunarea Generală, pe o perioadă de 4 ani şi care nu are calitatea
de membru asociat şi va avea obligatoriu studii de specialitate.
Atribuţiile sale sunt următoarele;
• verifică modul în care este administrat patrimoniul;
• întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării Generale;
• poate participa la şedinţele Consiliului Director fără drept de vot;
• îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală;
Actele de control şi raporturile cenzorului se vor efectua în termenele
stabilite de lege şi activitatea cenzorilor poate fi remunerată, cuantumul şi
din ce resurse, se stabileşte de către Consiliul Director.
5. MEMBRI
5.1. Membrii clubului pot fi:
* Activi: sportivi şi specialişti care se ocupă de selecţia şi pregătirea
acestora;
* De onoare: persoane fizice sau juridice, susţinători sau simpatizanţi si
asociaţiei, care sprijină material activitatea clubului, membrii de onoare
desemnaţi din rândurile foştilor sportivi sau salariaţi, precum şi alte
persoane care contribuie la susţinerea activităţii.
5.2. Persoanele menţionate la pct.5.1. devin membri dacă recunosc şi
respectă prevederile prezentului statut şi plătesc cu regularitate cotizaţia de
membru.
5.3. DREPTURI ŞI OBLIGAŢII
* să participe la dezbaterea tuturor problemelor legate de realizarea scopului
clubului;
* membrii cu drept de vot (minim 18 ani) au dreptul să aleagă şi să fie aleşi
în organele de conducere;
* să ceară organelor de conducere să-i sprijine în promovarea şi protejarea
intereselor legitime în raporturile cu cluburile şi federaţiile de specialitate,
precum şi în relaţiile cu Agenţia Naţională pentru Sport;

* să beneficieze, în condiţiile regulamentelor federaţiilor din România, de
diplome, de grade, alte recompense;
* să beneficieze de facilităţile de care dispune clubul (dotări, echipamente,
publicaţii, etc.);
* să beneficieze de folosirea patrimoniului şi resurselor băneşti ale clubului
în scopul exclusiv al realizării obiectivelor acestora;
* alte drepturi (care urmează a fi precizate).
Membrii clubului au obligaţia de a respecta prevederile statutului şi
regulamentului; să participe efectiv la viaţa clubului; să plătească cotizaţia
lunară; să apere prestigiul clubului şi a disciplinelor sportive pe care le
practică.
5.4. Primirea ca membru al clubului se face individual, pe baza cererii
scrise, care va fi discutată şi aprobată de Consiliul Director.
5.5. Recompense.
Membrii care disting în practicarea sportului şi dovedesc un ataşament
deosebit, precum şi cei care în calitate de susţinători sau colaboratori se
disting în activităţile ce le depun pentru realizarea scopului clubului, pot fi
recompensaţi după caz:
• oferirea de diplome de onoare;
• cărţi de specialitate;
• insigne, medalii, semne distinctive ale clubului;
• stagii în ţară într-o staţiune turistică;
• participarea la stagii în străinătate;
• echipament sportiv;
5.6. SANCŢIUNI
Pentru nerespectarea prevederilor statutului şi regulamentului, precum şi
conduita specială cerută unui sportiv, se pot aplica următoarele sancţiuni:
• avertisment verbal;
• avertisment scris;
• suspendarea dreptului de a participa la antrenament până la o lună;
• excluderea din club şi pierderea calităţii de membru;
În aplicarea sancţiunii se va avea în vedere gravitatea faptei, caracterul
repetat al ei, orice alte elemente de circumstanţiere a faptei.
Preşedintele clubului poate fi sancţionat numai de Adunarea Generală, la
propunerea Consiliului Director.
Toate sancţiunile se aplică de către Consiliul Director. Excluderea membrilor
Consiliului Director se face numai de către Adunarea Generală.
CONTESTAŢII
Contestarea fiecărei sancţiuni se va face în scris, de către cel ce se consideră
neîndreptăţit, la instanţa imediat superioară celei care a dat sancţiunea, în
termen de trei zile de la pronunţare.
6. MIJLOACE MATERIALE ŞI FINANCIARE
6.1. Pentru asigurarea condiţiilor tehnico-materiale necesare pregătirii şi
participării sportivilor la competiţiile clubului sportiv poate avea în
proprietate, concesionate, închiriate, în locaţie de gestiune sau

folosinţă, diverse spaţii, baze sportive, terenuri, instalaţii specifice,
cantine, spaţii de cazare, unităţi pentru prestări servicii, precum şi
alte dotări necesare profilului propriu de activitate.
6.2. Fondurile băneşti ale clubului pot proveni din:
* cotizaţia membrilor;
* încasări din manifestări sportive, prestări de servicii către populaţie,
publicitate, drepturi de televiziune;
* încasări din contracte de închiriere sau subînchiriere a spaţiilor proprii,
concesionate, închiriate, şi/sau în locaţie de gestiune;
* venituri din contracte de sponsorizare încheiate cu parteneri interni sau
externi, în condiţiile legii;
* taxe de înregistrare stabilite de club potrivit legislaţiei în vigoare;
* donaţii şi sume sau bunuri primite ca donaţie sau sponsorizare;
* dobânzile şi dividendele obţinute din plasarea disponibilităţilor realizate
din asemenea venituri;
* venituri realizate din asocierea cu persoane fizice sau juridice care
realizează profit, în condiţiile legii;
* sume destinate finanţării programelor sportive ale clubului;
* venituri obţinute de la bugetul statului şi/sau de la bugetele locale;
* sume rămase din exerciţiul financiar precedent;
* încasări provenite din transferările sportivilor din ţară sau din străinătate;
* alte venituri.
6.3. Fondurile băneşti ale clubului se păstrează şi gestionează în
conformitate cu prevederile legale.
6.4. Folosirea mijloacelor materiale şi băneşti se face corespunzător hotărârii
Consiliului Director, cu respectarea normelor legale privind finanţele publice.
Pentru realizarea unor programe şi acţiuni sportive, clubul sportiv, poate
încheia contracte civile cu instituţii publice, agenţi comerciali cu capital de
stat sau privat şi cu alte persoane juridice de drept privat.
7. DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA
7.1. Clubul sportiv se va dizolva:
De drept prin:
a. realizarea sau, după caz, 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;
b. imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau a constituirii
Consiliului Director în conformitate cu statutul asociaţiei, dacă
această situaţie durează mai mult de un an de la data la care, potrivit
statutului, Adunarea Generală sau, după caz, Consiliul Director
trebuia constituit;
c. reducerea numărului de asociaţi sub limita stabilită de lege, dacă
acesta nu a fost completat în timp de 3 luni;
Prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate,
atunci când:
a. scopul sau activitatea asociaţiei a devenit ilicită sau contrară ordinii
publice;
b. realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare
ordinii publice;

c. urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;
d. a devenit insolvabilă;
e. nu mai obţine autorizaţiile prealabile necesare, potrivit legii;
Prin hotărârea Adunării Generale:
7.2. În cazul dizolvării asociaţiei, lichidatorii se numesc de instanţa
judecătorească sau de Adunarea Generală, după caz.
Odată cu numire lichidatorilor, mandatul Consiliului director încetează.
Lichidatorii, la intrarea în funcţie, efectuează inventarul şi încheie
bilanţul care să constate situaţia exactă a activului şi pasivului.
Ei sunt obligaţi să primească şi să păstreze registrele şi orice alte acte
ale clubului sportiv şi să ţină in registru cu toate operaţiunile lichidării, în
ordinea datei acestora.
Lichidatorii îşi îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorului/comisiei
de cenzori.
7.3. Lichidatorii au obligaţia de a continua operaţiunile juridice în curs, să
încaseze creanţele, să plătească creditorii, iar dacă numerarul nu este
suficient, să transforme şi restul activului în bani, procedând la vânzarea
prin licitaţie publică a bunurilor mobile şi imobile.
Lichidatorii pot realiza numai acele operaţiuni noi care sunt necesare
finalizării celor aflate în curs de derulare.
7.4. În cazul dizolvării clubului sportiv, bunurile rămase în urma lichidării
nu se pot transmite persoanelor fizice.
Aceste bunuri pot fi transmise către persoane juridice de drept privat
sau de drept public cu scop identic sau asemănător.
Dacă în termen de 6 luni de la terminarea lichidării, lichidatorii nu au
reuşit ca să transmită bunurile în condiţiile alineatului de mai sus, ele se
atribuie de instanţa competentă unei persoane juridice cu scop identic sau
asemănător.
Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului-verbal de
predare-primire, dacă prin aceasta nu s-a stabilit o dată ulterioară.
Membrii asociaţi ai Clubului Sportiv Orasenesc Stei:
ORAŞUL ŞTEI,
reprezentat prin primarul oraşului Ştei, ing. Balaj
Gheorghe Iulian, cetăţean roman, domiciliat în oraş. Ştei, str. Petrileni, nr.
6, ap. 17, jud. Bihor, legitimat cu C.I. seria XH nr. 648842, CNP
1631102052136……………………………………………………………………………
SC SOLCETA SA Ștei, reprezentată prin
director, d-na Odeşteanu
Monica Maria , cetăţean roman, cu domiciliul în oraş Ștei, str.
Independenței, nr. 25, ap. 1, jud Bihor, legitimată cu CI seria XH , nr.
753451, CNP 2610707052136 ………………………………………………………….
Societatea Comercială “CENTRUL MEDICAL SĂNĂTATEA PENTRU
TOŢI”, SRL, Ştei, reprezentată prin ec. Haneş Felicia - Iuliana, cetăţean
român cu domiciliul în oraş Ştei, str. Poet Andrei Mureşanu, nr. 3, sc. B,
ap.18, jud Bihor, legitimată cu CI seria XH, nr. 631256, CNP
2701103052132............................................................................................

