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HOTĂRÂREA nr.
PROIECT

Din data de
privind atribuirea in folosinţa gratuita către Clubul Columbofil Fagaras, din cadrul Asociaţiei Judeţene Columbofil 
Braşov, a unui spaţiu in suprafaţa de 30 mp, din suprafaţa totala de 1705 mp, inscrisa in C.F. nr. 100626 -  imobil 
aflat in proprietatea publica a Municipiului Fagaras, situat in str. Şoseaua Combinatului, nr.Al - Tribuna mare

Punct termic pentru - pentru sediu asociaţie

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ,

Analizând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Fagaras nr. 43030/1/16.05.2019 si Referatul 
Compartimentul Administrare Clădiri, Terenuri, Bunuri Publice,Urmărire Contracte nr. 43030/16.05.2019 , privind 
atribuirea in folosinţa gratuita către Clubul Columbofil Fagaras, din cadrul Asociaţiei Columbofile Braşov, a unui 
spaţiu in suprafaţa de 30 mp, din suprafaţa totala de 1705 mp, inscrisa in C.F. nr. 100626 -  imobil aflat in 
proprietatea publica a Municipiul Fagaras, situat in str. Şoseaua Combinatului, nr.A 1 - Tribuna mare Punct termic

Văzând avizul favorabil al comisiei__________________________________________ _ _
Privind prevederile art. 49 alin.l lit.a din OG 26/2000 privind asociaţiile si fundaţiile in temeiul art.45 

alin (3) si art. 115 alin.l lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, modificata si competata.
Vazand prevederile art.466, alin.8 si art.467, alin.5 din Legea 227/2015-Codul fiscal.

HOTĂRĂŞTE:
Art 1. Se aproba atribuirea in folosinţa gratuita către Clubul Columbofil Fagaras, din cadrul Asociaţiei 

Columbofile Braşov, a unui spaţiu in suprafaţa de 30 mp, din suprafaţa totala de 1705 mp, inscrisa in C.F. nr. 
100626 -  imobil aflat in proprietatea publica a Municipiul Fagaras, situat in str. Şoseaua Combinatului, nr.Al - 
Tribuna mare Punct termic, pentru sediu asociaţie conform planului de situaţie, parte integranta din prezenta 
hotarare.

Art. 2. Se aproba Contractul de comodat, prevăzut la art. 1, anexa nr. 1 parte integranta din prezenta 
hotarare.

Art. 3. închirierea se aproba pe o perioada de 2 ani cu posibilitate de prelungire prin Act adiţional cu 
jumătate din perioada aprobată iniţial, urmând ca după perioada menţionată în actul adiţional, închirierea să fie 
supusă aprobării Consiliului Local al Municipiului Făgăraş si Consiliul Local Fagaras isi rezerva dreptul de a rezilia 
acest contract, oricând interesul public impune acest lucru.

Art. 4. Amenajarea spaţiului va fi asigurata de către Clubul Columbofil Fagaras, din cadrul Asociaţiei 
Judeţene Columbofil Braşov pe cheltuiala sa. La expirarea perioadei de atribuire, spaţiul va fi predat Municipiului 
Fagaras fara vreo alta pretenţie privind recuperarea sumelor investite in amenajare.

Art.5. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul 
Municipiului Fagăraş, prin Compartimentul Administrare, Clădiri,Terenuri, Bunuri Publice,Urmărire Contracte.

Iniţiator
Primar

GHEORGHE SUCACIU

Cod: 17

Vizat de legalitate

http://www.primaria-fagaras.ro
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Nr. înregistrare: 43030 Data: 16.05.2019

Repartizat pentru avizare 
la comisia: ..............

Secretarul MUNICIPIULUI 
FAGARAS

REFERAT 
LA PROIECTUL DE 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL

privind atribuirea in folosinţa gratuita către Clubul Columbofil Fagaras, din cadrul 
Asociaţiei Columbofile Braşov, a unui spaţiu in suprafaţa de 30 mp, din suprafaţa totala de 1705 
mp, inscrisa in C.F. nr. 100626 -  imobil aflat in proprietatea publica a Municipiului Fagaras, 
situat in str. Şoseaua Combinatului, nr.Al- pentru sediu asociaţie.

Având în vedere solicitarea nr. 43030 din 18.04.2019 a Clubului Columbofil Fagaras, 
din cadrul Asociaţiei Columbofile Braşov, membra a Federaţiei Crescătorilor de Porumbei din 
Romania, reprezentat prin preşedinte Zamfir Sorin, pentru atribuirea unui spaţiu cu titlu gratuit in 
suprafaţa de 30 mp, din suprafaţa totala de 1705 mp, inscrisa in C.F. nr. 100626 -  imobil aflat in 
proprietatea publica a Municipiului Fagaras, situat in str. Şoseaua Combinatului, nr.Al, Tribuna 
mare Punct termic.

Spaţiul situat in Fagaras, la parterul Stadionului Municipal Fagaras, a fost inchiriat 
pe o perioada de 1 an, conform contractului de comodat nr.3156/01.03.2016.

Având în vedere prevederile art.49 alin.l lit.a din OG 26/2000 privind asociaţiile si
fundaţiile.

„ (1) Autorităţile administraţiei publice vor sprijini persoanele juridice constituite in 
temeiul prezentei ordonanţe prin:
a) punerea la dispoziţia acestora, in funcţie de posibilităţi, a unor spatii pentru sedii, in 

condiţiile legii” .
Vazand prevederile art.466, alin.8 si art.467, alin.5 din Legea 227/2015- Codul

fiscal.
Propunem darea in folosinţa gratuita pe o perioada de 2 ani, către Clubul Columbofil 

Fagars, din cadrul Asociaţiei Columbofile Braşov a spaţiului in suprafaţa de 30 mp, situat situat 
in str. Şoseaua Combinatului, nr.Al - pentru sediu asociaţie conform schiţei anexate, pentru sediu 
asociaţie.

Amenajarea spaţiului va fi asigurata de Clubul Columbofil Fagaras, din cadrul 
Asociaţiei Columbofile Braşov pe cheltuiala sa.La expirarea perioadei de atribuire, spaţiul 
amenajat va fi predat municipialitatii fara plata.

Nr.crt întocmit, Funcţia Nume si 
Prenume

Nr.Contact Data Semnătură
\

1. Arhitect Sef Liliana Boer 0268/21 1313/ 
int 108

16.05.2019

2. Verificat Consilier Elena Tanase 0268/211313 
int 103

16.05 .201^

3. Referent Angela Lupu 0268/211313 
int 103

16.05.2019

Cod: F-16
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Nr. 43030/1/16.05.2019

PRIMAR
fg. GHEORGHE SUCACIU

C r

EXPUNERE DE MOTIVE

privind atribuirea in folosinţa gratuita către Clubul Columbofil Fagaras, din cadrul Asociaţiei 
Columbofile Braşov, a unui spaţiu in suprafaţa de 30 mp, din suprafaţa totala de 1705 mp, inscrisa in 
C.F. nr. 100626 -  imobil aflat in proprietatea publica a Municipiului Fagaras, situat in str. Şoseaua 
Combinatului, nr.A l, Tribuna mare Punct termic - pentru sediu asociaţie.

Având în vedere solicitarea nr. 43030 din 18.04.2019 a Clubului Columbofil Fagaras, din 
cadrul Asociaţiei Columbofile Braşov, membra a Federaţiei Crescătorilor de Porumbei din Romania, 
reprezentat prin preşedinte Zamfir Sorin, pentru atribuirea unui spaţiu cu titlu gratuit in suprafaţa de 
30 mp, din suprafaţa totala de 1705 mp, inscrisa in C.F. nr. 100626 -  imobil aflat in proprietatea publica 
a Municipiului Fagaras, situat in str. Şoseaua Combinatului, nr.Al Tribuna mare Punct termic pentru 
sediu asociaţie.

Spaţiul situat in Fagaras, la parterul Stadionului Municipal Fagaras, a fost închiriat pe o 
perioada de 1 an, conform contractului de comodat nr.3156/01.03.2016.

Având în vedere prevederile art.49 alin.l lit.a din OG 26/2000 privind asociaţiile si
fundaţiile.

„ (1) Autorităţile administraţiei publice vor sprijini persoanele juridice constituite in temeiul 
prezentei ordonanţe prin:
a) punerea la dispoziţia acestora, in funcţie de posibilităţi, a unor spatii pentru sedii, in condiţiile 

legii” .
Vazand prevederile art.466, alin.8 si art.467, alin.5 din Legea 227/2015- Codul fiscal.

Propunem darea in folosinţa gratuita pe o perioada de 2 ani, către Clubul Columbofil Fagars, 
din cadrul Asociaţiei Columbofile Braşov a spaţiului in suprafaţa de 30 mp, situat in str. Şoseaua 
Combinatului, nr.A l, Tribuna mare Punct termic - pentru sediu asociaţie.

Amenajarea spaţiului va fi asigurata de Clubul Columbofil Fagaras din cadrul Asociaţiei 
Columbofile Braşov pe cheltuiala sa.La expirarea perioadei de atribuire, spaţiul amenajat va fi predat 
municipialitatii fara plata.
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ANEXA 1 LA H.C.L NR.
Nr. din

CONTRACT DE COMODAT

Art. 1. PĂRŢILE:
1. MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ cu sediul în Făgăraş str.Republicii nr.3, reprezentat legal prin 

Primar- GHEORGHE SUCACIU , în calitate de COMODANT,de o parte
2. , cu sediul în , str. , nr. , reprezentată

prin , in calitate de COMODATAR

Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI
Obiectul contractului este cedarea, de către comodant, cu titlu gratuity, a dreptului de 

folosinţa a spaţiului in suprafaţa de mp, situate .conform
Art. 3. DURATA CONTRACTULUI
Prezentul contract se încheie pe o durată de ani, respectiv de la data de până

la data de , potrivit art din HCL nr.

Art. 4. DREPTURI SI OBLIGAŢII
a) Drepturile comodantului:
- să ceară rezilierea contractului, în cazul în care comodatarul nu-şi respectă obligaţiile 

prevăzute în prezentul contract.
b) Drepturile comodatarului
- să i se asigure de către comodant folosinţa bunului pe toată durata contractului;
- să ceară restituirea sumelor plătite de acesta pentru conservarea bunului;
- să reţină bunul până când comodantul îi va remite cheltuielile de conservare a bunului;
c) Obligaţiile comodatarului
- să se îngrijească de bunul împrumutat întocmai ca proprietarul acestuia;
- să folosească lucrul potrivit destinaţiei sale;
- să suporte, de Ia data preluării bunului, cheltuielile necesare folosinţei acestuia, 

neavând dreptul să ceară restituirea acestora de la comodant;
- să restituie bunul împrumutat la împlinirea termenului stipulat în prezentul contract;
-să achite contravaloarea utilităţilor, (electricitate, gaz metan, apa, salubritate, energie 

termica, telefon, etc ).
- obligatile legale ce revin pe linie de PSI si de Mediu sunt in sarcina chiriaşului.
- in termen de 30 zile de la data inchirieri contractului sa depună declaraţia fiscala privind stabilirea 

taxei folosire clădiri sau teren după caz.
Art. 5. RISCURI
Comodatarul va suporta riscul deteriorării sau pieririi bunului în următoarele cazuri:
- întrebuinţarea acestuia contrar destinaţiei sale;
- folosirea bunului după expirarea termenului convenit de părţi prin prezentul contract;
- dacă comodatarul ar fi putut salva bunul împrumutat prin înlocuirea acestuia cu un bun 

al său, atunci când exista pericolul distrugerii acestuia;
în celelalte cazuri riscul deteriorării sau pieirii lucrului este suportat de comodant;

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


Art. 6. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
Prezentul contract îşi încetează efectele în următoarele cazuri:
- prin restituirea bunului de către comodatar înaintea termenului prevăzut în contract:
- prin trecerea termenului prevăzut în contract;
- prin reziliere, în cazul nerespectării obligaţiilor de către comodatar;
Comodantul îşi rezervă dreptul de a rezilia unilateral prezentul contract când interesul 

local impune acest lucru, cu condiţia unei notificări transmise comodatarului.

Art. 7. FORŢA MAJORA
Forţa majoră exonerează părţile de răspundere în cazul executării necorespunzătoare 

sau cu întârziere a obligaţiilor asumate prin prezentul contract.
Prin forţa majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilo, imprevizibil ori 

insurmontabil, apărut după încheierea contractului, care împiedică părţile să-şi execute 
obligaţiile asumate.

Art. 8. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
Orice litigiu decurgând în legătură cu acest contract, se va soluţiona de către instanţele 

judecătoreşti competente.

Prezentul contract s-a încheiat astăzi la sediul Primăriei Municipiului Făgăraş în 3
exemplare, considerate toate originale.

COMODANT, COMODATAR,
MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ

PRIMAR,
GHEORGHESUCACIU

SECRETAR
LAURA ELENA GIUNCA

DIRECTOR ECONOMIC 
DANIEL LUDU

ARHITECT SEF 
LILIANA BOER

VERIFICAT CONSILIER 
ELENA TANASE

întocmit, 
Angela Lupu
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Oficiul de Cadastru şi Pub lic ita te  Imobiliară BRAŞOV 
Biroul de Cadastru şi Pub lic ita te  Imobiliară Fagaras

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ
PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 100626 Fagaras

i Nr. cere re 2 4 8 2 3
Z iua i 20
Luna 11

!__ Anul 2 018

■1111118
100064309327

A. Partea I. Descrierea imobilului
Nr. CF vechi:10182 

Nr. topografic: 1299/2/2/2/1, 1302/2/2/2/1, 
1301/2/2/2/1, 1304/2/2/2/1, 1305/2/2/2/1,

TEREN Intravilan 1306/2/2/2/1
Adresa: Loc. Fagaras, Jud. Braşov______________________________________________________________________
Nr.
Crt

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

A l 100626 1.705 Teren împrejmuit;

Construcţii

Crt Nr cadastral 
Nr. Adresa Observaţii / Referinţe

A l . l 1 00626 -C l Loc. Fagaras, Jud. Braşov Nr. n iv e lu r i: l;  S. constru ita  la so l:1571  mp; S. constru ita  
desfasura ta:1571 mp; tribuna  m are

A l . 2 100626-C2 Loc. Fagaras, Jud. Braşov Nr. n iv e lu r i: l;  S. constru ita  la so l:134  mp; S. constru ita  
desfasu ra ta :134  mp; punct te rm ic

B. Partea II. Proprietari şi acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale Referinţe

3662 / 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, A l. l,  A l.2

1) MUNICIPIUL FAGARAS, DOMENIU PUBLIC
OBSERVAŢII: cerere nr. 24823/20.11.2018

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

drepturi reale de garanţie şi sarcini Referinţe

NU SUNT

Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 1 din 3
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Carte Funciară Nr. 100626 Comuna/Oraş/Municipiu: Fagaras
Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren
Nr cadastral Suprafaţa (mp)* Observaţii / Referinţe

100626 1.705
* Suprafaţa este determinată in planul de proiecţie Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

Date referitoare la teren
Nr
Crt

Categorie
folosinţă

Intra
vilan

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

1 curţi
construcţii

DA 1.705 1299/2/2/2/1,
1302/2/2/2/1,
1301/2/2/2/1,
1304/2/2/2/1,
1305/2/2/2/1,
1306/2/2/2/1

teren

Date referitoare la construcţii
Crt Număr Destinaţie

construcţie Supraf. (mp) Situaţie
juridică Observaţii / Referinţe

A l . l 100626-C1
construcţii 

administrative si 
social culturale

1.571 /  
/  X

,G.u acte
f- • A

S. co n s tru ita  la so l:1571  mp; S. co n s tru ita  
,d e s fa su ra ta :1 5 7 1  mp; tr ibuna  m are
O /  \

A l . 2 100626-C2
construcţii 

industriale si 
edilitare

f V '  ,

134 \ f / j }Cu acţe

------
:S ^ £ b n s tru ita  la so l:1 34  mp; S. c o n s tru ita  
c i^ â s u r a ta : 1 3 4  mp; punct te rm ic
I l l l

\  < v V 'r a r  Os
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Carte Funciară Nr. 100626 Comuna/Oraş/Municipiu: Fagaras

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

Punct
început

Punct
sfârşit

Lungime segment
(- (m)

1 2 133.617
2 3 10.976
3 4 12.297
4 5 1.686
5 6 54.595
6 7 6.084
7 8 6.275
8 9 6.084
9 10 60.602

10 1 12.634
** Lungim ile segm entelor sunt determ inate în planul de proiecţie Stereo 70 şi sunt rotunjite la 1 m ilim etru. 
*** D istanţa dintre puncte este form ată din segm ente cum ulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 m ilim etru.

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 jurid ice prin 
care se sting drepturile reale precum şi pentru dezbaterea succesiunilor, iar informaţiile prezentate sunt 
susceptib ile  de orice modificare, in condiţiile  legii.
S-a achitat tariful de 60 RON, -Ordin de plata cont OCPI nr.3614/19-11-2018 in suma de 60, pentru serviciul de 
publicitate imobiliară cu codul nr. 242. a j

Data soluţionării, Asistent Registrator, / Referent,
04-12-2018 DANIELA CIMP0IES J |
Data eliberării, j i r

/ / (parafa şi semnatUra) OFICIUL DE ţpăfâfâ ̂ şPşemnâturc) 
f,| PUBLICITATE IMOBILIARA braşov 
Niime îi prenume: fOGCROS DIQM5IE

q iN C T i; .  REFLHENI -------------  -|

S  0 8  D EC  2018;

C '  i r  /

r- t M -  ISEMNĂTURĂ:
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1211
1.6.2 Teren şi construcţii

Imobil teren in suprafaţa de 34.280 mp edificat cu construcţii: 7 ateliere - atelier 
darac, atelier abs.oxizi azot, atelier nitrare, atelier fierbere si spalare, atelier maruntire, 
atelier lotizare si laborator faza, atelier absortie oxizi azot.

2009

•> Să

922.450,24

Domeniul public al municipiului 
Făgăraş, proces verbal de 
adjudecare definitiva 
nr.3199/2009 
C F 102153 Fagaras

1212 1.6.2 Minihotel
Baza sportiva/agrement parc Regina Maria
Imobil teren in suprafaţa de 200 mp edificat cu construcţie
C1-minihotel cu Sc=192 mp

2012 517.082,21

Domeniul public al municipiului 
Făgăraş
contract vanzare cumpărare 
nr. 970/2009,
CF 100080 Fagaras

1213 1.6.2
Tribuna mare 
Punct termic

Baza sportiva/agrement parc Regina Maria 
Imobil teren in suprafaţa de 1.705 mp edificat cu 
C1-tribuna mare cu Sc=1.571 mp si 
C2- punct termic cu Sc=134 mp

2012 4.639.349,76

Domeniul public al municipiului 
Făgăraş
contract vanzare cumpărare nr. 
970/2009,
CF 100626 Fagaras

1214 Teren fotbal
Baza sportiva/agrement parc Regina Maria 
Imobil teren in suprafaţa de 9.906 mp -  stadion

2012 1.116.087,07

Domeniul public al municipiului 
Făgăraş,
contract vanzare cumpărare nr. 
970/2009,
CF 100629 Fagaras

1215 1.6.2 Construcţie vestiar
Baza sportiva/agrement parc Regina Maria
Imobil teren in supratafa de 92 mp edificat cu o construcţie parter
C1-vestiar în Sc=92 mp

2012 237.857,81

Domeniul public al municipiului 
Făgăraş,
contract vanzare cumpărare nr. 
970/2009,
CF 100084 Fagaras

1216 1.6.2
Tabela Marcaj Magazie 

Cabine Bilete (construcţii)

Imobil teren in suprafaţa de 15.427 mp edificat cu construcţii:
C1-tabela marcaj Sc=4.70 mp
C2-magazie Sc=29 mp
C3-cabina bilete Sc=13 mp si
C4-cabina bilete Sc=11 mp

2012 1.998.320,65

Domeniul public al municipiului 
Făgăraş,contract vanzare 
cumpărare nr. 970/2009 
CF 100630 Fagaras

1217 1.6.2
Pavilion vestiare si 

recuperare

Baza sportiva/agrement parc Regina Maria
Imobil teren in suprafaţa de 259 mp edificat cu
C1- pavilion vestiare si recuperare in Sc=259 mp, C2-magazie

2012 669.621,45

Domeniul public al municipiului 
Făgăraş,
contract vanzare cumpărare 
nr. 970/2009,
CF 100627 Fagaras

1218 Teren
Baza sportiva/agrement parc Regina Maria 
Imobil teren fotbal zgura in suprafaţa de 10.352 mp

2012 1.166.329,03

Domeniul public al municipiului 
Făgăraş
contract vanzare cumpărare 
nr. 970/2009,
CF 100083 Faqaras

1219 Teren
Baza sportiva/agrement parc Regina Maria
Imobil teren fara construcţii, intre terenurile de tenis, in suprafaţa de 3.536 mp

2012 398.393,29

Domeniul public al municipiului 
Făgăraş,
contract vanzare cumpărare 
nr. 970/2009,
CF 100075 Faqaras

1220 1.6.2 Tribuna mica
Baza sportiva/agrement parc Regina Maria 
Imobil teren in suprafaţa de 680 mp edificat cu 
C1-tribună mică cu Sc=680 mp

2012 76.636,62

Domeniul public al municipiului 
Făgăraş,
contract vanzare cumpărare 
nr. 970/2009,
CF 100628 Faqaras
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ţ Federaţia Crescătorilor
de Porumbei din România

f  adresa: Str. Fagâraş, nr: 14 sector 1, Bucureşti
' s  e-mail: office@fcpr.ro

/ web: www.fcpr.ro

cod fiscal: 
Cont banca:

R022622284 
Reiffeisen Banc

Nr ‘I Z o ' l Q

Către Consiliul Local al Municipiului Fagaras Data: 18.04.2019

In baza Hotărârii Consiliului Local Fagaras nr. 39/29 februarie 2016, Clubului Columbofil 
Fagaras, membru al Asociaţiei Columbofile Braşov, afiliata Federaţiei Crescătorilor de 
Porumbei din Romania (membra a Federaţiei Columbofile Internationale), i s-a alocat 
gratuit un spaţiu in incinta Complexului Sportiv Nitramonia, mai exact sub tribuna 
stadionului, avand ca scop folosirea si amenajarea acestuia ca sediu al asociaţiei.

Va solicitam respectuos prelungirea termenului de acordare a spaţiului deoarece perioada 
de acordare a spaţiului a expirat.

Totodată, ţinem sa va mulţumim pentru acordarea spaţiului pentru exercitarea activitatii 
sportive si va aducem la cunostiinta ca in fiecare an columbofilii fagaraseni obţin rezultate 
notabile la nivel naţional si judeţean, facand cinste Municipiului Fagaras.

Va mulţumim anticipat in speranţa unei soluţionări positive a cererii noastre.

Preşedinte ClubUolumbofil Fagaras

Preşedinte Asociaţia Crescătorilor de Porumbei c Judeţului Braşov

Vicepreşedinte al Federaţiei Nationaie Columbofile din România

mailto:office@fcpr.ro
http://www.fcpr.ro


ROMAN 
JUDECĂTORIA FĂG 

JUDEŢUL

Dosar civil nr.6033/226/2016

Şedinţa camerei de consiliu din 15 noiembrie 2016 
JUDECĂTOR: Mihaela-Mariana Timofte 

GREFIER: Maria-Georgeta Juncu

Pe rol fiind soluţionarea cererii formulată de petenta ASOCIAŢIA CRESCĂTORILOR 
DE PORUMBEI BRAŞOV, prin împuternicit Zamfier Ovidiu Sorin, domiciliat în mun. Făgăraş, 
str. Cîmpului nr. 41, jud. Braşov, cu sediul procesual ales la Cabinet de avocat Orbu Andreea, cu 
sediul în mun. Braşov, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 19, bl. C5, et. 8, ap. 35, jud. Braşov, având 
ca obiect acordare personalitate juridică.

Procedura este legal îndeplinită -  fără citarea părţilor.
S-a făcut referatul cauzei, după care instanţa reţine cauza spre soluţionare pe baza actelor 

aflate la dosar.

I N S T A N Ţ A

Constată că prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la dat!Tde<i)2.11.2016, sub 
numărul de mai sus, petenta ASOCIAŢIA CRESCĂTORILOR DE PORUMBEI BRAŞOV, prin 
împuternicit Zamfir Ovidiu Sorin, a solicitat înscrierea în registrul asociaţilor şi fundaţiilor aflat 
la această instanţă a asociaţiei menţionată mai sus.

Analizând actul constitutiv şi statutul asociaţiei, instanţa constată că sunt îndeplinite 
condiţiile prev. de art.6 alin. 2 şi 3 din O.G. nr.26/2000.

In conformitate cu actul constitutiv al asociaţiei, numitul Zamfir Ovidiu Sorin a fost 
împuternicit să efectueze toate demersurile ce se impun în vederea dobândirii personalităţii 
juridice.

De asemenea, instanţa constată că activitatea desfăşurată de asociaţie şi scopul acesteia 
indicat la cap.II.art.5 şi 6 din statut se încadrează în art. 40 alin. 2 din Constituţia României.

în temeiul considerentelor mai sus expuse, constatând că sunt îndeplinite toate 
dispoziţiile legale, în temeiul disp. art. 5 alin. 1 rap. la art. 12 alin. 1 din O.G. nr. 26/2000, 
urmează ca în vederea dobândirii personalităţii juridice, să se dispună înscrierea petentei 
ASOCIAŢIA CRESCĂTORILOR DE PORUMBEI BRAŞOV, prin împuternicit Zamfir Ovidiu 
Sorin, în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, aflat la grefa acestei instanţe.

După rămânerea definitivă a prezentei încheieri o copie a acesteia, precum şi înscrisurile 
doveditoare ale asociaţiei vor fi comunicate Ministerului Justiţiei, iar o copie a încheierii se va 
comunica organului financiar local.

Mai urmează a se dispune comunicarea unei copii a prezentei încheieri împreună cu copii 
de pe actul constitutiv şi de pe statutul asociaţiei, Parchetului de pe lângă Judecătoria Făgăraş.

Pentru aceste motive,
ÎN NUMELE LEGII 

D I S P U N E :

Admite cererea petentei ASOCIAŢIA CRESCĂTORILOR DE PORUMBEI BRAŞOV, 
prin împuternicit Zamfir Ovidiu Sorin, domiciliat în mun. Făgăraş, str. Cîmpului nr. 41, jt&L 
Braşov, cu sediul procesual ales la Cabinet de avocat Orbu Andreea, cu sediul în mun. Braşof 
str. Mihail Kogălniceanu, nr. 19, bl. C5, et. 8, ap. 35, jud. Braşov, şi în consecinţă: ' u



Dispune înscrierea ASOCIAŢIEI CRESCĂTORILOR DE PORUMBEI BRAŞOV, cu 
sediul în mun. Făgăraş, Cvartal Centru I, bl. 2, ap. 1, jud. Braşov, în registrul asociaţiilor şi 
fundaţiilor aflat la grefa acestei instanţe.

Dispune comunicarea unei copii a prezentei încheieri, împreună cu copii de pe actul 
constitutiv şi de pe statutul asociaţiei, Parchetului de pe lângă Judecătoria Făgăraş.

După rămânerea definitivă a prezentei încheieri, o copie a acesteia împreună cu 
înscrisurile doveditoare ale asociaţiei se vor comunica Ministerului Justiţiei, iar o copie a 
încheierii Administraţiei Finanţelor Publice a mun. Făgăraş.

Cu apel în termen de 5 zile de la comunicare pentru petentă şi procuror.
Pronunţată în şedinţă publică azi, 15.11.2016.
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ROMANIA
JUDECĂTORIA FAGARAS 
JUDEŢUL BRAŞOV 
Dosar nr. 6033/226/2016 
Din 20.12 2016

C E R T I F I C A T
de înscriere a persoanei juridice fără scop patrimonial 

nr. 9/A/2016.



ACTUL CONSTITUTIV AL

ASOCIAŢIEI CRESCĂTORILOR DE PORUMBEI BRAŞOV

Subsemnaţii,

• Zamfir Ovidiu Sorin, cetăţean român, născut la data de 10.10.1979, în mun. 

Făgăraş, domicilat în mun.Făgăraş, str.Cîmpului, nr.41, jud. Braşov, posesor al 

C.I. Seria BV 784087, eliberata de SPCLEP Făgăraş la 25.10.2011, CNP 

1791010082420

• Persinar Valentin-Constantin, cetăţean roman, născut la data de 28.04.1979 

in Mun.Braşov, Jud.Braşov, domiciliat in sat Cristian, Corn Cristian, jud.Braşov, 

str.Lunga nr.192, legitimat cu CI seria BV nr.879974 eliberata de SPCLEP 

Braşov,la data de 15.04.2013, CNP 1790428080014.

• Benga Dorel-Nicolae, cetăţean roman, născut la data de 15.04.1962, în sat 

Măgura, comuna Moeciu jud. Braşov, domiciliat în oraş Zărneşti, str. Florilor, 

bl. 17, sc. B, ap.7, posesor al C.I, Seria ZV 016450, eliberata de SPCLEP Zărneşti 

la data de 09.04.2015, CNP 1620415085024

• Florea Lucian Nicolae, cetăţean român, născut la data de 10.02.1966 în mun. 

Codlea, jud. Braşov, domicilat în mun. Codlea str. Cetăţii, nr.3, jud. Braşov, 

posesor al C.I. Seria BV 681972 eliberata de SPCLEP Codlea la data de 

16.03.2010, CNP 1660210081977

• Floroiu Constantin Ciprian cetăţean român, născut la data de 18.12.1981 în 

mun. Braşov, jud. Braşov, domiciliat în oraş Rîşnov, str. Mihail Eminescu nr.197, 

jud. Braşov, posesor al CI Seria BV 802337, eliberata de SPCLEP Rîşnov, la data 

de 21.02.2012, CNP 1811218080048

• Macovschi Mihail cetăţean român, născut la data de 08.03.1953 în mun. 

Braşov jud. Braşov, domiciliat în mun. Braşov, str. Lacurilor, nr.67 jud. Braşov,
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posesor al CI Seria BV 870419, eliberata de SPCLEP Braşov, la data de 

21.03.2013, CNP 1530308080093

• Oltean Ioan Victor - cetăţean român, născut la data de 17.06.1980, în comuna 
Bran Jud. Braşov, domiciliat în sat Moeciu de jos, corn. Moeciu, nr.26, posesor al 
C.I. seria ZV 036999, eliberata de SPCLEP Braşov, la data de 06.08.2015 CNP 
1800617082896

Prin prezentul ne exprimmăm voinţa liberă şi neviciată de a înfiinţa Asociaţia 

Crescătorilor de Porumbei Braşov

CAPITOLUL L  DENUMIRE .SEDIU, FORMA JURIDICA, DURATA 

Art .1. Denumirea Asociaţiei

Denumirea asociaţiei este "ASOCIAŢIA CRESCĂTORILOR DE PORUMBEI BRAŞOV"

Art. 2. Sediul Asociaţiei

(1) Asociaţia are sediul in mun. Făgăraş, Cvartal Centru I, bloc 2, ap .l

(2) Prin decizie a Consiliului director, sediul poate fi schimbat la orice altă adresă, dar 
numai în judeţul Braşov.
(3) Prin hotărâre a Adunării generale , asociaţia poate înfiinţa sucursale şi filiale.

Art. 3 . Forma Juridica

(1) Asociaţia Crescătorilor De Porumbei Braşov este o persoana juridica de drept 

privat, fara scop lucrativ neguvernamentala, apolitica, cu patrimoniu propriu şi îşi 

desfăşoară activitatea potrivit dispoziţiilor cuprinse în Cartea I, Titlul IV N.C.C., a 

dispoziţiilor speciale ale Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi 

fundaţii.
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(2) Asociaţia se constituie în baza voinţei de asociere liber exprimate prin prezentul act 

constitutiv de către cei şapte membrii fondatori :

• Zamfir Ovidiu Sorin,- cetăţean român, născut la data de 10.10.1979, în mun. 

Făgăraş, domicilat în mun.Făgăraş, str.Cîmpului, nr.41, jud. Braşov, posesor al 

C.I. Seria BV 784087, eliberata de SPCLEP Făgăraş la 25.10.2011, CNP 

1791010082420

• Persinar Valentin-Constantin -  cetăţean roman, născut la data de 

28.04.1979 in Mun.Braşov, Jud.Braşov, domiciliat in sat Cristian, Corn Cristian, 

jud.Braşov, str.Lunga nr.192, legitimat cu CI seria BV nr.879974 eliberata de 

SPCLEP Braşov,la data de 15.04.2013, CNP 1790428080014.

• Benga Dorel-Nicolae, cetăţean roman, născut la data de 15.04.1962, în sat 

Măgura, comuna Moeciu jud. Braşov, domiciliat în oraş Zărneşti, str. Florilor, 

bl. 17, sc. B, ap.7, posesor al C.I, Seria ZV 016450, eliberata de SPCLEP Zărneşti 

la data de 09.04.2015, CNP 1620415085024

• Florea Lucian Nicolae, cetăţean român, născut la data de 10.02.1966 în mun, 

Codlea, jud. Braşov, domicilat în mun. Codlea str. Cetăţii, nr.3, jud. Braşov, 

posesor al C.I. Seria BV 681972 eliberata de SPCLEP Codlea la data de 

16.03.2010, CNP 1660210081977

• Fioroiu Constantin Ciprian - cetăţean român, născut la data de 18.12.1981 în 

mun. Braşov, jud. Braşov, domiciliat în oraş Rîşnov, str. Mihail Eminescu nr.197, 

jud. Braşov, posesor al CI Seria BV 802337, eliberata de SPCLEP Rîşnov, la data 

de 21.02.2012, CNP 1811218080048

• Macovschi Mihail - cetăţean român, născut la data de 08.03.1953 în mun. 

Braşov jud. Braşov, domiciliat în mun. Braşov, str. Lacurilor, nr.67 jud. Braşov, 

posesor al CI Seria BV 870419, eliberata de SPCLEP Braşov, la data de 

21.03.2013, CNP 1530308080093
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• Oltean Ioan Victor- cetăţean român, născut la data de 17.06.1980, în comuna 

Bran Jud. Braşov, domiciliat în sat Moeciu de jos, corn. Moeciu, nr.26, posesor al 

C.I. seria ZV 036999, eliberata de SPCLEP Braşov, la data de 06.08.2015 CNP 

1800617082896 şi ulterior prin cereri de aderare, a persoanelor care 

îndeplinesc condiţiile legale, cele prevăzute de prezentul Act constitutiv şi de 

Statutul Asociaţiei.

(3) Ulterior înregistrării Asociaţiei vor deveni membrii ai Asociaţiei, crescătorii de 

porumbei care îndeplinesc condiţiile de asociere legale, statutare, şi prevăzute de 

prezentul Act constitutiv, şi care au solicitat acest lucru printr-o cerere de aderare. 

Cererea de aderare astfel formulată urmează a fi analizată de Consiliul Director, care 

după verificarea îndeplinirii condiţiilor de asociare, o va aproba sau respinge, după caz.

(4) Personalitatea juridică a Asociaţiei nu poate fi folosită pentru încălcarea sau 

eludarea drepturilor şi intereselor legitime ale altor persoane fizice şi juridice.

Art. 4 Durata

(1) Asociaţia se constituie pe durata nelimitata.

(2) Capacitatea de folosinţă a Asociaţiei se dobândeşte la data înregistrării şi ia sfârşit la 

data radierii din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, consecutiv realizării integrale a 

scopului pentru care s-a constituit şi a obiectului de activitate şi nu poate conţine decât 

drepturile şi obligaţiile necesare pentru realizarea scopului asociaţiei.

(3) Capacitatea de exerciţiu deplină se exercită în limitele stabilite de lege şi statut 

pentru capacitatea de folosinţă şi începe odată cu constituirea Consiliului director, ca 

organ de administrare şi reprezentare al Asociaţiei.

(4) Capacitatea de exerciţiu deplină încetează fie odată cu capacitatea de folosinţă, la 

încetarea Asociaţiei, fie la momentul la care, din orice cauză, se retrage Consiliului 

director dreptul de a reprezenta interesele Asociaţiei.
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C apitolulII:SC O P, OBIECTIVE,  ACTIVITATI

ART.5. Scopul Asociaţiei

(1) Scopul ASOCIAŢIEI este creşterea, ameliorarea ,selecţia, antrenarea si angajarea 

porumbeilor voiajori in concursuri columbofile pe teritoriul tarii, cat si in străinătate sens 

în care asociaţia se va afilia la Federaţia Naţionala Crescătorilor de Porumbei din 

Romania, va coordona activitatea membrilor sai, şi va asigura reprezentarea acestora 

la nivel judeţean şi naţional în cadrul Federaţia Naţionala a Crescătorilor de Porumbei 

din Romania.

(2) Ulterior afilierii la Federaţia Naţionala a Crescătorilor de Porumbei din Romania,

asociaţia va organiza Campionatul Judeţean Columbofil, şi va înainta Federaţiei 

Naţionala Crescătorilor de Porumbei din Romania rezultatele acestui campionat, în 

vederea centralizării acestora în cadrul Campionatului National Columbofil al

Federaţiei Naţionale Crescătorilor de Porumbei din Romania.

(3) în realizarea obiectului său de activitate asociaţia va asigura transportul porumbeilor 

la locul de lansare cu maşini speciale, dotate cu sistem GPS de supraveghere prin 

satelit.

(4) Asociaţia poate să desfăşoare activităţi economice directe sau indirecte, dacă 

acestea au caracter accesoriu, sunt în strânsă legătură cu scopul Asociaţiei, iar 

veniturile ce vor rezulta să fie destinate scopului statutar.

(5) Asociaţia poate înfiinţa sau participa la societăţi comerciale cu condiţia ca 

dividendele obţinute să fie reinvestite în aceleaşi societăţi comerciale sau să fie folosite 

pentru realizarea scopului asociaţiei.

ART.6 Activitatî

Pentru realizarea scopului si obiectivelor propuse ASOCIAŢIA va desfasfăşura 

următoarele activitati fără a se limita la acestea:
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• reprezentarea si apararea intereselor membrilor sai in relaţia cu Federaţia 

Naţionala a Crescătorilor de Porumbei din Romania, precum si in fata 

autoritatilor interne si internaţionale,

• organizarea si coordonarea Campionatului Judeţean cu porumbei voiajori;

• formularea de propuneri si obsen/atii, in calitate de componenta a 

sociatatii civile pentru elaborarea unor acte normative, reglementari si 

instrucţiuni care sa asigure protecţia porumbeilor voiajori, de prevenire si 

combatere a braconajului,

• editarea, difuzarea de publicaţii proprii in domeniul columbofiliei si 

popularizarea prin mass-media,

• organizarea expoziţiilor judeţene columbofile,

• colaborarea cu organele abilitate pentru prevenirea si combaterea 

epizootiilor si bolilor specifice porumbeilor voiajori,

• ulterior afilierii asigurarea si pregătirea loturilor reprezentative ale 

ASOCIAŢIEI pentru participarea la expoziţii columbofile naţionale si 

internaţionale,

• ulterior afilierii asigurarea organizării concursurilor columbofile in cadrul 

Federaţiei Naţionala Crescătorilor de Porumbei din Romania atat la nivel 

naţional, cat si internaţional, cat si participarea la expoziţia naţionala 

columbofila a României si a oricărei expoziţii internaţionale

• ulterior afilierii organizarea unui Campionat Zonal cu respectarea zonelor 

de competiţie stabilite de către Comisia National Sportiva si Consiliul 

Director ale Federaţiei Naţionale Crescătorilor de Porumbei din Romania , ,

• distribuirea in exclusivitate membrilor asociaţi a inelelor matricole si 

titlurilor de proprietate intr-un număr proporţional cu cuantumul cotizaţiei 

achitate anual de către aceştia,
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• exercitarea in exclusivitate a dreptului de a elibera legitimaţii tip FCPR, 

pentru membri afiliaţi,

• imbunatatirea bazei tehnico-administrative prin achiziţionarea tuturor 

materialelor necesare desfăşurării activitatii columbofile,

• angajarea personalului administrativ cu caracter permanent sau temporar, 

cu respectarea întocmai a prevederilor statutare si legislaţiei romaneşti,

• supravegherea, avizarea si omologarea concursurilor columbofile 

organizate in cadrul asociaţiei,

• prevenirea si sancţionarea oricărei abateri disciplinare în condiţiile prezentului act 

constitutiv şi ale Statutului şi ale regulamentelor Federaţiei Naţionale 

Crescătorilor de Porumbei din Romania.

ART. 7

(1) Discriminarea de orice gen împotriva unei persoane , crescător de porumbei voiajori 

la baza etnia, sexul, limba, religia, orientarea politica, aşezarea geografica pe arealul 

judeţului in cauza sau orice alt motiv este strict interzisa.

(2) Orice tip de discriminare directa sau indirecta va fi sanctionata conform 

reglementarilor asociaţiei si cele ale Federaţiei Naţionale Crescătorilor de Porumbei din 

Romania
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CAPITOLUL I I I . ORGANELE DE CONDUCERE, EXECUTIVE S I  CONTROL ALE  

ASOCIA TIEI. ORGANIZARE S I  A TRIBUTIL

ART.8- Organele de conducere, executive si de control ale asociaţiei sunt:

• ORGANUL DE CONDUCERE

• Adunarea Generala

• ORGANUL EXECUTIV

• Consiliul Director

• ORGANE DE CONTROL

• Cenzorul sau Comisia de Cenzori după caz.

Art. 9

(1) Adunarea generală este organul de conducere, forul suprem al Asociaţiei constituit 

din totalitatea asociaţilor, în competenţa căreia intră problemele prevăzute la art.21 

alin.(2) din O.G. 26/2000 în prezentul act constitutiv şi din Statut şi orice alte probleme 

care privesc Asociaţia precum şi controlul celorlalte organe ale acesteia.

(2) Adunarea generală se convoacă de către Consiliul director ori de câte ori este 

nevoie, dar cel puţin o dată pe an prin înştiinţare scrisă, afişată la loc vizibil, la sediul 

Asociaţiei, precum sau prin orice modalitate de comunicare care asigura confirmarea 

primirii ( scrisoare recomandată, fax, e-mail) cu cel puţin 30 zile înainte de data ţinerii 

adunării. înştiinţarea convocării va cuprinde data, ora şi locul şedinţei, problemele care 

vor fi dezbătute precizarea că asociaţii pot participa personal sau prin reprezentare, pe 

baza unei procuri speciale încredinţată unui alt asociat, modelul acestei procuri şi 

modalitatea în care asociaţii pot obţine informaţii supimentare asupra problemelor ce 

urmează a fi dezbătute. Pentru situaţii urgente Adunarea generală poate fi convocată cu 

5 zile înaintea datei ţinerii adunării.

(3) După afişarea înştiinţării Preşedintele Consiliului director va întocmi un proces-verbal 

despre aceasta şi va sigura transmiterea acesteia asociaţilor
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(4) în cazul neîndeplinirii condiţiilor de cvorum şi majoritate, adunarea se va desfăşura 

a doua zi în acelaşi loc şi la aceeiaşi oră şi va adopta hotărâri, indiferent de numărul 

participanţilor.

(5) în cazul în care asociaţii reprezentând cel puţin doua treimi din numărul total cer 

convocarea Adunării generale, vor adresa Consiliului director o cerere scrisă şi semnată 

de asociaţii în cauză, cu precizarea exactă a problemelor care consideră că trebuie 

dezbătute.

(6) Şedinţa Adunării generale este prezidată de Preşedintele Consiliului director, care va 

numi un secretar ce va întocmi procesul-verbal prin care va constata locul, data şi ora 

Adunării generale, îndeplinirea formalităţilor de convocare, a condiţiilor de cvorum şi 

majoritate, dezbaterile în rezumat şi hotărârile luate.

(7) Adunarea generală este valabil constituită dacă la lucrări participă, personal sau prin 

reprezentare doua treimi din totalul asociaţilor.

(8) Ca organ deliberativ, Adunarea generală adoptă hotărâri, cu votul majorităţii simple 

a participanţilor, cu execepţia hotărârilor pentru valabilitatea cărora legea prevede o 

majoritate calificată. Pentru alegerea Consiliului director şi a cenzorului, pentru 

atragerea răspunderii acestora, precum şi pentru orice altă problemă ce ar putea fi 

calificată drept conflict de interese între aceste persoane şi Asociaţie este obligatoriu 

votul secret.

(9) Asociatul care, într-o anumită problemă supusă Adunării Generale este interesat 

personal sau prin soţul său, ascendenţii sau descendenţii săi, rudele în linie colaterală 

sau afinii până la gradul al patrulea inclusiv nu vor putea lua parte la deliberare şi la 

vot, sub sancţiunea răspunderii pentru daunele cauzate Asociaţiei, dacă fără votul său 

nu s-ar fi putut obţine majoritatea cerută de statut. Prezenţa sa este luată în calculul 

cvorumului.

(10) în cazul neîndeplinirii condiţiilor de cvorum şi majoritate, Adunarea generală se va 

întruni în acelaşi loc şi la aceeiaşi oră şi va adopta hotărâri cu majoritate simplă a 

participanţilor, indiferent de numărul lor.
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Art.10. Consiliul director

• Administrarea asociaţiei este încredinţată Consiliului director, compus din 7 

membrii, numiţi pentru o perioadă de 6 ani.

• Pe durata fiecărui mandat, adunarea generala alege membrii consiliului 

conform structurii stabilite prin statut; preşedintele încheie acte juridice în 

numele şi pe seama asociaţiei;

Primul Consiliu director al asociaţiei va fi format din:

Zamfir Ovidiu Sorin, cetăţean român, născut la data de 10.10.1979, în mun. 

Făgăraş, domicilat în mun.Făgăraş, str.Cîmpului, nr.41, jud. Braşov, posesor al 

C.I. Seria BV 784087, eliberata de SPCLEP Făgăraş la 25.10.2011, CNP 

1791010082420 - preşedinte consiliului director

Persinar Valentin-Constantin, cetăţean roman, născut la data de 

28.04.1979 in Mun.Braşov, Jud.Braşov, domiciliat in sat Cristian, Corn Cristian, 

jud.Braşov, str.Lunga nr.192, legitimat cu CI seria BV nr.879974 eliberata de 

SPCLEP Braşov,la data de 15.04.2013, CNP 1790428080014- vicepreşedinte -  

locţiitor al preşedintelui

Benga Dorel-Nicolae, cetăţean roman, născut la data de 15.04.1962, 

în sat Măgura, comuna Moeciu jud. Braşov, domiciliat în oraş Zărneşti, str. 

Florilor, bl. 17, sc. B, ap.7, posesor al C.I, Seria ZV 016450, eliberata de SPCLEP 

Zărneşti la data de 09.04.2015, CNP 1620415085024- responsabil in relaţia cu 

Federaţia Naţionala a Crescătorilor de Porumbei din Romania

Florea Lucian Nicolae, cetăţean român, născut la data de 10.02.1966 în 

mun. Codlea, jud. Braşov, domicilat în mun. Codlea str. Cetăţii, nr.3, jud. 

Braşov, posesor al C.I. Seria BV 681972 eliberata de SPCLEP Codlea la data de 

16.03.2010, CNP 1660210081977- preşedintele Comisiei de discipina

Floroiu Constantin Ciprian cetăţean român, născut la data de 

18.12.1981 în mun. Braşov, jud. Braşov, domiciliat în oraş Rîşnov, str. Mihail 

Eminescu nr.197, jud. Braşov, posesor al CI Seria BV 802337, eliberata de 

SPCLEP Rîşnov, la data de 21.02.2012, CNP 1811218080048- vicepreşedinte 

organizatoric
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Macovschi Mihail cetăţean român, născut ia data de 08.03.1953 în 

mun. Braşov jud. Braşov, domiciliat în mun. Braşov, str. Lacurilor, nr.67 jud. 

Braşov, posesor al CI Seria BV 870419, eliberata de SPCLEP Braşov, la data de 

21.03.2013, CNP 1530308080093-responsabil tehnic-sportiv

Oltean Ioan Victor cetăţean român, născut la data de 17.06.1980, în 

comuna Bran Jud. Braşov, domiciliat în sat Moeciu de jos, corn. Moeciu, nr.26, 

posesor al C.I. seria ZV 036999, eliberata de SPCLEP Braşov, la data de 

06.08.2015 CNP 1800617082896-responsabil economic

(3) în vederea realizării scopului asociaţiei şi în executarea hotărârilor adunării generale 

a asociaţiei, Consiliul director exercită următoarele atribuţii:

a) prezintă adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea 

bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectele programelor asociaţiei;

b) reprezintă asociaţia în relaţiile cu terţii, în faţa autorităţilor publice şi în justiţie 

precum şi în adunările generale ale asociaţilor societăţilor comerciale la care asociaţia 

deţine titluri de participare, conform mandatului încredinţat de adunarea generală. în 

caz de absenţă a preşedintelui şi locţiitorului, ori în situaţia în care, din orice motiv, 

aceştia au interdicţie de a vota, adunarea generală va încredinţa mandatul de 

reprezentare unui alt asociat;

c) primeşte contribuţiile băneşti ale asociaţilor şi ţine evidenţele acestor contribuţii;

e) aprobă cererile de aderare ulterioară la asociaţie;

f) îndeplineşte orice alte atribuţii necesare realizării scopului asociaţiei cu excepţia celor 

încredinţate prin actul constitutiv şi statut adunării generale;

(4) Şedinţele Consiliului director se ţin trimestrial sau ori de căte ori este nevoie, la 

convocarea scrisă a preşedintelui, cu precizarea ordinii de zi.

(5) La şedinţele Consiliului director este necesară prezenţa majorităţii membrilor săi, iar 

deciziile sunt valabile cu votul majorităţii membrilor prezenţi.

(6) Membrilor Consiliului director li se aplică în mod corespunzător prevederile art. 9.9., 

iar deciziile adoptate pot fi atacate în aceleaşi condiţii ca şi hotărârile adunării generale.

(7) Actul juridic încheiat în frauda intereselor asociaţiei de oricare dintre membrii 

Consiliului director, dacă acesta din urmă, soţul, ascendenţii sau descendenţii lui, rudele
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în linie colaterală sau afinii sai, până la gradul al patrulea inclusiv, aveau vreun interes 

să încheie acel act şi dacă partea cealaltă a cunoscut sau trebuia să cunoască această 

împrejurare este anulabil.

Art. 11 Controlul asociaţiei

(1) Controlul financiar intern este asigurat de un cenzor- contabil autorizat sau expert 

contabil care poate să nu aibă calitatea de asociat.

(2) Cenzorul verifică modul în care este administrat patrimoniul asociaţiei, întocmeşte 

rapoarte pe care le prezintă Adunării generale, participă la şedinţele Consiliului director 

şi îndeplineşte orice atribuţii prevăzute de lege sau statut ori încredinţate de Adunarea 

generală.

(3) Primul cenzor al asociaţiei va fi d-na Popoviciu Mariana, cetăţean român, 

născută la data de 29.10.1975 în mun. Huşi jud. Vaslui, domiciliată în Braşov, 

Alea Magnoliei, nr.14, bl.100, sc. B, ap.3, CNP 2751029080020, contabil 

autorizat conform Autorizaţiei de exercitare a profesiei de expert contabil 

nr.44497 din 25.05.2012 emisă de Corpul Experţilor contabili şi al 

Contabililor autorizaţi filiala Braşov.

Art. 12

(1) Acţiunea în răspundere împotriva membrilor Consiliului director şi ai Comisiei de 

cenzori pentru prejudiciile cauzate asociaţiei prin încălcarea îndatoririlor stabilite în 

sarcina lor aparţine adunări generale a asociaţiei, care decide cu majoritatea prevăzută 

în statut şi va desemna persoana însărcinată să exercite acţiunea în justiţie.

(2) . Dacă s-a hotărât atragerea răspunderii, mandatul respectivelor persoane încetează 

de drept şi adunarea generală va proceda la înlocuirea lor.
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CAPITOLUL IV  PATRIMONIUL ASOCIAŢIEI CRESCĂTORILOR DE PORUMBEI 

BRAŞOV

Art. 13. Patriomniul

Patrimoniul social iniţial al Asociaţiei Columbofile Braşov este de 1.400 

(unamiepatrusute) de LEI şi este constituit integral în numerar din contribuţie 

membrilor fondatori dupăcum urmează ■ :

• Zamfir Ovidiu Sorin - 200 de lei

• Persinar Valentin-Constantin -  200 de lei

• Benga Dorel-Nicolae -  200 de lei

• Florea Lucian Nicolae -  200 de lei

• Floroiu Constantin Ciprian -  200 de lei

• Macovschi Mihail - 200 de lei

• Oltean Ioan Victor- 200 de lei

întregul patrimoniu al asociaţiei va fi evidenţiat, contabilizat si păstrat in conformitate 

cu legislaţia romana in materie, pe numele asociaţiei si va fi folosit exclusiv pentru 

realizarea obiectivelor ei.

Art.14 Bugetul asociaţiei

(1) Veniturile, indiferent de sursa lor, cheltuielile de orice natura ale asociaţiei sunt 

cuprinse in bugetul anual.

(2) Bilanţul contabil şi bugetul de venituri şi cheltuieli se întocmesc anual şi se supun 

discutării şi aprobării Adunării generale

Bugetul anual cuprinde la capitolul venituri următoarele surse: 

venituri proprii rezultate din cotizaţii,

veniturile realizate din activităţile comerciale directe şi dividendele societăţilor 

comerciale înfiinţate de Asociaţie în condiţiile art. 5 alin. (5) din prezentul act constitutiv 

şi ale art.49 şi 48 din O.G. 26/2000
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donaţii, sponsorizări si legate,

resurse obţinute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, 

alte venituri prevăzute de lege.

Cheltuielile pot avea următoarea destinaţie:

organizarea de competiţii si manifestări columbofile,

cheltuieli de salarizare,

ch irii, comosioane si speze bancare,

plata utilităţilor curente,

procurarea de materiale de profil si dotări diverse,

indemnizaţii, prime si premii,

contravaloare cazare, masa, transport si diurna,

susţinere financiara pentru apariţia publicaţiilor columbofile,

achiziţionare rechizite, imprimate, birotica , medalii si trofee,

investiţii curente si pe termen lung,

cotizaţii la forul superior,

alte cheltuieli de funcţionare.

• Asociaţia se supune verificărilor financiare ale Federaţiei Naţionale Crescătorilor 

de Porumbei din România si ale organelor abilitate ale statului potrivit legilor în 

vigoare.
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CAPITOLUL V CONDIŢIILE DOBÂNDIRII S I  PIERD ERII CĂLITĂ T II DE 

MEMBRU AL ASO CIAŢIEI CRESCĂ TORILOR DE PORUMBEI BRAŞO V.

Art. 15 Asociaţii

Asociaţia are următoarele categorii de membrii asociaţi:

Membrii asociaţi fondatori

Membrii asociaţi ce dobândesc ulterior calitatea de asociat 

Din punctul de vedere al drepturilor cuvenite conform prezentului act constitutiv şi ale 

Statutului nu va exista nicio diferenţă între cele două categorii de membrii.

Art.16 Dobândirea calitatii de membru al Asociaţiei Crescătorilor de 

Porumbei Braşov

(1) Orice persoana, crescător de porumbei voiajori se poate asocia, respectiv dobândi 

calitatea de membru columbofil daca îndeplineşte cumulativ următoarele criterii:

a) solicita in scris, motivata asocierea, respectiv dobândirea calitatii de membru 

columbofil al asociaţiei columbofile,

b) se angajează să respecte dispoziţiile prezentului act constitutiv ale statutului, precum 

şi ale regulamentelor ce se vor elabora şi aproba de Adunarea Generală ulterior 

constituirii asociaţiei.

c) face dovada privind existenta spaţiului adecvat pentru creşterea porumbeilor, a 

existentei unui sistem de cronometrare si porumbeilor voiajori apţi sa participe in 

competiţiile columbofile,

d) face dovada privind posibilităţile economico-financiare, respectiv obţinerea unui venit 

necesar practicării columbofiliei,

e) persoana care solicita asocierea nu este cunoscuta cu un comportament care poate 

aduce prejudicii asociaţiei columbofile.

15



Art.17 Pierderea calitatii de membru al Asociaţiei Crescătorilor de Porumbei 

Braşov

Membrii asociaţi vor pierde aceasta calitate daca:

nu mai îndeplinesc una sau mai multe criterii de asociere prevăzute la art. 16 din 

prezentul act constitutiv,

nu mai achita cota de participare la bugetul anual de venituri al asociaţiei, 

sprijină sau înscriu la concursuri porumbei apartinand membrilor suspendaţi, 

excluşi sau declaraţi persona non grata din cadrul asociaţiilor afiliate la Federaţiei 

Naţionale Crescătorilor de Porumbei din România,

savarsesc repetat abateri grave, care afecteaza interesele generale si imaginea 

asociaţiei columbofile sau a Federaţiei Naţionale Crescătorilor de Porumbei din România 

şi li le aplică sancţiunea excluderii de către Comisia de Disciplină numita de Consiliul 

Director cu aprobarea Adunării Generale a Asociaţilor.

retragerea din cadrul asociaţiei din motive personale cu anunţarea prealabila a 

Consiliului Director si validarea sa de către Adunarea Generala,

CAPITOLUL V I DREPTURILE S I  OBLIGAŢIILE MEMBRILOR ASO CIAŢIEI

CRESCĂTORILOR DE PORUMBEI BRAŞOV

Art.18

(1) Corespunzător scopului Asociaţiei, se recunosc următoarele drepturi asociaţilor:

a) dreptul de informare care se realizează prin posibilitatea consultării documentelor 

asociaţiei adresării de întrebări Consiliului director referitor la orice problemă care 

priveşte Asociaţia.

b) Dreptul de a solicita convocarea Adunării generale cu respectarea art. 9a!in.(5), de a 

participa la lucrări şi de a exprima liber orice opinie cu privire la chestiunile supuse 

dezbaterii.

c) Dreptul de a vota în Adunările generale conform principiului că fiecare asociat are 

dreptul la un singur vot, indiferent de contribuţia la patrimoniul Asociaţiei.
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d) Dreptul de a fi ales în Consiliul director sau în calitate de cenzor, dacă îndeplineşte 

condiţiile necesare.

e) de a se adresa organelor asociaţiei cu probleme legate de activitatea columbofila 

proprie si de a fi susţinuţi de către asociaţie in rezolvarea acestora,

f) de a propune dezbateri pe teme columbofile, tehnic sportive si disciplinare Ia nivelul 

asociaţiei,

g) de a primi distincţii, premii pecuniare si titluri onorifice din partea asociaţiei,

h) de a participa in mod activ la Campionatul Judeţean al Asociaţiei, in Campionatul 

Zonal si in Campionatul National Columbofil organizat de către Federaţiei Naţionale a 

Crescătorilor de Porumbei din România

j) de a incheia contracte cu sponsori in scopul susţinerii activitatii columbofile proprii.

(2) a) pe toată durata Asociaţiei, asociaţii sunt obligaţi să-şi exercite în limitele normale 

şi cu bună-credinţă aceste drepturi, să-şi exprime voinţa de asociere şi să nu înteprindă 

acte (fapte) care ar putea dăuna intereselor Asociaţiei şi ale Federaţiei Crescătorilor de 

Porumbei din România.

b) pe toată durata Asociaţiei, asociaţii sunt obligaţi să comunice, anual (până la 31 

decembrie), Asociaţiei datele lor de contact (telefon, e-mail) precum şi orice modificare 

survenita în elementele de identificare (Nume, domiciliu).

c) sa isi desfasoare activitatea columbofila respectând întocmai Statutul si regulamentele 

asociaţiei, Statutul Federaţiei Naţionale Crescătorilor de Porumbei din România, 

normele, hotărârile si deciziile organelor de conducere, execuţie si control ale asociaţiei 

si ale Federaţiei Crescătorilor de Porumbei din România,

d) sa asigure îndeplinirea obligaţiilor ce le revin ca membri ai asociaţiei afiliate la 

Federaţia Naţionala Crescătorilor de Porumbei din România,

e) sa respecte toate obligaţiile asumate fata de asociaţie si Federaţiei Crescătorilor de 

Porumbei din România de ordin tehnic, sportiv si financiar, stabilite prin Statut, 

regulamente, norme si hoatararile asociaţiei,

f) sa achite cotizaţiile si alte sume stabilite de Adunarea Generala a asociaţiei la 

termenele stabilite
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CAPITOLUL VIII DISPOZIŢII FINALE 

ART.19 Dizolvarea asociaţiei

(1) Dizolvarea asociaţiei se poate face astfel:

-de drept

-prin hotarare judecătoreasca pronunţata de instanţa competenta,

-prin hotararea Adunării Generale

(2) Asociaţia Crescătorilor de Porumbei Braşov se dizolva de drept in următoarele 

condiţii:

• împlinirea duratei pentru care a fost constituita,

• realizarea sau imposibilitatea realizării scopurilor pentru care a fost constituita, 

daca in termen de trei luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce 

schimbarea acestui scop,

• imposibilitatea constituirii adunării generale sau a consiliului director în 

conformitate cu statutul asociaţiei, daca aceasta situaţie dureaza mai mult de un 

an de la data la care aceste organe de conducere trebuia sa se constituie,

• reducerea numărului de asociaţi sub limita fixata de lege, daca acesta nu a fost 

complinit timp de trei luni.

(3) Constatarea dizolvării se realizează prin hotararea judecătoriei in a cărei 

circumscripţie se afla sediul asociaţiei, la cererea oricărei persoane interesate.

(4) Asociaţia se dizolva prin hotarare judecătoreasca la cererea oricărei persoane 

interesate

• când scopul sau activitatea sa a devenit ilicita sau contrara ordinii publice,

• când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii 

publice,
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• când asociaţia urmăreşte un alt scop decât ce! pentru care s-a constituit,

• când asociaţia a devenit insolvabila.

(5) Asociaţia se poate dizolva prin hotararea Adunării Generale cu votul a 2/3 din 

membrii acesteia. Hotararea de dizolvare se depune la Judecătoria in circumscripţia in 

care isi are sediul asociaţia in 15 zile de la data şedinţei de dizolvare.

(5) La dizolvare se va hotara modul de lichidare a patrimoniului cu votul a 2/3 din 

membri Adunării Generale.

(6) In cazul dizolvării de drept si prin hotarare judecătoreasca lichidatorii vor fi numiţi 

prin aceasta hotarare, procedura lichidării fiind prevăzută de dispoziţiile art. 61- 72 din 

OG 26/2000 republicata.

(7) In cazul dizolvării asociaţiei bunurile ramase in urma lichidării nu se pot transmite 

către persoane fizice. Aceste bunuri pot fi transmise către persoane juridice de drept 

privat sau de drept public cu scop identic sau asemanator, printr-o procedura stabilita in 

statutul asociaţiei.

(8) Transmiterea bunurilor se poate face către o asociaţie columbofila care coordonează 

activitatea columbofila in cadrul aceleiaşi unitate administrativ teritoriala.

Art.20 Fuziunea si divizarea asociaţiilor columbofile

(1) Fuziunea se face prin absorbţia de către o alta asociaţie sau prin contopirea a doua 

sau mai multe asociaţii pentru a alcatui o asociaţie noua.

(2) In urma fuziunii cu o altă asociaţie

(3) Divizarea se face prin impartirea întregului patrimoniu al unei asociaţii care isi 

inceteaza existenta intre doua sau mai multe asociaţii columbofile existente sau care iau 

astfel fiinţa.
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Art.21 Locurile devenite vacante in Consiliul Director sau in organele de execuţie si 

control se completează la prima Adunare Generala a Asociaţiei, unde se va proceda la 

alegeri parţiale in conformitate cu prezentul statut

Art.22 Pierderea calitatii de membru columbofil al asociaţiei atrage si pierderea calitatii 

de membru al organelor de conducere, execuţie si control ale asociaţiei.

(2 ) In cazul care unul din asociaţi a fost sancţionat discipinar prin hotarare a Comisiei de 

Discipina acesta nu va mai putea deţine vreo funcţie in cadrul organelor Asociaţiei pe durata 

existentei Asociaţiei.

Art.23 Modificarea actului constitutiv si statutului se face cu respectarea prevederilor 

Capitolului VI din OG 26/2000 si a legislaţiei in vigoare.

Art.24 Consiliul Director va aduce la cunoştinţa Adunării Generale care va proceda in 

timp util în vederea adaptarii corespunzătoare a prevederilor statutare care devin 

contrare actelor normative in vigoare, prin modificarea necesara a textelor asigurând 

comunicarea si cunoaşterea acestora.

Art.25 (1) Prezentul act constitutiv a fost elaborat in conformitate cu Constituţia 

ROMÂNIEI, revizuita prin Legea 429/2003 aprobata prin Referendumul National din 18- 

19 Octombrie 2003 si in baza OG 26/2000 cu privire la Asociaţii si Fundaţii, modificata, 

completata si aprobata prin legea 246/2005

• Prin Prezentul act constitutiv se împuterniceşte dl. Zamfir Ovidiu Sorin să 

desfăşoare toate activităţile necesare dobândirii personalităţii juridice de către 

Asociaţia Crescătorilor de Porumbei Braşov

• Prezentul act constitutiv va fi depus la Judecătoria FĂGĂRAŞ in termen de 90 

zile de la data adoptării sale .
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Prezentul act a fost incheiat azi, 31.10.2016, la Braşov in 7 (şapte) exemplare originale

ÎN CH EIERE d e  d a t a  c e r t a  
NR 17 DIN 31.10 .2016

Subsemnata avocat ORBU AN D REEA , in temeiul art. 3 alin. 1 lit c din 
Legea 51/ 1995, atest identitatea pârtilor, data si conţinutul prezentului act
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CONSILIUL LOCAL AL COMISIA 4
MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ COMISIA PENTRU ACTIVITĂŢI

ŞTIINŢIFICE, ÎNVĂŢĂMÂNT, 
CULTE, SĂNĂTATE, CULTURĂ, 
PROTECŢIE SOCIALĂ, SPORTIVE 

ŞI DE AGREMENT

AVIZ NR. J J _ _  /23.05.2019

în aplicarea prevederilor art.44 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice 
Locale, republicată

Comisia de specialitate nr.4 AVIZEAZĂ (NU AVIZEAZĂ) favorabil proiectul de 
hotărâre privind:

- atribuirea in folosinţa gratuita către Clubul Columbofil Fagaras, din cadrul Asociaţiei 
Judeţene Columbofil Braşov, a unui spaţiu in suprafaţa de 30 mp, din suprafaţa totala de 1705 
mp, inscrisa in CF.nr. 100626 -  imobil aflat in proprietatea publica a Municipiului Fagaras, 
situat in str.Soseaua Combinatului, nr.Al -  Tribuna mare Punct termic pentru sediu asociaţie

Amendamente propuse:

SECRETAR, 
Biza Radu



CONSILIUL LOCAL AL COMISIA 1
MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ COMISIA DE STUDII, PROGNOZE

ECONOMICO-SOCIALE, BUGET 
FINANŢE ŞI ADMINISTRAREA 
DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT 
AL MUNICIPIULUI

AVIZ NR. !jJ  /23.05.2019

în aplicarea prevederilor art.44 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice 
Locale, republicată

Comisia de specialitate nr. 1 AVIZEAZĂ (NU AVIZEAZĂ) favorabil proiectul de 
hotărâre privind:

- atribuirea in folosinţa gratuita către Clubul Columbofil Fagaras, din cadrul Asociaţiei 
Judeţene Columbofil Braşov, a unui spaţiu in suprafaţa de 30 mp, din suprafaţa totala de 1705 
mp, inscrisa in CF.nr. 100626 -  imobil aflat in proprietatea publica a Municipiului Fagaras, 
situat in str.Şoseaua Combinatului, nr.Al -  Tribuna mare Punct termic pentru sediu asociaţie

Amendamente propuse: A ,
JfA p o c . (■■ L ' n

Cod: F-18



CONSILIUL LOCAL AL 
MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIA 

PUBLICĂ LOCALĂ, JURIDICĂ. 
APĂRAREA ORDINII PUBLICE, 
RESPECTAREA DREPTURILOR ŞI 
LIBERTĂŢILOR CETĂŢENEŞTI, 
PROBLEMELE MINORITĂŢILOR

COMISIA 5

AVIZ NR. ţL j  / 23.05.2019

în aplicarea prevederilor art.44 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice 
Locale, republicată

Comisia de specialitate nr.5 AVIZEAZĂ (NU AVIZEAZĂ) favorabil proiectul de 
hotărâre privind:

- atribuirea in folosinţa gratuita către Clubul Columbofil Fagaras, din cadrul Asociaţiei 
Judeţene Columbofil Braşov, a unui spaţiu in suprafaţa de 30 mp, din suprafaţa totala de 1705 
mp, inscrisa in CF.nr. 100626 -  imobil aflat in proprietatea publica a Municipiului Fagaras, 
situat in str.Soseaua Combinatului, nr.Al -  Tribuna mare Punct termic pentru sediu asociaţie

Amendamente propuse:
A

PREŞEDINTE, 
Bogdan i

SECRETAR, 
Malene Petru

Cod: F-18



CONSILIUL LOCAL AL COMISIA 3
MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ COMISIA PENTRU SERVICII

PUBLICE, PENTRU COMERŢ 
ŞI AGRICULTURĂ

AVIZ NR. # /  / 23.05.2019

în aplicarea prevederilor art.44 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice 
Locale, republicată

Comisia de specialitate nr.3 AVIZEAZĂ (NU AVIZEAZĂ) favorabil proiectul de 
hotărâre privind:

atribuirea in folosinţa gratuita către Clubul Columbofil Fagaras, din cadrul 
Asociaţiei Judeţene Columbofil Braşov, a unui spaţiu in suprafaţa de 30 mp, din suprafaţa 
totala de 1705 mp, inscrisa in CF.nr. 100626 -  imobil aflat in proprietatea publica a 
Municipiului Fagaras, situat in str.Soseaua Combinatului, nr.Al -  Tribuna mare Punct termic 
pentru sediu asociaţie

Amendamente propuse:

PREŞEDINTE, 
Popa Ovidiu Nicola

SECRETAR, 
Cârlan Anca

Cod: F-18


