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H O T Ă R Â R E A  n r.1 9 8
din data de 27 iulie 2018

- privind oportunitatea asocierii Municipiului Făgăraş pe de o parte şi Asociaţia Club Sportiv Oltul 
Făgăraş, pe de altă parte, în vederea organizării şi desfăşurării evenimentului " Fagaras Sum m er C up" în

perioada 04-05 august 2018

C O N S IL IU L  LO CAL AL M U N IC IP IU L U I FĂG ĂRAŞ, 
în tru n it în ş e d in ţă  o rd in ară ,

Analizând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Fagaras nr.20245/1 /17.07.2018 si 
Referatul Compartimentul Administrare Clădiri, Terenuri, Bunuri Publice,Urmărire Contracte nr. 20245 din 
17.07.2017 , prin care se propune ca oportuna asocierea Municipiului Făgăraş pe de o parte şi Asociaţia 
Club Sportiv Oltul Fagaras, in vederea organizării si desfăşurării evenimentului " Fagaras Sum m er Cup" 
în perioada 04-05 august 2018, eveniment ce se va desfasura in Fagaras, str.Soseaua Combinatului -  
Stadionul Park,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi 
administrarea domeniului public şi privat al municipiului, al Comisiei de organizare şi dezvoltare 
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice 
şi de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură, al Comisiei pentru 
activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement, al 
Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi 
libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor, precum şi al Comisiei de turism, relaţii externe şi integrare 
europeană,

Ţinând cont de adresa nr.20245 din 26.06.2018,
Având in vedere prevederile Regulamentului de organizare a activitatii fotbalistice al FRF si ale Legii 

educaţiei fizice si sportului nr.69/2000, art.27 si 30 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale si 
art.484 si 490 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal,

In temeiul art.36 alin (2) lit.(b) si alin.4 lit.(c) din Legea nr.215/2001, republicata, cu modificările si 
completările ulterioare si art.45 alin.3 si art.115 alin l,lit, b) din Legea nr.215/2001, privind administatia 
publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

H O TĂ R Ă ŞTE:

A rt.l. Se aprobă ca oportun şi de interes local organizarea evenimentului prima ediţie a competiţiei 
de fotbal juvenil " Fagaras Sum m er Cup " în perioada 04-05 august 2018, la stadionul Park Arena, 
aflat in proprietatea publica a Municipiului Fagaras, inscris in C.F.nr. 100626 situat in Fagaras, str.Soseaua 
Combinatului în vederea organizării şi desfăşurării evenimentului.

Art.2. In vederea realizării evenimentului se aprobă asocierea Municipiului Făgăraş, pe de o parte 
cu Asociaţia Club Sportiv Oltul Făgăraş, asociaţie fără scop lucrativ, pe de altă parte, cu sediul în Făgăraş, 
Str. Gării, Bl.A, Sc.B, Ap. 14, reprezentată legal prin domnul Greavu George loan în calitate de 
preşedinte, în vederea organizării şi realizării evenimentului prevăzut la Art.l.

Art.3. Asocierea prezentată la art.2, se face pentru o perioada de 2 zile, respectiv 04.08.2018- 
05.08.2018 începând cu data semnării contractului de asociere, aportul municipiului fiind punerea la 
dispoziţie a stadionului Park Arena al cărui proprietar este, în vederea desfăşurării activităţii sportive.

http://www.primaria-fagaras.ro
mailto:secretariat@Drimaria-faaaras.ro


Art.4. Se aprobă proiectul contractului de asociere, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 
Art.5.Se împuterniceşte Primarul Municipiului Făgăraş pentru semnarea contractului.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
CLONŢ DAN VALENTIN

CONTRASEMNEAZĂ, 
SccrctarqjlmiunibjipUiIui, 
LAURA/ELENA o iu n c ,

Hotărâre s-a adoptat cu 17 voturi pentru 

Consilieri în funcţie - 18 

Consilieri prezenţi - 17

Prezenta hotărâre se comunică:
1 ex. Dosar şedinţă 
1 ex. Colecţie 
1 ex. Prefectură 
1 ex. Primar 
1 ex. Secretar
1 ex. Compartiment Evidenţă Patrimoniu 
1 ex. Asociaţia Club Sportiv Oltul Făgăraş 
1 ex. Comp. Relaţii cu publicul, arhivă 
1 ex. Afişare

Cod: F-50
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Anexa n r .l  Ia IICL.198/2018

CONTRACT DE ASOCIERE

CA PITOLUL I. PĂ R ŢILE CONTRACTANTE

F A G A R A ^ = ’f "

1,4^84419,
/ r j

Municipiul Făgăraş, cu sediul în Făgăraş, str. Republicii 
reprezentat prin Primar Sucaciu Gheorghe pe de o parte 

şi
ASOCIAŢIA CLUB SPOPRTIV OLTUL FAGARAS- cod fiscal 

111150/10.04.2012 cu sediul în FĂGĂRAŞ, str.Garii, bl.A, sc.B, ap. 14, jud. Braşov, 
Romania, reprezentat legal prin domnul Greavu George Ioan , în calitate de preşedinte 
au convenit încheierea prezentului contract de asociere cu respectarea următoarelor clauze :

CAPITOLUL II. DISPOZIŢII GENERALE

2.1.Obiectul contractului îl constituie desfăşurarea evenimentului ” Fagaras Sum m er C up” în 
perioada 04-05 august 2018,
2.2. Asocierea este constituită pe baza libertăţii de voinţă a pârtilor exprimată în prezentul 
contract şi este guvernată de următoarele principii:
- principiul reciprocităţii asistenţei manageriale, juridice, de marketing şi comerciale;
- prioritate în prestare de servicii în vederea realizării scopului asociaţiei.
- este independentă şi fără personalitate juridică

CAPITOLUL III. OBIECTUL CONTRACTULUI

Asocierea dintre părţile contractante are ca obiect realizarea şi desfăşurarea 
evenimentului prima ediţie a competiţiei de fotbal juvenil ” Fagaras Sum m er C up” 
,competiţie la care vor lua startul un număr de aproximativ 200 de copii cu varsta intre 8 
ani si 12 ani

CAPITOLUL IV. DURATA CONTACTULUI
Prezentul contact se încheie pe o perioada de 2 (doua) zile începând cu data 04.08.2018 
până în data de 05.08.2018.

CAPITOLUL V. PROPRIETĂŢI
Pe toată durata derulării contractului de asociere terenul pe care se desfăşoară activităţile, 
va rămâne în proprietatea Municipiului Făgăraş.
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CAPITOLUL VI. ACTIVITĂŢILE DESFĂŞURATE
Scopul asocierii este realizarea de către Municipiului Făgăraş a implicării comunităţii în 
activităţi educative, sportive şi recreative iar pentru partener, realizarea obiectivelor 
propuse.

CAPITOLUL VII. DREPTURILE SI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
5 5 5

7.1 Municipiul Făgăraş în calitate de proprietar, se obligă:
- să pună la dispoziţia asociatului Baza Sportivă a Municipiului Făgăraş terenul, domeniul 

public, in vederea evenimentului prevăzut in prezentul contract.
- să asigure folosinţa utilă şi netulburată în vederea desfăşurării activităţilor ce face 
obiectul prezentului contract.
- să faciliteze accesul la energie electrică pentru sonorizarea evenimentului
- să asigure prezenţa unui echipaj al Poliţiei Locale pentru asigurarea ordinii în perimetrul 
evenimentului

7.2. ASOCIAŢIA CLUB SPOPRTIV OLTUL FAGARAS în calitate de organizator se 
obligă:
- să identifice partenerii pentru organizarea evenimentului
- să identifice voluntari pentru realizarea şi supravegherea activităţilor propuse
- să completeze baza sportivă cu materialele necesare derulării activităţilor propuse
- să desfăşoare activităţile în intervalele orare descrise

7.4 Municipiul Făgăraş are dreptul:
- să verifice starea terenului şi modul de aplicare a derulării prezentului contract de 
asociere în privinţa angajamentelor asumate şi a existenţei faptice a dotărilor,
- să ceară, în cazul expirării contractului sau a rezilierii acestuia, restituirea în natură a 
bunului cu care a contribuit la asociere.

L5 ASOCIAŢIA CLUB SPOPRTIV OLTUL FAGARAS are dreptul :
- să ia în mod liber orice măsuri pentru buna şi legala funcţionare a activităţii, cu 
respectarea prezentului contract.

CAPITOLUL VIII ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Prezentul contract de asociere încetează în următoarele cazuri:
- expirarea perioadei pentru care a fost încheiat;
- nerespectarea obligaţiilor asumate în contract;
- din iniţiativa Municipiului Făgăraş, care din motive temeinice de utilitate publică 

poate rezilia prezentul contract, cu condiţia notificării acestei rezilieri cu cel puţin 10 
zile anterior acesteia;

- din iniţiativa asociaţiei se poate rezilia prezentul contract, cu condiţia notificării 
acestei rezilieri cu cel puţin 10 zile anterior acesteia;



- în cazul încetării prezentului contract societatea are obligaţia ridicării tuturor 
elementelor amplasate şi de a readuce domeniul public la starea iniţială.

CAPITOLUL IX FORŢA MAJORĂ SI CAZUL FORTUIT
5 3

11.1. Forţa majoră exonerează de răspundere părţile, în cazul neexecutării parţiale sau 
totale a obligaţiilor asumate prin prezentul contract. Prin forţă majoră se înţelege un 
eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil apărut după încheierea contractului 
şi care împiedică părţile să execute total sau parţial obligaţiile asumate.
11.2. Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să o aducă la cunoştinţă celeilalte părţi, 
în scris, în maximum 5(cinci)zile de la apariţie, iar dovada forţei majore, împreună cu 
avertizarea asupra efectelor şi întinderii posibile a forţei majore,se va comunica în 
maximum 15(cincisprezece) zile de la apariţie.
11.3. Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să aducă la cunoştinţă celeilalte părţi 
încetarea cauzei acesteia în maximum 15(cincisprezece) zile de la încetare.

CAPITOLUL X SOLUŢIONAREA LITIGIILOR3

12.1. Litigiile care se vor naşte din prezentul contract sau în legătură cu prezentul contract, 
inclusiv cele referitoare la validitatea, interpretarea , executarea sau desfiinţarea lui vor fi 
soluţionate pe cale amiabilă.
12.2. Dacă părţile nu vor ajunge la o înţelegere amiabilă, atunci litigiile vor fi înaintate spre 
soluţionare instanţelor competente.

Contractul a fost încheiat azi ............ , în 2 exemplare originale, câte unul pentru
fiecare parte contractantă.

Municipiul Făgăraş ASOCIAŢIA CLUB SPOPRTIV OLTUL FAGARAS
PRIMAR, Preşedinte

SUCACIU GHEORGHE Grcavu George loan

Secretar
Laura Elena Giunca



A. 8. OLTUL FAGARAS
Str GĂRII, bl A, sc B, ap 14, cod 505200, FAGARAS, Jud. BRAŞOV
Tel: 0732 440 249; 0724 988 333, e-mail: asoItulfagaras@yahoo.com

STATUTUL
Asociaţiei Sportive OLTUL FAGARAS

CAPITOLUL I. DENUMIRE, FORMA JURIDICA, SEDIU, DURATA

Art. 1 DENUMIREA
Denumirea Asociaţiei Sportive este : „ A.S. OLTUL FAGARAS”, conform dovezii de 
disponibilitate a denumirii nr. 111150/10.04.2012, emisa de către Ministerul Justiţiei.

Art. 2 MEMBRII FONDATORI
a. GREAVU George-Ioan -  cetatean roman, născut la data de 27.07.1980 in municipiul Fagaras, 

Judeţul Braşov, domiciliat in municipiul Fagaras, Strada Câmpului Bl. C, Ap. 3, judeţul Braşov, 
identificat cu C.I. seria BV, nr. 617567, eliberata de SPCLEP Fagaras la data de 13.02.2009, cod 
numeric personal 1800727081818;

b. SINGURAN Sorin-Anton - cetatean roman, născut la data de 27.08.1968 in municipiul Fagaras, 
Judeţul Braşov, domiciliat in municipiul Fagaras, Strada Parcului Bl. 4, Ap. 23, judeţul Braşov, 
identificat cu C.I. seria BV, nr. 458482, eliberata de SPCLEP Fagaras la data de 25.05.2006, cod 
numeric personal 1680827082437;

c. MANTA Bogdan-Vasile -  cetatean roman, născut la data de 29.12.1982 in municipiul Fagaras 
Judeţul Braşov, domiciliat in municipiul Fagaras, Strada Gheorghe Doja Nr. 78, judeţul Braşov, 
identificat cu C.I. seria BV, nr.493416, eliberat de SPCLEP Fagaras la data de 19.01.2007, cod 
numeric personal 1821229081812;

au consimţit de comun acord sa constituie Asociaţia Sportiva.

Art. 3 FORMA JURIDICA
Asociaţia Sportiva constituita prin libera voinţa a membrilor fondatori este structura sportiva, 
persoana juridica romana de drept privat fara scop lucrativ — neguvemamentala, apolitica si 
nonprofit, constituita in baza Legii Educaţiei Fizice si Sportului (69/2000 art.26), precum si a 
Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii si fundaţii si a OrdonanteiGuvernului nr. 
26/2000 privitor la persoanele fizice si persoanele juridice in calitate de asociati-fondatori.
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<hc;> A. S. OLTUL FAGARAS
Str GĂRII, bl A, sc B, ap 14, cod 505200, FAGARAS, Jud. BRAŞOV 
Tel: 0732 440 249; 0724 988 333, e-mail: asoltulfagaras@yahoo.com

Art. 4 SEDIUL
Asociaţia Sportiva are sediul in loc. Fagaras, Str. Gării, Bl A, Sc. B, Ap. 14, Jud. Braşov 

Art. 5 DURATA
Asociaţia Sportiva va functionape durata nedeterminatata.

Art. 6 CULORILE ASOCIAŢIEI SPORTIVE
Culorile Asociaţiei Sportive sunt: Galben -  Albastru - Negnr

CAPITOLUL II. SCOP, OBIECTIVE

Art. 7 SCOPUL
Scopul Asociaţiei Sportive este de a susţine si desfasura activitati fizice sportive, de agrement si 

performanta prin organizarea de concursuri, turnee pe ramura de sport: fotbal -  constând in selecţia, 
iniţierea si pregătirea de sportivi in domeniul acestei ramuri sportive, participarea la competiţii, in 
conformitate cu cerinţele reglementarilor si strategiilor elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului si Sportului, precum si a Federaţiei Romane, avand la baza si reglementările si strategiile 
Autorităţii Naţionale pentru Tineret si Sport, in condiţiile Legii Educaţiei Fizice si Sportului (69 / 
2000) si a Regulamentului de punere in aplicare a Legii 69/2000.

Art. 8 OBIECTIVE
In atingerea scopului, Asociaţia Sportiva isi propune următoarele obiective:

a. constituirea unor echipe, inscrierea si participarea cu acestea in calendarul judeţean, naţional;
b. organizarea de concursuri, turnee in vederea obţinerii de venituri necesare susţinerii sportivilor in 

competiţii;
c. imbunatatirea sub toate formele a bazei materialemecesare desfăşurării activitatilor la nivel optim si 

in condiţii de maxima securitate;
d. asigurarea condiţiilor de practicare a activitatiilor fizice sportive prin atragerea de resurse financiare 

si materiale, sponsori;
e. organizarea unor competiţii locale, judeţene, stagii de pregătire precum si competiţii cu caracter de 

verificare cu parteneri (echipe) locale, din alte judeţe, organizarea de deplasări ocazionate de

f. organizarea de întâlniri ale sportivilor si suporterilor cu foşti sportivi retraşi din activitate si suporteri 
ai altor asociaţii similare;

g. promovează spiritul de fair-play, previne actele de violenta in rândul sportivilor, a publicului 
spectator, in conformitate cu prevederile Legii nr. 4/2009 si a ordinului ANST nr. 269/2008 privind 
prevenirea si combaterea violentei cu ocazia competiţiilor si a jocurilor sportive;

h. promovează lupta impotriva medicamentatiei interzise, informează corect despre efectele nocive 
precum si sancţiunile ce se aplica celor care incalca legislaţia in domeniu;

i. colaborarea cu alte asociaţii avand acelaşi scop sau scopuri similare

competiţii;
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A. S. OLTUL FAGARAS
Str GĂRII, bl A, sc B, ap 14, cod 505200, FAGARAS, Jud. BRAŞOV
Tel: 0732 440 249; 0724 988 333, e-mail: asoltulfagaras@yahoo.com

CAPITOLUL III. PATRIMONIUL

Art. 9 PATRIMONIUL
Patrimoniul Asociaţiei Sportive, destinat in exclusivitate scopului propus, se compune din:

a. cotizaţiile membrilor asociaţiei sportive;
b. taxe de inscriere;
c. dobânzi si dividente rezultate prin plasarea sumelor disponibile in condiţiile legii;
d. resurse obţinute de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale;
e. donaţii, sponsorizări si publicitate; — ̂
f. venituri obţinute din activitati proprii (transferuri, spectacole sportive etc.);
g. alte venituri in condiţiile legii.

Donaţiile pot fi in lei sau in valuta, precum si in natura de la persoane fizice sau juridice, cu capital 
de stat sau privat, din tara sau din străinătate.
Asociaţia Sportiva va putea desfasura activitati economice daca acestea au un caracter accesoriu si 
sunt in stransa legătură cu scopul principal al clubului.

Art. 10 Donaţiile pot fi sume de bani, bunuri, drepturi de autor, acţiuni, titluri de valoare sau alte drepturi, 
daca acestea sunt libere de orice sarcina. Donaţiile vor fi înscrise in Registrul de donaţii al Asociaţiei 
Sportive.

Art. 11 Donaţiile pot fi necondiţionate sau condiţionate de realizarea unui scop daca acesta este in 
concordanta cu obiectivele Asociaţiei Sportive. Se refuza orice donaţie oferita in termeni 
neacceptabili sau care contravine prevederilor prezentului statut.

Art. 12 Pentru donaţiile condiţionate sau acceptate, donatorul va putea lua la cunostiinta de modul cum a 
fost utilizata donaţia sa (Asociaţia Sportiva, la cerere, punandu-i la dispoziţie un raport).

Art. 13 Toate fondurile provenite din cotizaţii si taxe de inscriere, donaţii sau alte surse legale se constituie 
venit al Asociaţiei Sportive care are dreptul sa cheltuiască aceste fonduri prin derularea activitatilor, 
plata serviciilor sau achiziţionarea bunurilor ce sunt legate de activitatile specifice.

Art. 14 Valoarea cotizaţiei si taxei de inscriere este reactualizata anual de către Consiliul Director si este 
plătită de membrii Asociaţiei Sportive.

Art. 15 Patrimoniul iniţial
Patrimoniul iniţial al Asociaţiei Sportive este in cuantum de 700 RON (saptesutelei) in contul 
bancar, deschis pe numele si la dispoziţia clubului.
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^  •' A. S. OLTUL FAGARAS

Str GĂRII, bl A, sc B, ap 14, cod 505200, FAGARAS, Jud. BRAŞOV 
Tel: 0732 440 249; 0724 988 333, e-mail: asoltuIfagaras@yahoo.com

CAPITOLUL IV. MEMBRII -  DREPTURI SI OBLIGAŢII

Art. 16 Poate devenii membru al Asociaţiei Sportive orice persoana fizica cu preocupări in domeniu si care 
doreşte sa se implice in realizarea scopului Asociaţiei.

Art. 17 In cadrul Asociaţiei Sportive isi vor desfasura activitatea, următoarele categorii de membrii :
a. membrii fondatori;
b. membrii asociaţi;
c. membrii simpatizanţi;
d. membrii de onoare.

Art. 18 Membrii fondatori -  persoanele fizice semnatare ale actului de constituire care adera la prezentul 
statut si inteleg sa-si aduca aportul material si moral la dezvoltarea scopului propus al Asociaţiei 
Sportive.

Art. 19 Membrii asociaţi -  persoane fizice si juridice care solicita afilierea la Asociaţia Sportiva si
participa in mod curent Ia organizarea si desfasurarea activitatiilor specifice domeniului. Pot devenii 
membrii asociaţi, persoanele fizice care au o recomandare din partea unui membru al Asociaţiei, 
depun o cerere de primire, obţin acordul Consiluiului Director, plătesc o taxa de inscriere si sunt de 
acord cu statutul Asociaţiei. Aceştia au dreptul sa participe la manifestările si acţiunile Asociaţiei, au 
dreptul de a alege si a fi aleşi in organele de conducere a Asociaţiei cu toate drepturile si 
obligaţiunile ce decurg. Persoanele care au dobândit aceasta calitate de membru asociat cu maxim o 
luna înaintea Adunării Generale nu au drept de vot, la aceasta adunare avand calitatea de invitat.

Art. 20 Membrii simpatizanţi -  persoana fizica sau juridica, care prin acţiunile sale sprijină material sau 
moral Asociaţia Sportiva. Membrii simpatizanţi pot participa la acţiunile Asociaţiei Sportive dar nu 
plătesc taxa de inscriere si cotizaţii si nu au drept de vot.

Art. 21 Membrii de onoare -  persoane fizice, personalităţi din societatea civila, atat din tara cat si din
străinătate, propuşi Consiliului Director pentru contribuţii deosebite, aprobaţi de Adunarea Generala. 
Membrii de onoare nu plătesc taxe de inscriere si nici cotizaţii. La orice nivel, calitatea de membru 
de onoare nu da drept de vot, in adoptarea deciziilor in cadrul Asociaţiei.

Art. 22 In acord cu prevederile prezentului statut sintagma de „membru al asociaţiei sportive” este 
folosita pentru membrii fondatori si membrii asociaţi.

Art. 23 Membrii Asociaţiei sportive vor avea următoarele drepturi:
a. sa beneficieze de condiţii pentru practicarea activitatiilor fizice-sportive;
b. sa participe Ia Adunarea Generala a Asociaţiei Sportive;
c. sa aleaga si sa fie aleşi in cadrul consiliului director al Asociaţiei Sportive sau in calitate de cenzor;
d. sa fie retribuiţi pentru activitatiile desfăşurate in concordanta cu legislaţia muncii;
e. sa faca uz in documente oficiale sau personale de calitatea de „membru” al Asociaţiei Sportive;
f. sa beneficieze de sprijin material si administrativ, cu acordul Consiliului Director;
g. sa aleaga si sa fie ales in organele de conducere ale Asociaţiei Sportive; _______________________
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h. sa propună masuri de imbunatatire a activitatii Asociaţiei Sportive;
i. sa participe la elaborarea programelor Asociaţiei Sportive;
j. sa participe la acţiunile organizate la nivel local si naţional;
k. drept de vot egal

Art. 24 Membrii Asociaţiei Sportive vor avea următoarele obligaţii:
a. sa respecte statutul, regulamentul de ordine interioara al Asociaţiei Sportive si legislaţia in vigoare;
b. sa nu faca parte din organele de conducere ale unui partid politic;
c. sa achite in termen si cuantumul fixat, cotizaţia si alte tipuri de taxe, fac excepţie de la aceasta 

dispoziţie membrii de onoare;
d. sa onoreze orice convenţie intervenita intre el si Asociaţia Sportiva, sa susţină permanent, moral si 

material activitatea Asociaţiei;
e. sa participe activ la actiunuile Asociaţiei Sportive;

Art. 25 Calitatea de membru, in funcţie de specificul ei, se poate pierde prin:
a. neplata la timp a cotizaţiei si taxelor;
b. excluderea in urma deciziei Consiliului Director pentru incalcarea dispoziţiilor statuare, desfasurarea 

unor campanii anticoncept Asociaţiei, neonorarea angajamentelor liber consimţite, lipsa de interes 
fata de scopul si obiectivele Asociaţiei;

c. Renunţarea -  in acest sens se va adresa o cerere scrisa Consiliului Director;
d. Deces, lichidare.

Art. 26 Excluderea este hotarata de Consiliul Director, iar aceasta decizie se ia in următoarele cazuri:
a. comiterea unor nereguli financiare dovedite;
b. prejudicierea grava a imaginii Asociaţiei Sportive;
c. dezvoltarea unui comportament incompatibil cu valorile Asociaţiei Sportive;

Daca este contestata, Hotararea de excludere a unui membru, se analizeaza de către Adunarea 
Generala care decide in privinţa acelei hotarari.

Art. 27 Retragerea se face prin cerere scrisa aprobata de-Consiliul Director numai după achitarea 
obligaţiilor la zi fata de Asociaţie, cu un preaviz de 15 zile.

Art. 28 Pierderea calitatii de membru nu are nici un efect asupra patrimoniului Asociaţiei.

Art. 29 Decesul persoanei fizice sau dizolvarea persoanei juridice duce la pierderea calitatii de membru al 
Asociaţiei Sportive fara a avea alte efecte juridice.

Art. 30 Primirea de noi membrii se face pe baza de cerere scrisa, adresata Consiliului Director si este 
aprobata de Adunarea Generala.
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CAPITOLUL V_______ ORGANIZAREA SI MODUL DE FUNCŢIONARE
- ORGANE DE CONDUCERE SI CONTROL

Art. 31 Organele de conducere ale clubului sunt:
a. Adunarea generala;
b. Consiliul director;
c. Preşedintele Asociaţiei Sportive.

Art. 32 Adunarea Generala reprezintă organul de conducere al Asociaţiei Sportive alcatuir din membrii 
fondatori si asociaţi (cu drept de vot egal) si membrii de onoare (in calitate de invitaţi fara drept de 
vot). Adunarea Generala are drept de control permanent asupra Consiliului director si a cenzorului.

Art. 33 Adunarea Generala are următoarele atribuţii:
a. stabileşte strategia si obiectivele generale ale Asociaţiei Sportive;
b. aproba bugetul de venituri si cheltuieli, sproba rapoartele anuale de activitate (al Consiliului Director 

si al Cenzorului) si bilanţul contabil;
c. alege preşedintele clubului si aproba membrii Consiliului Director propuşi de preşedinte; Adunarea 

Generala poate revoca preşedintele sau consiliul director in cazul incalcarii statutului, aducerea unor 
prejudicii clubului sau a incalcarii legislaţiei in vigoare;

d. alege si revoca cenzorul;
e. desemnează preşedintele de onoare al clubului;
f. hotarasete asupra modificării, completării, actului constitutiv si statutului;
g. procedează la dizolvarea si lichidarea clubului, precum si la stabilirea destinaţiei bunurilor ramase 

după lichidare, cu respectarea dispoziţiilor legale in materie;
h. aproba diverse convenţii incheiate cu membrii si sportivii clubului;
i. îndeplineşte orice alte atribuţii date cu respectarea legislaţiei in vigoare.

Art. 34 Adunarea Generala se intruneste cel puţin odata 'pe an, se convoacă cu cel puţin 10 zile
calendaristice înainte de data fixata de către Consiliul Director pentru desfasurarea ei sau cu cel 
puţin 3 zile calendaristice daca intervine una dintr situaţiile de mai jos:

a. se impune modificarea statutului asociaţiei;
b. apar situaţii care periclitează existenta asociaţiei;
c. la solicitarea a cel puţin 1/3 din numărul membrilor fondatori sau 1/5 din numărul total al membrilor.

Art. 35 Convocarea se va face înscris de catre'Condiliul Director si va cuprinde menţiuni exprese in
legătură cu data, ora, locul de desfasurâre a Adunării Generale, aceasta va fi insotita de ordinea de zi 
si materialele supuse dezbaterii.
Participanţii pot solicita in scris, introducerea in ordinea de zi a unor cereri; acestea vor fi 
comunicate secretarului Asociaţiei cu cel puţin 3 zile înainte de data la care va avea Ioc Adunarea 
Generala.
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Art. 36 La Adunarea Generala participa toti membrii asociaţiei; membrii fondatori au dreptul la un vot cu 
caracter deliberativ; membrii de onoare au drept de vot consultativ.

Art. 37 Adunarea Generala poate avea loc daca sunt prezenţi cel puţin jumătate plus unul din numărul total 
al membrilor. Daca nu se indeplineste aceasta condiţie, Adunarea Generala se va convoca din nou 
după o perioada de 7 zile calendaristice si se va desfasura indiferent de numărul membrilor prezenţi.

Art. 38 Adunarea Generala va fi condusa de preşedintele Asociaţiei sau, in lipsa, de mandatarul acestuia.

Art. 39 Deciziile in Adunarea Generala sunt valide daca au votat „pentru” jumătate plus unul din membrii 
prezenţi, in caz de paritate preşedintele avand drept de veto.

Art. 40 Adunarea Generala desfasoara alegeri din 4 in 4 ani respectandu-se prevederile Art. 37.

Art. 41 Consiliul Director reprezintă organul de conducere care asigura executarea hotărârilor stabilite de 
Adunarea Generala.

Art. 42 Consiliul director este cumpus din preşedinte, vicepreşedinte, secretar si 2 membrii (aceşti 2
membrii sunt propuşi de preşedintele ales si validaţi de Adunarea Generala), este statutar constituit 
in prezenta a cel puţin 3 compunenti, emite hotarari daca sunt aprobate de jumătate plus unul din 
numărul total al membrilor prezenţi, in caz de paritate decide preşedintele de şedinţa.

Art. 43 Consiliul director are următoarele atribuţii:
a. prezintă Adunării Generale raportul de activitate, execuţia bugetara, bilanţul contabil, proiectul 

bugetului de venituri si cheltuieli, proiectul programelor Asociaţiei, calendarul de acţiuni;
b. incheie acte juridice in numele si in seama asociaţiei;
c. aproba organizarea si politica de personal al clubului, atribuţiile compartimentelor funcţionale si 

organigrama Asociaţiei sportive si le supune Adunării Generale;
d. administrează bunurile mobile, imobile si fonduri băneşti ale Asociaţiei;
e. poate delega funcţia de reprezentare a clubului pe durata determinata către componenţi ai Consiliului 

Director sau către alţi membrii sau persoane angajate;
f. elaborează programul de activitate anuala;
g. coordonează activitatea asociaţiei;
h. elaborează si aproba Regulamentul de Ordine interioara al asociaţiei;
i. angajeaza personalul necesar;
j. aproba fisa postului (individuala) pentru personalul salariat sau a unor colaboratori voluntari 

implicaţi in activitatea clubului;
k. dispune asupra acordării de premii, gratificaţii etc., in limita disponibilităţilor;
l. incheie contracte, convenţii si protocoale necesare atingerii scopului asociaţiei;
m. face propuneri cu prvire la primirea sau excluderea de membrii;
n. poate decide schimbarea sediului clubului;
o. hotărăşte in condiţiile legii, infmtarea de entitati economice a căror activitate sa concureze exclusiv, 

la dezvoltarea clubului;
p. se implica in strângerea de fonduri pentru Asociaţia Sportiva;
q. reactualizează anual cotizaţia si taxa de inscriere;
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r. propune acordarea calitatii de membru de onoare la solicitarea membrilor Asociaţiei Sportive;
s. indeplineste orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generala.

Art. 44 Consiliul Director se întruneşte de regula de doua ori pe luna si de ori de cate ori este nevoie, 
şedinţele extraordinare convocandu-se după caz de Preşedintele Asociaţiei Sportive.

Art. 45 Preşedintele de onoare al Asociaţiei Sportive are drept de vot In Adunarea Generala, poate 
participa la Întrunirile Consiliului Director unde are drept de vot consultativ.

Art. 46 Preşedintele Asociaţiei Sportive este ales de către Adunarea Generala prin vot direct si sec re t," '' 
durata mandatului fiind de 4 ani, mandatele pot fi consecutive si nelimitate.

Art. 47 Preşedintele are următoarele atribuţii:
a. participa si conduce şedinţele Consiliului Director;
b. acorda calitatea de membru de onoare al Asociatei Sportive, conform hotărârii Adunării Generale;
c. angajeaza si reprezintă Asociaţia Sportiva in raport cu tertii;
d. poate decide delegarea de competenta (prin mandat special) in favoarea unui alt membru al 

Consiliului Director
e. prezidează lucrările Adunării Generale si moderează activitatea membriilor Consiliului Director in 

cadrul întâlnirilor sale de lucru.
f. verifica evidentele patrimoniului Asociaţiei Sportive;
g. convoacă Consiliul Director si Adunarea Generala;
h. propune excluderea unor membrii.

Art. 48 Candidaţii la funcţia de Preşedinte trebuie sa aiba calitatea de membrii si isi pot anunţa candidatura 
cu cel puţin 7 zile calendaristice inainte de data când se întruneşte Adunarea Generala.

Art. 49 Controlul financiar intern al clubului este efectuat de un cenzor aprobat de Adunarea Generala.

Art. 50 Cenzorul are urmatoaele atribuţii:
a. controlează anual activitatea financiara a clubului;
b. verifica modul in care este administrat patrimoniul clubului;
c. întocmeşte rapoarte si le prezintă Adunării Generale; .
d. participa fara drept de vot la şedinţele Consiliului Director pe care-î informează despre problematica 

economico-financiara a clubului;
e. indeplineste orice alte atributiuni stabilite de Adunarea Generala, cu respectarea legislaţiei.

Art. 51 Exerciţiul financiar al Asociaţiei Sportive începe la 1 ianuarie si se încheie la 31 decembrie, cu 
excepţia anului de înfiinţare in care data de început este data înfiinţării Asociaţiei Sportive.

Art. 52 Personalul Asociaţiei Sportive este alcătuit din angajaţi cu contract de munca sau convenţii civile de 
prestări servicii conduşi de către Preşedintele Clubului.
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CAPITOLUL VI. RECOMPENSE SI SANCŢIUNI, CONDIŢIILE DE ACORDARE A ACESTORA

Art. 53 Membrii Asociaţiei Sportive care se disting in practicarea ramurei sportive in cadrul Asociaţiei 
Sportive, precum si cei care au calitatea de susţinători sau colaboratori si se disting in activitatiile 
depuse pentru realizarea scopului Asociaţiei, pot fi recompensaţi, după caz cu:

a. diplome, cârti de specialitate;
b. *'insigne, medalii- semne distinctive ale clubului; ’ ^
c. stagii in tara, intr-o staţiune turistica;
d. echipament sportiv.

Art. 54 Pentru nerespectarea prevederilor legale, ale statutului Asociaţiei sau a regulilor de participare la 
competiţii, precum si pentru conduita normelor de comportament speciale ceruta unui sportiv, 
membrii Asociaţiei pot fi sancţionaţi de către Consiliul Director prin aplicarea următoarelor 
sancţiuni:

a. avertisment;
b. suspendarea dreptului de a participa la competiţii, antrenamente;
c. excluderea din club si implicit, pierderea calitatii de membru al asociaţiei.

Art. 55 (1) In aplicarea sancţiunii se va tineseama de gravitatea faptei savarsite, de vinovăţia celui in cauza, 
de urmările faptei, precum si de antecedentele celui ce a savarsit fapta;
(2) Suspendarea se aplica pentru toate persoanele (cu excepţia preşedintelui) de către Consiliul 
Director;
(3) Preşedintele poate fi sancţionat doar de către Adunarea Generala la propunerea Consiliului 
Director;
(4) Membrii Consiliului Director pot fi sancţionaţi doar de către Adunarea Generala;
(5) Excluderea membrilor Asociaţiei se poate face numai de către Adunarea Genrala.
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CAPITOLUL VII DIZOLVAREA, LICHIDAREA ASOCIAŢIEI SPORTIVE

Art. 56 Dizolvarea Asociaţiei Sportive poate interveni in unul dintre următoarele moduri:
a. de drept, prin:

- realizarea sau, după caz, imposibilitatea realizării scopului pentru care a 
fost constituit;

- imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau a Consiliului Director 
conform dispoziţiilor statutare, daca aceasta situaţie dureaza de mai 
mult de un an;

b. prin hotarare judecătoreasca, atunci când:
- scopul sau activitatea clubului au devenit ilicite sau contrare ordinii 

publice;
- urmăreşte alt scop decât cel pentru care a fost constituit;
- a devenit insolvabil;
- nu a obtinut autorizaţiile prealabile necesare.

c. prin hotararea Adunării Generale.

Art. 57 In cazul dizolvării Asociaţiei Sportive, lichidatorii vor fi numiţi de către instanţe sau Adunarea 
Generala după caz. Odata cu numirea lichidatorilor, mandatul Consiliului Director inceteaza.

Art. 58 Lichidatorii la intrare in funcţie efectuează inventarul si incheie bilanţul care sa constate situaţia
exacta a activului si pasivului. Aceştia vor păstră registrele Asociaţiei si orice alte acte si vor tine un 
registru cu toate operaţiunile juridice in curs, sa incadreze creanţele, sa plateasca creditorii, sa 
transfere tot activul in bani cu respectarea condiţiilor legale.

Art. 59 Destinaţia bunurilor Asociaţiei va fi stabilita in condiţiile legii, daca in interval de 6 luni de la
încheierea procedurii de lichidare nu au putut fi transmise unor persoane juridice de drept public cu 
scop identic sau asemanator, cu respectarea condiţiilor legale, atunci asupra acesteia va hotara 
instanţa competenta.

Art. 60 Asociaţia Sportiva inceteaza a avea fiinţa la data radierii din Registrul Cluburilor, Asociaţiilor si 
Fundaţiilor. Lichidarea si radierea Asociaţiei se va face cu respectarea condiţiilor impuse de lege.
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CAPITOLUL VIII DISPOZIŢII FINALE SI TRANZITORII

Art. 61 Orice modificare/completare a prezentului statut se va opera prin act adiţional autentificat.

Art. 62 Asociaţia Sportiva isi va desfasura activitatea in temeiul prezentului statut, a dispoziţiilor legii 
Educaţiei Fizice si Sportului (69/2003) precum si a altor acte normative cu incidenţa in domeniu.

Art. 63 Prezentul statut se completează de drept, cu dispoziţiile legale in materie.

Actul s-a redactat si dactilogratiafc de reprezentantul asociaţiei si autentificat in 5 (cinci) exemplare, 
la sediul Cabinet Avocat Ungureanu Ştefan,din Mun. Fagaras, astazi 26.06.2012 la cererea noastra si s-a 
semnat după citire.

Semnaturile membrilor fondatori:
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ACT ADIŢIONAL nr. 1 / 02.06.2014

încheiat astazi 02.06.2014 cu ocazia Adunării Generale a Asociaţiei Sportive ”A.S. 
OLTUL FAGARAS”.

In prezenta următorilor membrii fondatori;

LGreavu George loan 
2.Singuran Sorin -Anton 
3.Manta Bogdan Vasile .

Conform Statutului Asociaţiei, Adunarea Generala este legal constituita prin 
participarea la şedinţa a jumătate plus unul a membrilor fondatori, conform art 36 si 
37 din statutul asociaţiei.

Adunarea Generala a hotarat in unanimitate conform art 33 iit f ,36,37 si 39 
modificarea următoarelor articole din Statutul Asociaţiei după cum urmeaza;

La art 1: se va modifica denumirea Asociaţiei după cum urmeaza;
- ASOCIAŢIA CLUB SPORTIV OLTUL FAGARAS conform 

disponibilităţii de denumire nr. 135906/23.05.2014 emisa de 
Ministerul Justiţiei.

La art 6: Se va completa acest articol cu un nou aliniat avand conţinutul după cum 
urmeaza:

Se stabileşte ca emblema (sigla) a asociaţiei următoarea forma conform Anexei 1: 
Culorile folosite in cadrul emblemei sunt culorile clubului (galben , albastru si negru) 
dispuse după cum urmeaza: galben in partea de sus a stemei si mijlocul stemei; 
albastru in partea stanga si in partea dreapta; negru pentru contur.
In partea de sus a stemei se regăsesc reprezentaţi cu culoare neagra pe fundal 
galben, un jucător de baschet si unul de handbal, impreuna cu inscrisu! “A.C.S. 
OLTUL"
La mijloc este reprezentat cu culoare neagra pe fond galben un jucător de fotbal.
In partea de jos a stemei se regăseşte cu culoare neagra pe fond de culoare 
galbena inscrisu! "FAGARAS 2012”.
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La art 7; SCOPUL se va introduce un nou aliniat după cum urmeaza:
-Ramurile sportive care vor funcţiona in cadrul asociaţiei vor fi 

următoarele: fotbal, oină, tenis, atletism, ciclism, ski, handbal, tir, baschet.

Se imputerniceste domnul Greavu George loan sa reprezinte asociaţia in fata 
organelor statului.

încheiat astaz i: 02.06.2014

Membrii asociaţi fondatori:

Manta Bogdan Vasiie

mailto:asoltulfagaras@yahoo.com


AMCELa or** TM fiAtiOS L* 
V x i: x'n'A* t Mv y  
r i m frrr̂ n, iMO»u i itA

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară BRAŞOV 
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Fagaras

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ
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Carte Funciară Nr. 100629 Fagaras
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A. Partea I. Descrierea im obilu lu i^%
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TEREN Intravilan 1306/2/2/2/4
Adresa: Loc. Fagaras, Jud. Braşov
Nr.
Crt

Nr. cadastral 
Nr. topografic Suprafaţa* (mp) Observaţii / Referinţe

Al 100629 9.906 Teren neimprejmuit;

B. Partea II. Proprietari şi acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale Referinţe

3665 / 17/04/2009
Act Notarial nr. 970, din 13/04/2009 emis de BNP GYERGYAi;

B2
Intabulare, drept de PROPRIETATEcumparare, dobândit prin Convenţie, 
cota actuala 1/1

A l

1) MUNICIPIUL FAGARAS
OBSERVAŢII: cerere nr.21753/16.11.2017 c.f.

C. Partea III. SARCINI .
înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, 

drepturi reale de garanţie şi sarcini Referinţe
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Anexa Nr. 1 La Partea I
____________Carte Funciară Nr. 100629 Comuna/Oraş/Municipiu: Fagaras

Teren
Nr cadastral Suprafaţa (mp)* Observaţii /  Referinţe

100629 9.906
* Suprafaţa este determinată in planul de proiecţie Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

Date referitoare la teren
Nr
Crt

Categorie
folosinţă

Intra 
vi lan

Suprafaţa
(mp) Tarla Parcelă Nr. topo Observaţii /  Referinţe

1 curţi
construcţii

DA 9.906 1299/2/2/2/4,
1302/2/2/2/4,
1301/2/2/2/4,
1304/2/2/2/4,
1305/2/2/2/4,
1306/2/2/2/4

teren fotbal

Lungime Segmente
1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obţinute din proiecţie în plan.

Punct
început

Punct
sfârşit

Lungime
segment

1 2 106.935
4 5 4.822
7 8 3.274

10 11 3.652

Punct
început

Punct
sfârşit

Lungime
segment

2 3 4.117
5 6 4.368
8 9 4.521

11 12 3.374

Punct
început

Punct
sfârşit

Lungime
segment

3 4 5.144
6 7 3.847
9 10 3.97

12 13 3.966
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Carte Funciară Nr. 100629 Comuna/Oraş/Municipiu: Fagaras

Punct
începu t

Punct
s fâ rş it

Lungime
segm ent

Punct
început

Punct
s fâ rş it

Lungime
segm ent

Punct
început

P unct
s fâ rş it

Lungim e
segm ent

13 14 4.167 14 15 3.742 15 16 3.218
16 17 3.142 17 18 2.746 18 19 2.565
19 20 2.464 20 21 2.046 21 22 1.8
22 23 1.89 23 24 2.265 24 25 2.235
25 26 1.585 26 27 1.716 27 28 1.665
28 29 1.924 29 30 1.654 30 31 1.494
31 32 2.233 32 33 105.907 33 34 1.705
34 35 1.801 35 36 3.122 36 37 2.491
37 38 2.59 38 39 3.111 39 40 3.42
40 41 4.301 41 42 4.216 42 43 3.808
43 44 3.54 44 45 3.304 45 46 3.019
46 47 3.135 47 48 4.287 48 49 4.119
49 50 2.547 50 51 3.07 51 52 3.931
52 53 3.966 53 54 3.637 54 55 2.332
55 56 3.191 56 57 3.553 57 58 3.009
58 59 1.848 59 60 2.492 60 61 1.875
61 62 1.337 62 1 1.257

~  * *  Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecţie Stereo 70 şl sunt rotunjite la 1 milimetru. 
* * *  Distanţa dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Certific că prezentul extras corespunde cu poziţiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest 
birou.
Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin 
care se sting drepturile reale precum şi pentru dezbaterea succesiunilor, iar informaţiile prezentate sunt
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