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Proiect

HOTĂRÂREA NR.........
din data de.............

-privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Clubului Sportiv Municipal
Făgăraş

Având în vedere Iniţiativa Primarului Municipiului Făgăraş nr. 28806/1/1^.09.2018 şi 
Referatul Compartimentului Monitorizare Servicii de Utilitate Publică nr.28806/15.09.2018, prin care 
se motivează necesitatea modificării Regulamentului de organizare şi funcţionare al CSM Făgăraş.

Ţinând seama de Hotărârea nr.l 1/08.08.2018 a Consiliului Director al CSM Făgăraş şi Adresa 
nr.2617/09.08.2018 prin care se solicită aprobarea propunerilor de modificare a Regulamentului de 
organizare şi funcţionare.

Văzând avizul favorabil al Comisiei d e .........
Văzând prevederile Legii nr.69/2000 privind educaţia fizică şi sportul, cu modificările şi 

completările ulterioare, ale HG nr. 884/2201 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a 
dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului precum şi a altor prevederi legale în vigoare,

în temeiul art.36, alin(5), lit.a, pct(6), art.45 alin.(l), lit.(b) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată.

HOTĂRĂŞTE:

Art.I. Se modifică şi se completează art.4(l) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al 
CSM Făgăraş anexa nr. 1 la HCL nr.6/2015, care va avea următorul conţinut:
„ Art.4(l). Sediul clubului: Municipiul Făgăraş, Str. Republicii, Nr. 18” .

Art.IL Se modifică şi se completează art.14, pct.7, care va avea următorul conţinut:
„ Alt. 14, pct.7. Ia act de transferul sportivilor din şi în cadrul CSM, precum şi indemnizaţiile de transfer 
la propunerea Preşedintelui CSM Făgăraş şi cu validarea Consiliului Director, în termen de 30 de zile de 
la expirarea perioadei de transfer , stabilită prin regulamentul Federaţiei de specialitate pentru fiecare an 
competiţional” .

Art.III. Se modifică şi se completează art. 14, pct. 17, care va avea următorul conţinut:
„ Art.l4,pct.l7. Aprobă organigrama şi numărul de personal; ia act de lotul de sportivi în termen de 30 
de zile de la încheierea contractelor” .

Art.IV, Se modifică şi se completează art. 14, pct. 18, care va avea următorul conţinut:
„ Alt. 14, pct. 18. Ia act de transferul jucătorilor şi suma de transfer în termen de 30 de zile de la expirarea 
perioadei de transfer stabilită prin regulamentul Federaţiei de specialitate pentru fiecare an 
competiţional.”

Art.V. Se modifică şi se se completează art. 17(1), pct.2, care va avea următorul conţinut:
„ Art. 17(1), pct.2. Propune organigrama , numărul de personal şi salarizarea personalului din cadrul 
CSM Făgăraş, Consiliul Director al CSM Făgăraş aprobă , la propunerea preşedintelui CSM Făgăraş
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încheierea contractelor cu sportivii şi transferurile sportivilor legitimaţi ai CSM Făgăraş în condiţiile 
legii şi ale regulamentelor Federaţiei de specialitate.”

Art.VI. Se modifică şi se completează art. 17(1), pct.3, care va avea următorul conţinut:
„ Alt. 17(1),pct.3. Responsabilitatea privind transferurile de sportivi şi componenţa lotului de sportivi 
revine Consiliului Director al CSM Făgăraş şi Preşedintelui CSM Făgăraş.”

Art.VII. Se modifică şi se completează art. 17(2), care va avea următorul conţinut:
„ Art. 17(2). In îndeplinirea atribuţiilor sale, Consiliul Director al Clubului Sportiv Municipal Făgăraş 
emite hotărâri . Consiliul Director va fi convocat de Preşedintele CSM Făgăraş, lunar sau ori de câte ori 
situaţia clubului o impune. Convocarea se face cu cel puţin 5 zile înainte de data stabilită pentru 
întrunirea şedinţei prin telefon, fax sau orice alte mijloace electronice.
Hotărârile se iau cu majoritatea simplă a celor prezenţi.

Consiliul Director este format din 5 membrii aleşi pe baza propunerii Primarului Municipiului Făgăraş. 
Activitatea membrilor Consiliului Director nu este remunerată” .

Art.VIII. După art. 19(1) pct.22 se adaugă două puncte cu următorul conţinut:
„ Se aduce la cunoştinţa Consiliului Local al Municipiului Făgăraş transferul de sportivi în termen de 30 
de zile de la expirarea perioadei de transfer stabilită prin regulamentul Federaţiei de specialitate pentru 
fiecare an competiţional” .
„Se aduce la cunoştinţa Consiliului Local Făgăraş componenţa lotului de sportivi în termen de 30 de 

zile de la încheierea contractelor” .
Art.IX. Se modifică şi se completează art.26, care va avea următorul conţinut:

„ Alt.26. CSM Făgăraş are în structură următoarele secţii pe ramuri de sport : Fotbal, Handbal, Karate, 
Judo, Atletism.

Art.X. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Clubului Sportiv Făgăraş, anexa 
1 la prezenta hotărâre , cu modificările şi completările de la pct.I-IX.

Art.XI. La data adoptării prezentei, orice hotărâre contrară se revocă.
Art.XII. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează 

Preşedintele Clubului Sportiv Municipal Făgăraş.

Iniţiator,
PRIMAR,

GHEORGHE SUCACIU

Vizat
Secretarul Municipiului,

Hotărârea s-a adoptat cu 
Consilieri în funcţie- 
Consilieri prezenţi-



Prezenta hotărâre se comunică:
lex.Dosar şedinţă 
lex.Colecţie 
lex. Prefectură 
lex. Primar 
lex. Secretar 
lex. Afişare
lex.Preşedintele Clubului Sportiv Municipal Făgăraş 
lex. Compartiment Monitorizare Servicii de Utilitate Publică

FUNCŢIA SI ATRIBUŢIA NUMELE SI PRENUMELE DATA
^ .0 9 .2 0 1 8ÎNTOCMIT, c o n s il ie r NEAGU IULIANA
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Repartizat pentru avizare la Nr.28806/1^.09.2018
Comisia...............................

REFERAT

LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL

privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 
Clubului Sportiv Municipal Făgăraş

Având în vedere Hotărârea n r.ll din 08.08.2018 a Consiliului Director al CSM Făgăraş şi 
adresa nr.2617/09.08.2018 prin care se solicită aprobarea propunerilor de modificare a Regulamentului 
de organizare şi funcţionare.

Ţinând seama de art. 14,pct.9 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al CSM Făgăraş.
Văzând prevederile Legii nr.69/2000 privind educaţia fizică şi sportul, cu modificările şi 

completările ulterioare, ale HG nr. 884/2201 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a 
dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului precum şi a altor prevederi legale în vigoare,

In temeiul art.36, alin(5), lit.a, pct(6), art.45 alin.(l), lit.(b) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată.

PRIMAR,
GHEORGHE SUCACIU

SECRETAR,
LAURA ELENA GI1

F U N C Ţ I A  S I  A T R I B U Ţ I A NUMELE SI PRENUMELE DATA S E M N A T A R A
Î N T O C M I T .  C O N S I L I E R NEAGU IUL1ANA 1 $09.2018
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Nr. 28806/1/1$.09.2018

EXPUNERE DE MOTIVE

privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Clubului
Sportiv Municipal Făgăraş

Analizând Hotărârea nr.11 din 08.08.2018 a Consiliului Director al CSM 
Făgăraş şi adresa nr.2617/09.08.2018 prin se solicită aprobarea propunerilor 
privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare.

Având în vedere art.14,pct.9 din Regulamentul de organizare şi 
funcţionare al Clubului Sportiv Făgăraş .

în acest sens propunem aprobarea proiectului supus dezbaterilor.

PRIMARUL MUNICIPIULUI, 
GHEORGHE SUCACIU
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Clubul Sportiv Municipal Făgăraş

m -.2617/09 08.2018

ADRESA

In aterttîa: D4uî Primar ăî Municipiului Fagaras 

si

Consiliului 1-ocal al Municipiului Fagaras

In conformitate cu âft 14 din Regulamentul de Organizare si FiinctionârC (R.O.F) a Clubului 
Sportiv Municipal fagaras. , va rugam sa inaitiiari spre aprobare Consiliului Local al Municipiului 
Fagaras modificarea R.O.F care a fost avizata pozitiv prin Hotararea or. 11/08.Q8.201& a 
Consiliului Director al C.S.M Fagaras. Având în vedere problemele care au aparul in derularea 
activitatii CSM.  Fagaras, solicitam aprobarea propunerilor de modificare a articolelor din 
Regulamentul de Organizare si Funcţionare a Clubului Sportiv Municipal Fagaras astfel‘

An,4 (1) Sediul clubului: Municipiul Făgăraş, str. Republicii, rit. 18

-art.14, petj- ia act de transferul sportivilor dfn s t  în cadrai CSM, precum si indemnizaţiile de 
transfer la propunerea Preşedintelui CSM si eu validarea Consiliului Director, în termen de 30 de 
ztie de ta expirarea perioadei de transfer, stabilita prin regulamentul federaţiei de specialitate pentru 
fiecare an competitional.

-art.14, pct.17* aproba organigrama sî numaroi de personaj ia act de lotul de sportivi in termen de 
30 de zile de Ia inclteîerea contractelor.

- art.14̂  pcL 18 ia act de transferul jucătorilor si suma de transfer îrî Termen de 30 de zile de ia 
expirarea perioadei de transfer stabilita prin regulamentul federaţiei de specialitate peutm fiecare an 
cqmpetitional.

-ari.iî (1). pcî.2: propune organigrama, numărul de personal si salarizarea personalului din cadrul 
C S-At Fagaras. Consiliul Director al C.S,M. Fagaras aproba, la propunerea preşedintelui C.S.M. 
Fagaras, încheierea contractelor eu sportivii si transferurile sportivilor legitimări ai C S M Fagaras 
in condiţiile legii si ale regulamentelor Federaţiei de specialitate

t din 1



Str. Republica Nr.l8„ Fagaras.Cod ŞflSZOQţ, kid.BtmaH * Q ( 25993732 * 
Telefon: 02 £82 80254 E-maft: csm faiarajavahoo.eartt 

* CAS. t BV /  A10GQ22 /  2010

Clubul Sportiv Municipal Făgăraş

Hâtt i? (1), pct 3- Responsabilitatea prîvind transferurile de sportivi si Componenta lotului de 
sportivi revine Consiliului Director al CSM Kagaraş si preşedintelui CŞM Fagafas

~ârt,!7(2): în îndeplinirea atribuţiilor ale . Consiliul Director al Clubului Sportiv Municipal
Făgăraş emite hotărâri. Consiliul Director va fi convocat de Preşedintele C.S.M. Făgăraş, lunar sau 
ori de câte ori situaţia ciobului o impune. Convocarea se face cu cel puţin 5 zile mainte de data 
Stabilită pentru întrunirea şedinţei prin telefon, fax sau orice alte mijloace electronice.

Hotărârile se iau cu majoritatea simplă â celor prezenţi.

Coristiîul Director este format din 5 membrii aleşi pulvi/a propunerii Pnmmiiut
r.V'iâiîŝ

Activitatea membrilor Consiliului Director na este remunerată.

-ari. 19 pcr.23; aduce la cunoştinţa Consiliului Local al Municipiului Fagaras transferul de sportivi 
in termen de 39 de zile dc la expirarea perioadei de transfer stabilita prin regulamentul federaţiei 
de specialitate pentru fiecare an competitional.

- aft.19 pcr.24: aduce îa cunoştinţa Consiliului local al Municipiului Fagaras componenta lotului 
de sportivi in termen de 30 de zile de la încheierea contractelor.

- an.26: C SAL Făgăraş are în structură, următoarele secţii pe ramuri de sport: Fotbal. Handbal. 
Karate. Judo, Atletism

Ataşam Regulamentul de Organizare si Funcţionare a CS.M Fagaras cu modificări Ic menţionare 
mat sus.

Preşedinte CvS.M, Fagaras
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Clubul Sportiv Municipal Făgăraş
505200 Făgăraş, Str. Republicii Nr. 18, Tel./fax. 0268280254, emalhcsmfagaras@yahoo.com,

csmfagaras.ro m u n i c i p i u l  FĂGĂRAŞ
N r l l l M

Consiliul Director al CSM Făgăraş

HOTĂRÂREA nr. 11 din 08.08.2018

în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu prevederile regulamentului de

organizare şi funcţionare a CSM, Consiliul Director al CSM Făgăraş, întrunit în şedinţă, în data de 
08.08.2018, adoptă următoarea HOTĂRÂRE:

Art. 1. Se avizeaza pozitiv Regulamentului de Organizare si funcţionare a C.SJM Fagaras, 

anexa nr. 1.

Anexa 1. Regulamentului de Organizare si funcţionare a C.S.M. Fagaras, conţine 12

file.

Membrii Consiliului Director, Preşedinte,

GRUIA CONSTANTIN MA-RTBS.
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ANEXA nr.l la Hot. Consiliului Director al CSM Fagaras nr.l 1/08.08.2018

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A CLUBULUI 
SPORTIV MUNICIPAL FĂGĂRAŞ

CAPITOLUL I: DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL, PATRIMONIU, 
DURATA

Art.l Denumirea clubului sportiv este „Clubul Sportiv Municipal Făgăraş”, 
numit prescurtat C.S.M. Făgăraş.

Art.2 Clubul Sportiv Municipal Făgăraş , este persoană juridică de drept public 
organizată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Făgăraş, infiintată prin 
H.C.L.nr. 158/2009.

Art.3 Clubul Sportiv Municipal Făgăraş, funcţionează în conformitate cu 
hotărârile Consiliului Local al Municipiului Făgăraş, a normelor Agenţiei Naţionale 
de Sport privind reglementarea unor probleme financiare şi organizatorice ale 
activităţii sportive, a prezentului Regulament de Organizare şi Funcţionare, a Legii nr. 
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, a 
Legii nr. 69/2000, privind educaţia fizică şi sportul, cu modificările şi completările 
ulterioare, a H.G. nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere in aplicare 
a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului, precum şi a altor prevederi legale în 
vigoare.

Art.4 (1) Sediul clubului: Municipiul Făgăraş, str. Republicii, n r .l8;
(2) însemnele şi culorile: emblema clubului, pe culori roşu si albastru, cu 

inscripţia iniţialelor C.S. M. Făgăraş.
Art.5 Schimbarea denumirii C.S.M. Făgăraş poate fi făcută numai de Consiliul 

Local al municipiului Făgăraş, cu avizul Agenţiei Naţionale pentru Sport.
Art.6 Patrimoniul C.S.M. Făgăraş este constituit din totalitatea drepturilor şi 

obligaţiilor care rezultă din activitatea specifică a C.S.M. Făgăraş.
Pentru realizarea obiectivelor, Consiliul Local al Municipiului Făgăraş pune la 

dispoziţie spre folosinţă, cu titlu gratuit, către C.S.M. Făgăraş, bazele sportive 
cuprinse în domeniul public al Municipiului Făgăraş.

Bazele sportive rămân în administrarea Consiliului Local Făgăraş prin Serviciul 
ADPP din cadrul UAT Municipiul Făgăraş sau prin instituţiile şcolare subordonate 
Consiliului Local.

Art.7- Durata de funcţionare a Clubului Sportiv Municipal Făgăraş este 
nelimitată.

CAPITOLUL II: SCOPUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art.8 C.S.M. Făgăraş s-a înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Local Făgăraş, în 
scopul organizării şi administrării activităţilor sportive din Municipiul Făgăraş, prin 
valorificarea aptitudinilor individului într-un sistem organizat de selecţie, pregătire şi

1



competiţie; promovarea spiritului de fair-play, combaterea şi prevenirea violenţei şi 
dopajului în sport.

Art.9 (1) Obiectul principal de activitate al Clubului Sportiv Municipal Făgăraş 
îl constituie: ACTIVITĂŢI SPORTIVE RECREATIVE SI DISTRACTIVEJ 5
(diviziunea 93), Activităţi ale bazelor sportive (grupa 931) din Nomenclatorul CAEN.

(2) Activitatea C.S.M. Făgăraş constă în:
1. Activităţi ale cluburilor sportive (clasa 9312 -  cod CAEN), realizate prin:

a) selecţia, pregătirea, performanţa şi participarea la competiţiile interne şi 
internaţionale a secţiilor de sport ce activează în cadrul instituţiei;

b) promovarea şi susţinerea sportului de performanţă şi a celui de masă; 
promovarea valenţelor educative ale sportului;
c) iniţierea şi organizarea de acţiuni şi programe sportive în vederea atragerii 

cetăţenilor la practicarea sportului;
d) organizarea de competiţii sportive în conformitate cu statutele şi 

regulamentele federaţiilor sportive naţionale;
2. Activitati ale bazelor sportive (clasa 9311 -  cod CAEN)

a) întreţinerea şi exploatarea bazelor sportive şi zonelor de agrement potrivit 
scopului în care au fost edificate;

b) furnizarea către populaţie, cluburi şi asociaţii sportive, alte persoane juridice 
a serviciilor sportive şi de agrement, punerea la dispoziţie a bazelor sportive 
concomitent cu asigurarea serviciilor complementare de deservire şi comerţ 
producătoare de venituri;

c) închirierea bazelor sportive pentru organizarea evenimentelor, competiţiilor, 
spectacolelor sportive şi de agrement.

(3) C.S.M. Făgăraş desfăşoară şi alte activităţi în vederea realizării scopului şi 
obiectului de activitate, în condiţiile legii.

CAPITOLUL III: STRUCTURA ORGANIZATORICĂ SI FUNCŢIONAREA 
CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL FĂGĂRAŞ

Art. 10.Organigrama C.S.M. Făgăraş este aprobată prin hotărâre a Consiliului 
Local Făgăraş.

/V
Art.l 1. In concordanţă cu statul de funcţii aprobat, în structura organizatorică a 

C.S.M. Făgăraş funcţionează următoarele compartimente:
- compartimentul administrativ
- compartimentul sport -  responsabil cu activitatea secţiilor pe ramuri de sport. 

CONDUCEREA CLUBULUI
Art. 12 Având în vedere regimul juridic al C.S.M. Făgăraş, de persoană juridică 

de drept public şi instituţie publică în subordinea Municipiului Făgăraş, Consiliul 
Local este membru fondator unic, având atribuţii depline de supraveghere şi control 
asupra activităţii clubului.

Art. 13 Organele de conducere, administrare şi control ale C.S.M. Făgăraş sunt:
a) Consiliul Local şi Primarul Municipiului Făgăraş;
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b) Consiliul Director.
c) Preşedintele / Vicepreşedintele

Art. 14 -  Consiliul Local Făgăraş, în calitate de organ de conducere şi control, 
potrivit prezentului regulament, are următoarele atribuţii:

■ aprobă bugetul anual de venituri şi cheltuieli;
■ aprobă alocarea de la bugetul local de fonduri pentru finanţarea clubului 

sportiv, în condiţiile legii;
■ aprobă obţinerea de împrumuturi şi credite de către clubul sportiv;
■ hotărăşte dizolvarea şi lichidarea clubului sportiv;
■ numeşte Consiliul Director;
■ hotărăşte numirea preşedintelui clubului;
■ ia act de transferul sportivilor din si in cadrul CSM, precum si indemnizaţiile de 

transfer la propunerea Preşedintelui CSM si cu validarea Consiliului Director, 
in termen de 30 de zile de la expirarea perioadei de transfer, stabilita prin 
regulamentul federaţiei de specialitate pentru fiecare an competitional.

■ aproba programul competitional anual al clubului sportiv si cheltuielile 
aferente, la propunerea Consiliul Director;

■ aprobă modificarea regulamentul de organizare şi funcţionare al Clubului, la 
propunerea Consiliului Director,

■ orice alte atribuţii prevăzute de lege sau de prezentul regulament.
■ hotărăşte cu privire la majorarea, reducerea sau reîntregirea patrimoniului;
■ hotărăşte în domeniul schimbării formei juridice de organizare a clubului 

sportiv;
■ hotărăşte cu privire la mutarea sediului clubului şi la schimbarea denumirii 

acestuia;
■ hotărăşte asupra modului de constituire şi utilizare a rezervelor legale;
■ hotărăşte cu privire la desfiinţarea, mutarea sucursalelor, a filialelor sau 

reprezentanţelor clubului, dacă este cazul;
■ hotărăşte cu privire la schimbarea sau completarea obiectului de activitate al 

clubului sportiv;
■ aproba organigrama si numărul de personal; ia act de lotul de sportivi in termen 

de 30 de zile de la incheierea contractelor
■ ia act de transferul jucătorilor si suma de transfer in termen de 30 de zile de la 

expirarea perioadei de transfer stabilita prin regulamentul federaţiei de 
specialitate pentru fiecare an competitional.

Art. 15 Primarul are următoarele atribuţii legate de clubul sportiv:
■ propune aprobarea bugetului anual de venituri şi cheltuieli al C.S.M. Făgăraş;
■ propune alocarea de la bugetul local de fonduri în vederea finanţării clubului 

sportiv, în condiţiile legii;
■ propune înlocuirea preşedintelui C.S.M. Făgăraş şi membrilor Consiliului 

Director.
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Art.16 Consiliul Local Făgăraş şi Primarul Municipiului Făgăraş, în calitate de 
organe de conducere şi control se intrunesc conform prevederilor legale in vigoare, în 
şedinţă cel puţin o data pe an pentru analizarea activităţii clubului sens în care adoptă 
hotărâri cu majoritatea celor prezenţi.

Consiliul Local Fagaras si Primarul Municipiului Fagaras se convoacă cu cel 
puţin 30 de zile inainte de data fixata pentru desfasurarea şedinţei, sau cu cel puţin 15 
zile dacă intervine una din situaţiile de mai jos:
a) se impune modificarea regulamentului de organizare şi funcţionare;
b) apar situaţii care periclitează existenta clubului;
c) 1/3 din numărul membrilor Consiliului Local solicită;

Şedinţa va fi convocata de către Preşedintele clubului iar in lipsa acestuia, de 
vicepreşedinte.

Convocarea poate fi făcută prin afişare la sediul clubului, insotita de un 
convocator cu ordinea de zi a şedinţei, prin telefon, fax sau prin scrisoare 
recomandata, cu cel puţin 15 zile inainte de data tinerii şedinţei.

Şedinţa poate avea loc dacă sunt prezenţi cel puţin jumătate plus unul din 
numărul total al membrilor Consiliului Local.

Hotărârile se iau cu majoritatea simplă a celor prezenţi, cu excepţia celor care 
au ca obiect modificarea scopului C.S.M. Făgăraş sau dezvoltarea lui, când hotărârile 
se iau cu votul majorităţii.

Şedinţa va fi condusa de către preşedintele Clubului Sportiv Municipal Fagaras, 
iar in lipsa de vicepreşedintele acestuia. In urma flecarei şedinţe se va încheia un 
proces verbal, prin grija secretarului desemnat.

/V
Art. 17 (l)In  calitate de organ executiv cu atribuţii de conducere şi control, 
Consiliul Director are următoarele atribuţii:
■ avizeaza bugetul anual de venituri şi cheltuieli al C.S.M. Făgăraş;
■ Propune organigrama, numărul de personal si salarizarea personalului din 

cadrul C.S.M. Fagaras. Consiliul Director al C.S.M. Fagaras aproba, la 
propunerea preşedintelui C.S.M. Fagaras, incheierea contractelor cu sportivii si 
transferurile sportivilor legitimaţi ai C.S.M. Fagaras in condiţiile legii si ale 
regulamentelor Federaţiei de specialitate

■ Responsabilitatea privind transferurile de sportivi si componenta lotului de 
sportivi revine Consiliului Director al CSM Fagaras si preşedintelui CSM 
Fagaras

■ aprobă regulamentele interne ale clubului, întocmite şi propuse de către 
Preşedinte;

■ efectuarea tuturor diligentelor necesare asigurării materialelor şi fondurilor 
băneşti, în scopul susţinerii activităţii clubului;

■ avizeaza numirea şi revocarea personalului clubului;
■ efectuează procedura legală de înscrieri în Registrul sportiv şi obţinerea 

Certificatului de identitate sportivă;
■ indeplineşte alte atribuţii stabilite de Consiliul Local la Municipiului Făgăraş.
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/\
(2) In îndeplinirea atribuţiilor sale, Consiliul Director al Clubului Sportiv 

Municipal Făgăraş emite hotărâri. Consiliul Director va fi convocat de Preşedintele 
C.S.M. Făgăraş, lunar sau ori de câte ori situaţia clubului o impune. Convocarea se 
face cu cel puţin 5 zile înainte de data stabilită pentru întrunirea şedinţei prin telefon, 
fax sau orice alte mijloace electronice.

Hotărârile se iau cu majoritatea simplă a celor prezenţi.
Consiliul Director este format din 5 membrii aleşi pe baza propunerii Primarului 

Municipiului Făgăraş.
Activitatea membrilor Consiliului Director nu este remunerată.

Art.18 O)Activitatea C.S.M. Făgăraş este condusă de un preşedinte, numit de 
către Consiliul Local. Preşedintele încheie cu primarul un contract de management 
care va cuprinde obiective şi indicatori de realizat pe durata mandatului.

(2) Preşedintele participa la şedinţele Consiliului Director fara a avea drept de
vot.

Art.19 (1) Preşedintele are următoarele atribuţii:
■ asigură aplicarea şi respectarea dispoziţiilor legale în vigoare;
■ organizează şi conduce activitatea clubului şi răspunde de îndeplinirea 

obiectivelor stabilite;
■ întocmeşte şi asigură respectarea Regulamentului de organizare şi funcţionare 

a clubului avizat de către Consiliul Director şi aprobat de către Consiliul Local 
precum şi regulamentele interne ale clubului, de către personalul salariat al 
acestuia;

■ reprezintă, personal sau prin delegat, clubul în relaţiile cu organismele sportive 
interne sau internaţionale, cu celelalte instituţii publice sau private, organe 
jurisdicţionale, organizaţii sau agenţi economici, precum şi cu persoanele fizice 
şi juridice române sau străine;

■ elaborează programele de dezvoltare ale clubului;
■ aprobă planurile de pregătire prezentate de antrenorii clubului;
■ asigura selecţia şi angajarea personalului competent conform organigramei şi în 

raport cu obiectivele stabilite;
■ asigură gestionarea şi întreţinerea bunurilor care constituie patrimoniul 

clubului, în raport cu reglamentările autorităţilor şi organismelor în materie, 
precum şi a propriilor obiective stabilite;

■ răspunde de asigurarea transportului, cazării, mesei pentru sportivi şi echipa de 
tehnicieni pe timpul competiţiilor şi jocurilor de verificare;

■ răspunde de asigurarea echipamentului de competiţie şi antrenament în 
conformitate cu reglementările autorităţilor şi organismelor în materie;

■ răspunde pentru asigurarea asistenţei medicale a sportivilor înscrişi în C.S.M. 
Făgăraş şi pentru competiţiile organizate de Clubul Sportiv Municipal Făgăraş;

■ negociază şi semnează contracte şi acte juridice de angajare a clubului, cu 
avizul Consiliului Director;

■ are dreptul să dispună efectuarea de operaţiuni în contul clubului, în limita 
fondurilor disponibile;
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■ în calitate de ordonator terţiar de credite îndeplineşte toate atribuţiile ce îi revin, 
conform dispoziţiilor legale în vigoare şi răspunde potrivit legii de:
- utilizarea creditelor bugetare;
- realizarea veniturilor;
- folosirea cu eficienţă şi eficacitate a sumelor primite de la bugetul local;
- integritatea bunurilor transmise în folosinţa clubului;
- organizare şi ţinerea la zi a contabilităţii clubului;
- prezentarea la termen a dărilor de seamă contabile asupra execuţiei bugetare.

■ stabileşte şi delegă atribuţii pe trepte ierarhice şi funcţii, având în vedere 
prezentul regulament de organizare şi funcţionare, precum şi structura 
organizatorică a clubului;

■ răspunde, potrivit reglementărilor legale în vigoare, de încadrarea personalului 
din subordine, pe baza criteriilor şi condiţiilor stabilite de Consiliul Director;

■ organizează controlul îndeplinirii sarcinilor de către personalul din subordine şi 
urmăreşte aplicarea măsurilor dispuse;

■ aplică, în condiţiile legii, sancţiuni disciplinare personalului, în cazul săvârşirii 
de abateri disciplinare şi dispune repararea prejudiciilor produse;

■ analizează, periodic, împreună cu antrenorii, stadiul îndeplinirii obiectivelor 
stabilite şi rezultatele obţinute de sportivii legitimaţi la club;

■ urmăreşte pregătirea şi participarea sportivilor la competiţiile prevăzute în 
calendarul competiţional intern şi internaţional al clubului, precum şi 
organizarea competiţiilor proprii şi acţiunilor de selecţie;

■ participă la principalele competiţii interne şi internaţionale ale clubului;
■ prezintă periodic -  trimestrial, Consiliului Local al Municipiului Făgăraş şi 

lunar Consiliului Director, informări cu privire la activitatea clubului.
■ aduce la cunoştinţa Consiliului Local al Municipiului Fagaras transferul de 

sportivi in termen de 30 de zile de la expirarea perioadei de transfer stabilita 
prin regulamentul federaţiei de specialitate pentru fiecare an competitional.

■ aduce la cunoştinţa Consiliului Local al Municipiului Fagaras componenta 
lotului de sportivi in termen de 30 de zile de la incheierea contractelor
(2) Preşedintele C.S.M. Făgăraş este ordonator terţiar de credite.

/V
(3) In calitatea sa de ordonator terţiar de credite, Preşedintele emite decizii. 
Art.20 (l)Vicepreşedintele este înlocuitorul de drept al preşedintelui, în

situaţia absenţei acestuia sau a vacantării postului de preşedinte, până la numirea 
noului preşedinte.

(2) Vicepreşedintele, asigură realizarea activităţii curente a clubului în limita 
atribuţiilor conferite de preşedinte, faţă de care este subordonat.

(3) Vicepreşedintele îndeplineşte orice atribuţiune a preşedintelui clubului pe 
baza deciziei de delegare de atribuţiuni emisă de acesta.

(4) Vicepreşedintele este numit prin decizie a preşedintelui conform 
prevederilor legale în vigoare cu avizul Consiliului Director.

A

Art.21 In exercitarea funcţiei sale, vicepreşedintele are următoarele atribuţii:

6



■ dispune măsuri pentru promovarea spiritului de fair-play şi pentru 
combaterea şi prevenirea violenţei şi dopajului în sport;

■ asigură şi răspunde de integritatea, întreţinerea şi funcţionarea în condiţii 
optime a bazei materiale sportive din patrimoniul clubului;

■ asigură constituirea şi actualizarea permanentă a fondului documentar şi 
a băncii de date ale clubului, respectiv:

- actele normative în vigoare privind activitatea sportivă;
- regulamentul de organizare şi funcţionare propriu;
- regulamentul intern;
- hotărârile Consiliului Local al municipiului Făgăraş repartizate 
clubului, care reglementează activitatea clubului sportiv;

- statutele şi regulamentele federaţiilor sportive naţionale la care 
clubul este afiliat;

- programele de dezvoltare ale clubului;
- evidenţa sportivilor legitimaţi sau nelegitimaţi, cuprinşi în 
pregătire;

- rezultatele obţinute de sportivi în competiţiile interne şi 
internaţionale oficiale.

■ coordonează şi elaborează activitatea desfăşurată în cadrul secţiilor pe 
ramură de sport din cadrul clubului, precum şi a antrenorilor, în vederea 
realizării scopului şi obiectului de activitate ale clubului;

■ asigura activitatea tehnico -  metodica a secţiilor pe ramura de sport;
■ asigura controlul de specialitate al antrenorilor;
■ asigură relaţia permanentă a clubului cu colegiul central al arbirilor şi 

antrenorilor şi secretarii generali ai federaţiilor de specialitate la care 
Clubul Sportiv Municipal Făgăraş este afiliat;

■ participă la luarea deciziilor în cadrul Consiliului Director al clubului 
fără drept de vot;

■ asigură întocmirea documentaţiilor necesare avizării, afilierii şi 
funcţionării clubului;

■ îndeplineşte orice alte sarcini trasate de către preşedintele Clubului 
Sportiv Municipal Făgăraş.

Art.22 C.S.M. Făgăraş prin Preşedinte şi Consiliul Director, va conduce 
evidenţa contabilă, va asigura înregistrarea şi evidenţa personalului angajat, 
sportivilor şi va ţine evidenţa şi gestiunea bunurilor materiale şi băneşti, în condiţiile 
legii.

/\
Art. 23 In cadrul clubului poate fi încadrat personal de specialitate, precum şi 

personal auxiliar cu atribuţii privind buna organizare şi desfăşurare a activităţii în 
cadrul clubului.

Art. 24 Un antrenor sau instructor sportiv se poate ocupa de mai multe discipline 
sportive cu acordul conducerii clubului.

Art. 25 Personalul clubului şi sportivii pot fi angajaţi în cadrul clubului sportiv pe 
bază de contract sau convenţie civilă de prestări servicii, după caz.
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Art.26 C.S.M. Făgăraş are în structură, următoarele secţii pe ramuri de sport:
- Fotbal;
- Handbal;
- Karate;
- Judo;
- Atletism;

Art.27 Clubul Sportiv Municipal Făgăraş se afiliază la federaţiile sportive 
naţionale corespunzătoare secţiilor pe ramură de sport, şi după caz la asociaţiile 
judeţene.

Art.28 (1) Desfiinţarea unei secţii sau înfiinţarea unei secţii sportive noi se poate 
face numai printr-o hotărâre a Consiliului Local Făgăraş, la propunerea preşedintelui 
clubului.

/V
(2) In cazul desfiinţării unei secţii pe ramură de sport, C.S.M. Făgăraş se obligă 

să întreprindă demersurile necesare pentru radierea din evidenţele federaţiilor sportive 
naţionale, conform procedurii stabilite prin statutul federaţiei şi după caz, de la 
asociaţia judeţeană la care s-a afiliat.

CAPITOLUL IV: ANTRENORII SI SPORTIVII CLUBULUI

Art.29 (1) Toţi antrenorii şi sportivii, indiferent de relaţia contractuală în care 
se află cu Clubul Sportiv Municipal Făgăraş au obligaţia de a respecta şi a se bucura 
de drepturile conferite de legislaţia muncii, prezentul regulament şi normele stabilite 
de organismele de specialitate.
(2) Toţi antrenorii sportivi şi sportivii, indiferent de forma de angajare sunt pe acelaşi 
nivel ierarhic în cadrul clubului, între ei existând doar relaţii de colaborare.
(3) Antrenorii au următoarele obligaţii:

-  să respecte regulamentele proprii şi ale organismelor în materie, precum 
şi hotărârile organului de conducere;

-  să asigure pregătirea sportivilor, raportat la obiectivele stabilite de către 
conducerea clubului;

-  să asigure educaţia pe linie sportivă a componenţilor grupelor de lucru;
-  să urmărească activitatea sportivilor în cadrul programelor de pregătire şi 

jocuri oficiale;
-  să informeze conducerea clubului despre problemele care ţin de 

comportarea sportivilor la antrenamente şi competiţii;
-  să asigure respectarea programului de antrenament stabilit prin 

normativele federaţiilor de specialitate;
-  să promoveze în rândul sportivilor, un climat favorabil orientat spre 

performanţă şi realizarea obiectivelor clubului;
-  să încurajeze şi să promoveze tinerii sportivi;
-  să iniţieze şi să organizeze o selecţie permanentă şi riguroasă a 

sportivilor.
(4) Sportivii au următoarele obligaţii:
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-  să respecte regulamentele proprii şi ale organismelor în materie, precum 
şi hotărârile organului de conducere;

-  să preia, să folosească şi să păstreze echipamentul sportiv acordat de club 
pe bază de fişă individuală;

-  să predea echipamentul la magazia clubului în momentul încetării 
activităţii sau la solicitarea conducerii clubului;

-  să urmeze programul de pregătire în raport cu solicitările corpului tehnic, 
ţinând seama de obiectivele stabilite de club;

-  să respecte ţinuta şi vestimentaţia, stabilită de conducerea clubului, în 
deplasări, cantonamente şi competiţii;

-  să nu parasească zona de activitate a clubului decât cu aprobarea corpului 
tehnic, pe perioada pregătirii, cantonamentelor şi competiţiilor;

-  să respecte conduita de fair-play faţă de persoanele implicate în procesul 
de pregătire şi competiţional;

-  să respecte programul de odihnă stabilit de corpul tehnic;
-  să nu facă reclamă sau publicitate unor firme fără aprobarea conducerii 

clubului;
-  să depună efortul necesar pentru obţinerea de rezultate sportive;
-  să păstreze confidenţialitatea datelor care ţin de partea de salarizare 

individuală, indemnizaţii sau premii.
(5) Antrenorii şi jucătorii au următoarele drepturi:

-  plata salariilor şi indemnizaţiilor lunare, precum şi premiilor în funcţie de 
rezultatele obţinute, conform legislaţiei în vigoare;

-  plata diurnei pentru deplasările efectuate conform legislaţiei în vigoare 
pentru unităţile sportive bugetare;

-  stimularea şi recompensarea unor sportivi pentru merite deosebite, 
evidenţiaţi în cadrul competiţiilor.

(6) Consiliul Director al Clubului Sportiv Municipal Fagaras va aviza si supune 
spre aprobare Consiliului Local repartizarea stimulentelor financiare către 
sportivii sau angajaţii clubului se acordă astfel:

-  în cazul realizării transferului unui sportiv crescut şi format la Clubul 
Sportiv Municipal Făgăraş, 15 % din valoarea sumei obţinute cu titlu de preţ 
al transferului va fi alocată antrenorilor care l-au promovat;

-  sportivii cu statut de rezervă în cadrul unei competiţii, beneficiază de 
maxim 50 % din valoarea maximă a primei acordată unui sportiv titular;

-  sportivii care vor evolua parţial la competiţile sportive vor beneficia de o 
primă situată între pragul procentual de 50 % şi 100 % din prima unui 
sportiv titular;

-  sportivii accidentaţi în cadrul procesului de pregătire sau competiţii vor 
putea fi stimulaţi cu 50 % din valoarea maximă a primei pentru sportivul 
titular.

9



C A P IT O L U L  V : FINANŢAREA ACTIVITĂŢII CLUBULUI SPORTIV
MUNICIPAL FĂGĂRAŞ

Art.30 Veniturile, indiferent de sursă şi cheltuielile de orice natură ale clubului, 
sunt cuprinse în bugetul anual propriu de venituri şi cheltuieli.

Art.31 (1) Administrarea bugetului anual de venituri şi cheltuieli se face în 
condiţiile prevăzute de normele privind finanţele publice, atât pentru alocaţiile de la 
bugetul local al Municipiului Făgăraş, cât şi pentru celelalte venituri.

(2) Bugetul anual al C.S.M. Făgăraş cuprinde la partea de venituri:
- venituri de la bugetul local şi /sau de stat;
- venituri proprii;
- alte venituri, în condiţiile legii.

(3) Bugetul anual al C.S.M. Făgăraş se aprobă de către Consiliul Local Făgăraş.
(4) Soldurile anuale rezultate din execuţia bugetului clubului se raportează în 

anul următor şi fac obiectul noului buget al clubului.
(5) Sumele alocate din bugetul local pentru desfăşurarea activităţilor sportive a 

C.S.M. Făgăraş, vor fi utilizate strict şi exclusiv pentru activitatea sportivă a clubului.
Art.32 (1) Veniturile obţinute din activităţi se gestionează şi se utilizează la 

nivelul clubului în vederea realizării scopului şi obiectului de activitate, fără 
vărsăminte la bugetul local şi/sau de stat şi fără afectarea alocaţiilor de la acelaşi 
buget.

(2) Sursele de finanţare ale Clubului Sportiv Municipal Făgăraş provin din:
■ transferuri de la bugetul local al municipiului Făgăraş sau de la bugetul 

de stat;
■ venituri din activităţi economice realizate în legătură directă cu scopul şi 

obiectul de activitate al clubului;
■ sume obţinute din transferul sportivilor;
■ cotizaţii şi contribuţii băneşti şi în natură ale simpatizanţilor;
■ donaţii şi sume sau bunuri primite prin sponsorizări;
■ venituri obţinute din reclamă şi publicitate;
■ venituri pentru care se datorează impozite pe spectacole;
“ venituri obţinute din exploatarea bunurilor aflate în patrimoniul acestuia;
■ indemnizaţii obţinute din participarea la competiţii, spectacole şi 

demonstraţiile sportive;
■ venituri rezultate prin asocierea secţiilor cu alte asociaţii sau personae 

juridice, numai cu aprobarea Consiliului Local, cu respectarea obiectului 
de activitate;

■ sume rămase din exerciţiul financiar precedent;
■ alte venituri în condiţiile legii.

Art.33 Clubul Sportiv Municipal Făgăraş poate întreprinde activităţi 
economice, în condiţiile legii, în vederea realizării scopului şi obiectului de activitate.
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C A P IT O L U L  V I: SUPRAVEGHEREA SI CONTROLUL CLUBULUI
SPORTIV MUNICIPAL FĂGĂRAŞ

Art.34 Supravegherea şi controlul desfăşurării activităţii C.S.M. Făgăraş, se 
face de către Consiliul Local al Municipiului Făgăraş, Primarul Municipiului Făgăraş, 
iar controlul de către organismele cu atribuţii de control în domeniu, cu privire la 
activitatea sportivă desfăşurată.

CAPITOLUL VII: DIZOLVAREA SI LICHIDAREA

Art.35 Dizolvarea C.S.M. Făgăraş, poate interveni în unul din următoarele 
moduri:
a) de drept;
b) prin hotărâre judecătorească;
c) prin hotărâre a Consiliului Local.
Dizolvarea DE DREPT se face prin:

■ imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituit;
Dizolvarea PRIN HOTĂRÂRE JUDECĂTOREASCĂ, atunci când:

■ scopul sau activitatea C.S.M. Făgăraş au devenit ilicite sau contrare ordinii 
publice;

■ realizarea scopului este urmărit prin mijloace ilicite sau contrare ordinii 
publice;

■ urmăreşte alt scop decât cel pentru care a fost constituită;
■ a devenit insolvabil;
■ nu a obţinut autorizările prealabile necesare.

/V
Art.36 In cazul dizolvării C.S.M. Făgăraş, lichidatorii vor fi numiţi de către 

instanţă sau Consiliul Local după caz. Odată cu numirea lichidatorilor, mandatul 
Consiliului Director încetează.

Art.37. Lichidatorii, la intrarea în funcţie, efectuează inventarul şi încheie 
bilanţul care să constate situaţia exactă a activului şi pasivului. Aceştia vor păstra 
registrele C.S.M. Făgăraş şi orice alte acte şi vor ţine un registru cu toate operaţiile 
juridice în curs, să încaseze creanţele, să plătească creditorii, să transfere tot activul în 
bani cu respectarea condiţiilor legale.

Lichidatorii vor putea realiza operaţiuni noi doar în măsura în care acestea sunt 
necesare finalizării celor aflate în curs de derulare.

Mandatul acestora se derulează sub supravegherea Consiliului Local.

CAPITOLUL VIII: SANCŢIUNI
Art. 38 (1) Aplicarea sancţiunilor în plan sportiv se face cu respectarea 

Regulamentului intern care va fi aprobat de către Consiliul Director în fiecare an 
competitiţional.
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(2) -  în cazul angajaţilor clubului le sunt aplicabile dispoziţiile cu privire la 
legislaţia muncii.

CAPITOLUL IX: DISPOZIŢII FINALE

Art.39 Clubul Sportiv Municipal Făgăraş este supus înregistrării în Registrul 
Sportiv.

Art.40 Clubul Sportiv are ştampilă, emblemă, insignă şi steag propriu.
Art.41 (1) C.S.M. Făgăraş deţine exclusivitatea:

■ dreptului asupra imaginii de grup sau individuale, statică şi/sau în 
mişcare a sportivilor săi;

■ dreptul de folosinţă asupra siglei sau emblemei proprii;
■ drepturile de reclamă, publicitate şi de televiziune la competiţiile pe 

care le organizează sau la care participă, după caz.
(2) Drepturile menţionate mai sus pot fi cesionate de club, altor persoane 

juridice sau fizice, în condiţiile legii şi numai după obţinerea avizului favorabil din 
partea Consiliului Local al Municipiului Făgăraş.

Art.42 Durata de funcţionare a clubului este pe o perioadă nedeteiminată.
Art.43 Pe durata desfăşurării activităţii în cadrul clubului, relaţiile de muncă 

între salariaţi sunt de subordonare faţă de conducerea clubului şi de colaborare între 
cei aflaţi pe niveluri ierarhice egale.

Art.44 Toţi antrenorii sportivi sunt pe acelaşi nivel ierarhic, indiferent de forma 
de angajare, între ei existând doar relaţii de colaborare.

Art. 45 Dizolvarea şi lichidarea clubului sportiv se va face în condiţiile legii şi 
cu aprobarea Consiliului Local al Municipiului Făgăraş.

Art. 46 Litigiile aparute între club şi alte persoane vor fi soluţionate pe cale 
amiabilă şi, în caz contrar, vor fi deferite instanţelor judecătoreşti sau organismelor 
competente.

Art. 47 Orice situaţie apărută pe parcursul funcţionării clubului sportiv 
necuprinsă în prezentul regulament sau în normele legale în vigoare va fi rezolvată 
prin hotărâre a Consiliului Local.

Acest regulament a fost avizat pozitiv în şedinţa 
ordinară a Consiliului director din data de 
08.08.2018
Membrii Consiliului Director alC -S^. Fagaras:
Fleşariu Flavius.....................................
Mateas Sorin Costel...... ~ ....................
Ramba Lucian......... ...............................
Solomon Marius...... .ivrv̂ f.'TTr.v.v...........
Fielk Lucian............................................
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Anexa nr.l la HCL.nr.6/2015

A CLUBULUI

CAPITOLUL I DENUMIREA, FORMA JURIDICA, SEDIUL, PARTIMONIU, 
DURATA

Art.l Denumirea clubului sportiv este „Clubul Sportiv Municipal Făgăraş”, 
numit prescurtat C.S.M. Făgăraş.

Art.2 Clubul Sportiv Municipal Făgăraş , este persoana juridica de drept public 
organizata sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Făgăraş, infiintata prin 
H.C.L. nr. 158/2009.

Art.3 Clubul Sportiv Municipal Făgăraş, funcţionează in conformitate cu 
hotărârile Consiliului Local al Municipiului Făgăraş, a normelor Agenţiei Naţionale 
de Sport privind reglementarea unor probleme financiare si organizatorice ale 
activitatii sportive, a prezentului Regulament de Organizare si Funcţionare, a Legii nr. 
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, a 
Legii nr. 69/2000, privind educaţia fizica si sportul, cu modificările si completările 
ulterioare, a H.G. nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere in aplicare 
a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice si sportului precum si a altor prevederi legale in 
vigoare.

Art.4 (1) Sediul clubului: Municipiul Fagaras, str. Republicii nr.3;
(2) însemnele şi culorile: emblema clubului, pe culori roşu si albastru, cu 

inscripţia iniţialelor C.S. M. Făgăraş.
Art.5 Schimbarea denumirii C.S.M. Făgăraş poate fi făcută numai de Consiliul 

Local al municipiului Făgăraş, cu avizul Agenţiei Naţionale pentru Sport.
Art.6 Patrimoniul C.S.M. Făgăraş este constituit din totalitatea drepturilor şi 

obligaţiilor care rezultă din activitatea specifică a C.S.M. Făgăraş.
Pentru realizarea obiectivelor, Consiliul Local al Municipiului Fagaras pune la 

dispoziţie spre folosinţa, cu titlu gratuit, către C.S.M. Făgăraş, bazele sportive 
cuprinse in domeniul public al Municipiului Fagaras.

Bazele sportive rămân în administrarea Consiliului Local Făgăraş prin Serviciul 
ADPP din cadrul UAT Municipiul Făgăraş sau prin instituţiile şcolare subordonate 
Consiliului Local.

Art.7- Durata de funcţionare a Clubului Sportiv Municipal Făgăraş este 
nelimitata.

t i
REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 

SPORTIV MUNICIPAL FĂGĂRAŞ
/



Art.l 1. In concordanta cu statul de funcţii aprobat, in structura organizatorica a 
C.S.M. Făgăraş funcţionează următoarele compartimente:

- compartimentul administrativ
- compartimentul sport -  responsabil cu activitatea secţiilor pe ramura de sport 

CONDUCEREA CLUBULUI
Art.12 Având în vedere regimul juridic al Clubului Sportiv de persoană juridică 

de drept public şi instituţie publică în subordinea Municipiului Făgăraş, Consiliul 
Local este membru fondator unic, având atribuţii depline de supraveghere şi control 
asupra activităţii Clubului Sportiv.

Art. 13 Organele de conducere, administrare si control ale clubului sportiv sunt: 
a) Consiliul Local şi Primarul Municipiului Făgăraş;
c) Consiliul Director.
d) Preşedintele / Vicepreşedinte

Art. 14 -  Consiliul Local Făgăraş, în calitate de organ de conducere şi control, 
potrivit prezentului regulament, are următoarele atribuţii:

■ aprobă bugetul anual de venituri şi cheltuieli;
■ aprobă alocarea de la bugetul local de fonduri pentru finanţarea clubului 

sportiv, în condiţiile legii;
■ aprobă obţinerea de împrumuturi şi credite de către clubul sportiv;
■ hotărăşte dizolvarea şi lichidarea clubului sportiv;
■ numeşte Consiliul Director;
■ hotărăşte numirea preşedintelui clubului;
■ aprobă transferul sportivilor din şi în cadrul clubului sportiv, precum şi 

indemnizaţiile de transfer, la propunerea Consiliului Director;
■ aprobă programul competiţional anual al clubului sportiv şi cheltuielile 

aferente, la propunerea Consiliului Director;
■ aprobă modificarea regulamentului de organizare şi funcţionare al Clubului, la 

propunerea Consiliului Director;
■ orice alte atribuţii prevăzute de lege sau de prezentul regulament.
■ Hotărăşte cu privire la majorarea, reducerea sau reintregirea patrimoniului;
■ Hotărăşte in domeniul schimbării formei juridice de organizare a clubului 

sportiv;
■ Hotărăşte cu privire la mutarea sediului clubului si la schimbarea denumirii 

acestuia;
■ Hotărăşte asupra modului de constituire si utilizare a rezervelor legale;
■ Hotărăşte cu privire la desfiinţarea, mutarea sucursalelor a filialelor sau 

reprezentantelor clubului daca este cazul;
■ Hotărăşte cu privire la schimbarea sau completarea obiectului de activitate al 

clubului sportiv;
■ Aproba organigrama, numărul de personal, inclusiv lotul de jucători;
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■ Aproba regulamentele interne ale clubului, intocmite si propuse de către 
preşedinte.

■ efectuarea tuturor diligentelor necesare asigurării materialelor si fondurilor 
băneşti in scopul susţinerii activitatii clubului

■ avizeaza numirea şi revocarea personalului clubului
■ efectuează procedura legală de înscrieri în Registrul sportiv şi obţinerea 

Certificatului de identitate sportivă
■ îndeplineşte alte atribuţii stabilite de Consiliul Local la municipiului Făgăraş

(2) în indeplinirea atribuţiilor sale Consiliul Director al Clubului Sportiv 
Municipal Făgăraş emite hotarari.

Consiliul Director va fi convocat de Preşedinte lunar sau ori de cate ori situaţia 
clubului o impune. Convocarea se face cu cel puţin 5 zile inainte de data stabilita 
pentru intrunirea şedinţei prin telefon, fax sau orice alte mijloace electronice. 

Hotărârile se iau cu majoritatea simpla a celor prezenţi,.
Consiliul Director este format din 5 membrii aleşi din cadrul Consiliului Local. 
Activitatea membrilor Consiliului Director nu este remunerată.

Art.18 (P Activitatea C.S.M. Făgăraş este condusă de un preşedinte, numit de 
către Consiliul Local. Preşedintele incheie cu primarul un contract de management 
care va cuprinde obiective si indicatori de realizat pe durata mandatului.

(2) Preşedintele participa la şedinţele Consiliului Director fara a avea drept de
vot.

Art.19 (1) Preşedintele are următoarele atribuţii:
■ asigură aplicarea şi respectarea dispoziţiilor legale în vigoare;
■ organizează şi conduce activitatea clubului şi răspunde de îndeplinirea 

obiectivelor stabilite;
■ intocmeste si asigură respectarea Regulamentului de organizare si funcţionare 

a clubului avizat de către Consiliul Director si aprobat de către Consiliul Local 
precum si regulamentele interne ale clubului, de către personalul salariat al 
acestuia.

■ reprezintă, personal sau prin delegat, clubul în relaţiile cu organismele sportive 
interne sau internaţionale, cu celelalte instituţii publice sau private, organe 
jurisdicţionale, organizaţii sau agenţi economici, precum şi cu persoanele fizice 
şi juridice române sau străine.

■ elaborează programele de dezvoltarea ale clubului;
■ aprobă planurile de pregătire prezentate de antrenorii clubului;
■ asigura selecţia si angajarea personalului competent conform organigramei si in 

raport cu obiectivele stabilite
■ asigura gestionarea si intretinerea bunurilor care constitue patrimoniul clubului, 

in raport cu reglamentarile autoritatilor si organismelor in materie precum si a 
propriilor obiectve stabilite
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(2) Vicepreşedintele, asigura realizarea activitatii curente a clubului in limita 
atribuţiilor conferite de preşedinte, fata de care este subordonat.

(3) Vicepreşedintele indeplineste orice atributiune a preşedintelui clubului pe 
baza deciziei de delegare de atributiuni emisa de acesta.

(4) Vicepreşedintele este numit prin decizie a preşedintelui conform 
prevederilor legale in vigoare cu avizul Consiliului Director.

Art.21 In exercitarea funcţiei sale, vicepreşedintele are următoarele atribuţii
■ dispune măsuri pentru promovarea spiritului de fair-play şi pentru 

combaterea şi prevenirea violenţei şi dopajului în sport;
■ asigură şi răspunde de integritatea, întreţinerea şi funcţionarea în condiţii 

optime a bazei materiale sportive din patrimoniul clubului;
■ asigură constituirea şi actualizarea permanentă a fondului documentar şi 

a băncii de date ale clubului, respectiv:
- actele normative în vigoare privind activitatea sportivă;
- regulamentul de organizare şi funcţionare propriu;
- regulamentul intern;
- hotărârile Consiliului Local al municipiului Făgăraş repartizate 
clubului, care reglementează activitatea clubului sportiv;

- statutele şi regulamentele federaţiilor sportive naţionale la care 
clubul este afiliat;

- programele de dezvoltare ale clubului;
- evidenţa sportivilor legitimaţi sau nelegitimaţi, cuprinşi în 
pregătire;

- rezultatele obţinute de sportivi în competiţiile interne şi 
internaţionale oficiale.

■ coordonează şi elaborează activitatea desfăşurată în cadrul secţiilor pe 
ramură de sport din cadrul clubului, precum şi a antrenorilor, în vederea 
realizării scopului şi obiectului de activitate ale clubului

■ asigura activitatea tehnico -  metodica a secţiilor pe ramura de sport;
■ asigura controlul de specialitate al antrenorilor;
■ asigura relaţia permanenta a clubului cu colegiul central al arbirilor si 

antrenorilor si secretarii generali ai federaţiilor de specialitate la care 
Clubul Sportiv Municipal Fagaras este afiliat;

■ participa la luarea deciziilor in cadrul Consiliului Director al clubului 
fara drept de vot;

■ asigura intocmirea documentaţiilor necesare avizării, afilierii si 
funcţionarii clubului

■ indeplineste orice alte sarcini trasate de către preşedintele Clubului 
Sportiv Municipal Fagaras
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CAPITOLUL IV ANTRENORII ŞI SPORTIVII CLUBULUI

Art.29 (1) Toţi antrenorii şi sportivii, indiferent de relaţia contractuala in care 
se afla cu Clubul Sportiv Municipal Fagaras au obligaţia de a respecta si a se bucura 
de drepturile conferite de legislaţia muncii, prezentul regulament si normele stabilite 
de organismele de specialitate.
(2) Toţi antrenorii sportivi si sportivii, indiferent de forma de angajare sunt pe acelaşi 
nivel ierarhic in cadrul clubului, intre ei existând doar relaţii de colaborare.
(3) Antrenorii au următoarele obligaţii:

-  sa respecte regulamentele proprii si ale organismelor in materie, precum 
si hotărârile organului de conducere

-  sa asigure pregătirea sportivilor, raportat la obiectivele stabilite de către 
conducerea clubului

-  sa asigure educaţia pe linie sportiva a componenţilor grupelor de lucru
-  sa urmareasca activitatea sportivilor in cadrul programelor de pregătire si 

jocuri oficiale
-  sa informeze conducerea clubului despre problemele care tin de 

comportarea sportivilor la antreamente si copetitii
-  sa asigure respectarea programului de antrenament stabilit prin 

normativele federaţiilor de specialitate
-  sa promoveze in rândul sportivilor un climat favorabil orientat spre 

performanta si realizarea obiectivelor clubului
-  sa incurajeze si sa promoveze tinerii sportivi
-  sa iniţieze si sa organizeze o selecţie permanenta si riguroasa a 

sportivilor
(4) Sportivii au următoarele obligaţii:

-  sa respecte regulamentele proprii si ale organismelor in materie, precum 
si hotărârile organului de conducere

-  sa preia sa folosească si sa păstreze echipamentul sportiv acordat de club 
pe baza de fisa individuala

-  sa predea echipamentul la magazia clubului in momentul incetarii 
activitatii sau la solicitarea conducerii clubului

-  sa urmeze programul de pregătire in raport cu solicitările corpului tehnic, 
tinind seama de obiectivele stabilite de club

-  sa respecte tinuta si vestimentaţia, stabilita de conducerea clubului, in 
deplasări, cantonamente si competiţii;
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Art.31 (1) Administrarea bugetului anual de venituri şi cheltuieli se face în 
condiţiile prevăzute de normele privind finanţele publice, atât pentru alocaţiile de la 
bugetul local al municipiului Făgăraş cât şi pentru celelalte venituri.

(2) Bugetul anual al C.S.Municipal Făgăraş cuprinde la partea de venituri:
- venituri de la bugetul local şi /sau de stat;
- venituri proprii;
- alte venituri, în condiţiile legii.

(3) Bugetul anual al C.S.Municipal Făgăraş se aprobă de către Consiliul Local 
Făgăraş.

(4) Soldurile anuale rezultate din execuţia bugetului clubului se raportează în 
anul următor şi fac obiectul noului buget al clubului.

(5) Sumele alocate din bugetul local pentru desfasurarea activitatilor sportive a 
CSM Fagaras, vor fi utilizate strict si exclusiv pentru activitatea sportiva a clubului.

Art.32 (1) Veniturile obţinute din activităţi se gestionează şi se utilizează la 
nivelul clubului în vederea realizării scopului şi obiectului de activitate, fără 
vărsăminte la bugetul local şi/sau de stat şi fără afectarea alocaţiilor de la acelaşi 
buget.

(2) Sursele de finanţare ale Clubului Sportiv Municipal Făgăraş provin din:
■ transferuri de la bugetul local al municipiului Făgăraş sau de la bugetul 

de stat;
■ venituri din activităţi economice realizate în legătură directă cu scopul şi 

obiectul de activitate al clubului;
■ sume obţinute din transferul sportivilor;
■ cotizaţii şi contribuţii băneşti şi în natură ale simpatizanţilor;
■ donaţii şi sume sau bunuri primite prin sponsorizări;
■ venituri obţinute din reclamă şi publicitate;
■ venituri pentru care se datorează impozite pe spectacole;
■ venituri obţinute din exploatarea bunurilor aflate în patrimoniul acestuia;
■ indemnizaţii obţinute din participarea la competiţii, spectacole şi 

demonstraţiile sportive;
■ venituri rezultate prin asocierea secţiilor cu alte asociaţii sau personae 

juridice, numai cu aprobarea Consiliului Local, cu respectarea obiectului 
de activitate;

■ sume rămase din exerciţiul financiar precedent;
■ alte venituri în condiţiile legii.

Art.33 Clubul Sportiv Municipal Făgăraş poate întreprinde activităţi 
economice, în condiţiile legii, în vederea realizării scopului şi obiectului de activitate.

CAPITOLUL VI SUPRAVEGHEREA ŞI CONTROLUL CLUBULUI 
SPORTIV MUNICIPAL FĂGĂRAŞ
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(2) -  In cazul angajaţilor clubului le sunt aplicabile dispoziţiile cu privire la 
legislaţia muncii.

CAPITOLUL IX DISPOZIŢII FINALE

Art.39 Clubul Sportiv Municipal Făgăraş este supus înregistrării în Registrul 
Sportiv.

Art.40 Clubul Sportiv are ştampilă, emblemă, insignă şi steag propriu.
Art.41 (1) C.S.M. Făgăraş deţine exclusivitatea:

■ dreptului asupra imaginii de grup sau individuale, statică şi/sau în 
mişcare a sportivilor săi;

■ dreptul de folosinţă asupra siglei sau emblemei proprii;
■ drepturile de reclamă, publicitate şi de televiziune la competiţiile pe 

care le organizează sau la care participă, după caz.
(2) Drepturile menţionate mai sus pot fi cesionate de club, altor persoane 

juridice sau fizice, în condiţiile legii şi numai după obţinerea avizului favorabil din 
partea Consiliului Local al Municipiului Făgăraş.

Art.42 Durata de funcţionare a clubului este pe o perioadă nedeterminată.
Art.43 Pe durata desfăşurării activitatii in cadrul clubului, relaţiile de munca 

intre salariaţi sunt de subordonare fata de conducerea clubului si de colaborare intre 
cei aflaţi pe niveluri ierarhice egale ;

Art.44 Toţi antrenorii sportivi sunt pe acelaşi nivel ierarhic, indiferent de forma 
de angajare, intre ei existând doar relaţii de colaborare;

Art. 45 Dizolvarea si lichidarea Clubului Sportiv se va face in condiţiile legii şi 
cu aprobarea Consiliului Local al Municipiului Făgăraş.

Art. 46 Litigiile aparute intre club si alte persoane vor fi soluţionate pe cale 
amiabila si, in caz contrar, vor fi deferite instanţelor judecătoreşti sau organismelor 
competente .

Art. 47 Orice situaţie aparuta pe parcursul funcţionarii clubului sportiv 
necuprinsa in prezentul regulament sau in normele legale in vigoare va fi rezolvata 
prin hotarare a Consiliului Local.

întocmit, Acest regulament a fost avizat in şedinţa
din data de 08.12.2014 de 

Consiliul Director,Preşedinte 
Puiulet Gheorghe
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CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

AVIZ NR.

COMISIA 1
COMISIA DE STUDII, PROGNOZE 
ECONOMICQ-SOCIALE, BUGET 
FINANŢE ŞI ADMINISTRAREA 
DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT 
AL MUNICIPIULUI

J$ /20.09.2018

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:

- modificarea Regulamentului de organizare si funcţionare a Clubului Sportiv Municipal 
Fagaras

Amendamente propuse:

PREŞEDINTE, 
Negrilă Ion

SECREJAR, 
Suteu MParilena

Cod: F-18



CONSILIUL LOCAL AL COMISIA 5
MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIA

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

AVIZ NR. /  / 20.09.2018

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:

- modificarea Regulamentului de organizare si funcţionare a Clubului Sportiv Municipal 
Fagaras

Amendamente propuse:
_____________________ â ± z

iINTE,
Ion

SECRETAR, 
Malene Petru



CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ COMISIA PENTRU SERVICII 

PUBLICE, PENTRU COMERŢ 
ŞI AGRICULTURĂ

COMISIA 3

AVIZ NR. /  . / 20.09.2018

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:

- modificarea Regulamentului de organizare si funcţionare a Clubului Sportiv Municipal 
Fagaras

Amendamente propuse:

( 7 c

PREŞEDINTE, 
Popa Ovidiu Nicolae

SECRETAR, 
Cârlan Anca

Cod: F-18


