
ROMÂNIA
JUDEŢUL BRAŞOV

CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAŞ
■ tr;io» . r -.puijlioli, IMr 3. PO '.^aO, fi.il: CO-W> isit..» i<:11 313, ! ax: l.;D40 * 2 13 020

We*L>: w\ 'vv.piim u . c |. w> ir »s ro, t n 31: ' «• tre '..f  i. «' »..<-!• •> |.<f.is.ro

HOTĂRÂREA NR. PROIECT
din data d e ..............

- privind aprobarea asocierii Municipiului Făgăraş cu Clubul Sportiv Ţara Făgăraşului în vederea 
susţinerii financiare a sportivului fagărăşean Curticăpean Ioan- Aurelian pentru a participa la 

CAMPIONATUL MONDIAL D E ÎN O TM A STE RS din COREEA DE SUD - GWANGJU  care va avea 
loc în perioada 1 2 - 1 8  august 2019 în vederea alocării de la bugetul local a sumei de 11.500 lei

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ, întrunit în şedinţă................... .

Având în vedere Expunerea de motive a Pnmarului Municipiului Făgăraş nr. 40079/1/16.04.2019 şi 
a referatului nr. 40079/16.04.2019, prin care se propune asocierea Municipiului Făgăraş cu Clubul Sportiv 
Ţara Făgăraşului în vederea susţinerii financiare a sportivului fagărăşean Curticăpean Ioan- Aurelian pentru 
a participa la CAMPIONATUL MONDIAL DE ÎNOT M ASTERS din COREEA DE SUD - GWANGJU  
care va avea loc în perioada 1 2 - 1 8  august 2019 în vederea alocării de la bugetul local a sumei de 11.500 
lei, suma ce va fi alocata de la Titlul 59 art. 59.11 asociaţii şi fundaţii

Ţinând seama de prevederile, art.7 alin 4 din Legea 52/2003 privind transparenta decizională precum 
şi prevederile art. 1949-1954 Cod civil, respectiv ale art.2, lit. d), e), art. 46, lit. f) din Ordonanţa Guvernului 
nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările si completările ulterioare,

In temeiul art.45, alin.2, lit.f, art.45 alin.3 şi art. 115, alin. 1, lit.b, dispoziţiile art.36, alin.2, lit.c şi 
alin.6, lit.a, pct.4 şi ale art. 123, alin.l din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, modificată şi completată,

HOTĂRĂŞTE:

A rt.l. Se aproba ca oportună asocierea Municipiului Făgăraş cu Clubul Sportiv Ţara Făgăraşului, cu 
sediul în municipiul Fagaras, str. Gheorge Doja, nr. 23, jud. Braşov, reprezentant prin membru în Consiliul 
Director - dl. Frîncu Aurel, CIF 38078511/08.08.2017, având cont bancar R047 RNCB0055155555380001, 
deschis la Banca Comercială Română, în vederea susţinerii financiare a sportivului fagărăşean Curticăpean 
Ioan- Aurelian pentru a participa la CAMPIONATUL MONDIAL DE ÎNO T M ASTERS din COREEA 
DE SUD - GWANGJU  care va avea loc în perioada 1 2 - 1 8  august 2019, în vederea alocării de la bugetul 
local a sumei de 11.500 lei, suma ce va fi alocată de la Titlul 59 art. 59.11 asociaţii şi fundaţii

Art.2. Asocierea prezentată la art.l, se face începând cu data semnării contractului de asociere pana la 
sfârşitul lunii septembrie 2019.

Art.3. Se aprobă proiectul contractului de asociere conform anexei nr.l parte integrată a prezentei 
hotărâri.

Art.4. Se împuterniceşte domnul Sucaciu Gheorghe Primarul Municipiului Făgăraş pentru semnarea 
contractului.

Art.5.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează Primarul Municipiului 
Făgăraş, prin Direcţia Buget - Finanţe şi Compartiment monitorizare, coordonare unitari de învăţământ şi 
arhivă.

Iniţiator
PRIMAR,

GHEORGHE SUCACIU

Vizat pentru legalitate 
SECRETAR,

LAURA ELENA GIUNCA
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Nr.40079/1/ 16.04.2019

EXPUNERE DE MOTIVE 
LA PROIECTUL DE 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL

- privind aprobarea asocierii Municipiului Făgăraş cu Clubul Sportiv Ţara Făgăraşului în vederea 
susţinerii financiare a sportivului fagărăşean Curticăpean Ioan- Aurelian pentru a participa la 

CAMPIONATUL MONDIAL DE ÎN O TM A STE RS din COREEA DE SUD - GWANGJU  care va 
avea loc în perioada 1 2 - 1 8  august 2019 în vederea alocării de la bugetul local a sumei de 11.500 lei

Având în vedere rezultatele deosebite pe care le-a obţinut sportivul fagărăşean Curticăpean Ioan- 
Aurelian la diferitele campionate /competiţii sportive, unde a reprezentat Făgăraşul, ţinând cont că în 
Făgaraş nu exista bazin de înot acoperit şi condiţiile practicării înotului sportiv sunt improprii. Acesta 
obţinând în anul 2012 prima medalie la un Campionat National de înot oficial, recunoscut de 
Federaţia Română de înot si Pentatlon Modem. Au urmat alte medalii câştigate în peste 30 de 
concursuri zonale, naţionale şi internaţionale, dintre care 11 medalii la Campionatele Naţionale de înot 
masters ale României, 2 titluri de Campion Naţional (categoria III, 35-39 ANI, C.N. Oradea 2014) un 
Campionat Mondial (Budapesta -august 2017), un Campionat European( Kranj- Slovenia septembrie 
2018), peste 1000 km înotaţi în bazine de înot sau ape deschise.

CAMPIONATUL MONDIAL DE ÎN O T M ASTERS din COREEA DE SUD - GWANGJU  ar 
putea fi al treilea eveniment sportiv major la care ar putea participa , mai ales ca in anul competitional 
2018 a realizat 3 haremuri F.I.N.A( 100 bras, 50 liber şi 50 bras).

Ţinând seama că scopul acestei solicitări este acela de al susţine pe sportivul Curticăpean loan- 
Aurelian, în vederea participării la această competiţie sportivă, prin asigurarea transportului cu 
avionul, transportului de la aeroport la hotel si retur, a cazării, a mesei, a acoperirii taxelor de înscriere 
în competiţie F.I.N.A. -  taxe concurs şi acreditare pentru fiecare probă.

Propunem, adoptarea unei hotărâri privind asocierea Municipiului Făgăraş cu Cubul Sportiv Ţara 
Făgăraşului în vederea susţinerii financiare sportivului fagărăşean Curticăpean Ioan- Aurelian pentru a 
participa la competiţia sportivă menţionată mai sus, conform contractului de asociere anexa nr. 1 la 
prezenta hotărâre.

PR IM A R U L  MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ 
GHEORGHE SUCACIU
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PRIMARUL MUNICIPIULUI 
FĂGĂRAŞ

GHEORGHE SUCACIU

Nr. 40079 din 16.04.2019 

Repartizat pentru avizare
la COMISIA

REFERAT LA PROIECTUL 1)E HOTARARE A CONSIULUI LOCAL

- privind aprobarea asocierii Municipiului Făgăraş cu Clubul Sportiv Ţara Făgăraşului în vederea 
susţinerii financiare a sportivului fagărăşean Curticăpean Ioan- Aurelian pentru a participa la 

CAMPIONATUL M ONDIAL D E ÎN O TM A STE RS clin COREEA DE SUD - GWANGJU  care va avea 
loc în perioada 1 2 - 1 8  august 2019 în vederea alocării de Ia bugetul local a sumei de 11.500 lei

Având în vedere adresa emisă de Clubul Sportiv Ţara Făgăraşului înregistrată la Municipiul Făgăraş 
sub nr. 40079/13.12.2018 prin care solicită Municipiului Fagaras sprijinul financiar în vederea participări 
sportivului fagărăşean Curticăpean loan- Aurelian, la CAMPIONATUL MONDIAL DE ÎNO T M ASTERS  
clin COREEA DE SUD - GWANGJU  care va avea loc în perioada 1 2 - 1 8  august 2019 în vederea alocării 
de la bugetul local a sumei de 8.500 lei, suma ce va fi alocata de la Titlul 59 art. 59.11 asociaţii şi fundaţii, 

Având în vedere rezultatele deosebite pe care le-a obţinut sportivul fagărăşean Curticăpean Ioan- 
Aurelian la diferitele campionate/competiţii sportive, unde a reprezentat Făgăraşul, ţinând cont că în Făgaraş 
nu exista bazin de înot acoperit şi condiţiile practicării înotului sportiv sunt improprii. Acesta obţinând în 
anul 2012 prima medalie la un Campionat National de înot oficial, recunoscut de Federaţia Română de înot 
si Pentatlon Modern. Au urmat alte medalii câştigate în peste 30 de concursuri zonale, naţionale şi 
internaţionale, dintre care 11 medalii la Campionatele Naţionale de înot masters ale României, 2 titluri de 
Campion Naţional (categoria III, 35-39 ANI, C.N. Oradea 2014) un Campionat Mondial (Budapesta-august 
2017), un Campionat European( Kranj- Slovenia septembrie 2018), peste 1000 km înotaţi în bazine de înot 
sau ape deschise.

CAMPIONATUL MONDIAL DE ÎNOT MASTERS din COREEA DE SUD - GWANGJU ar
putea fi al treilea eveniment sportiv major Ia care ar putea participa, mai ales ca în anul competitional 2018 a 
realizat 3 haremuri F.I.N.A( 100 bras, 50 liber şi 50 bras).

Scopul participării fiind clasarea în primii 100 de înotători din lume/categorie de vârstă 40-44 ani, la 
minim o probă, cu barem mondial realizat în competiţie.

Ţinând seama că scopul acestei solicitări este acela de al susţine pe sportivul Curticăpean Ioan- 
Aurelian, în vederea participării la această competiţie sportivă, prin asigurarea transportului cu avionul, 
transportului de la aeroport la hotel si retur, a cazării, a mesei, a acoperirii taxelor de înscriere în competiţie 
F.I.N. A. -  taxe concurs şi acreditare pentru fiecare probă.

Anexam prezentului referat, adresa emisa Clubul Sportiv Ţara Făgăraşului înregistrată la Municipiul 
Făgăraş sub nr. 40079/13.12.2018.

Propunem, adoptarea unei hotărâri privind asocierea Municipiului Făgăraş cu Cubul Sportiv Ţara 
Făgăraşului în vederea susţinerii financiare sportivului fagărăşean Curticăpean Ioan - Aurelian pentru a 
participa la competiţia sportivă menţionată mai sus, conform contractului de asociere anexa nr. 1 la prezenta 
hotărâre.

SECRETAR,
LAURA ELENA GIUNCA

N R . C R T . F U N C Ţ IA  ŞI A T R IB U Ţ IA N U M E L E  Ş I P R E N U M E L E D A T A
1. D IR E C T O R  E C O N O M IC D A N IE L  L U D U 16 .0 4 .2 0 1 9
2. ÎN T O C M IT , C O N S IL IE R C O R  IN  A -M  A R I A M E S A R O Ş 1 6 .04 .2019 o  ( K X ~

Cod: F-16



R O M Â N IA
JUDEŢUL BRAŞOV

Â:C 
: .

CONSILIUL LOCAL F Ă G Ă R A Ş
SLivicia Republicii, Kr. 0. 50J2GD, Tel: CC-ÎO 23b 2 T, 313. ’Tx: 03^0 2v8 213 U" u 

Web: wv/w.primarki-fag^ras.ro, Em  2: secreturia 'jgprimriria-fagaras.ro

> >• *
r  ? ■■ ... i! .. _ —Mt i;
\ • •- 
v

Anexa nr. 1 la HCL nr. /2019

CONTRACT DE ASOCIERE

CAP. I. PĂRŢILE CONTRACTANTE

1.1 Municipiul FĂGĂRAŞ, cu sediul în Făgăraş, str. Republicii nr.3, jud.Braşov, reprezentat prin Primar 
Sucaciu Gheorghe pe de o parte în calitate de Asociat prim

Şi

1.2 Clubul Sportiv Ţara Făgăraşului, cu sediul în municipiul Fagaras, str. Gheorge Doja, nr. 23, jud. 
Braşov, reprezentat prin Consiliul Director -  Frîncu Aurel, având cont bancar R047 
RNCB0055155555380001, deschis la Banca Comercială Română, CIF 38078511 denumit în continuare 
Asociat secund

Având în vedere rezultatele deosebite pe care le-a obţinut sportivul fagărăşean Curticăpean Ioan- Aurelian la 
diferitele campionate /competiţii sportive, unde a reprezentat Făgăraşul, ţinând cont că în Făgaraş nu exista 
bazin de înot acoperit şi condiţiile practicării înotului sportiv sunt improprii. Acesta obţinând în anul 2012 
prima medalie la un Campionat National de înot oficial, recunoscut de Federaţia Română de înot si Pentatlon 
Modem. Au urmat alte medalii câştigate în peste 30 de concursuri zonale, naţionale şi internaţionale, dintre 
care 11 medalii la Campionatele Naţionale de înot masters ale României, 2 titluri de Campion Naţional 
(categoria III, 35-39 ANI, C.N. Oradea 2014) un Campionat Mondial (Budapesta -august 2017), un 
Campionat European( Kranj- Slovenia septembrie 2018), peste 1000 km înotaţi în bazine de înot sau ape 
deschise.

în baza dispoziţiilor:
- art. 2, lit. d), e), art. 46, lit. f) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu 
modificările şi completările ulterioare;
- art. 36 - alin. (4), lit. a), alin. (6), lit. a), pct. 6, alin. (7), lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 
publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-art. 1949- 1954 Cod Civil
- această asociere s-a constituit în baza H.C.L. nr........ /2019
au convenit sa incheie prezentul contract de asociere, cu respectarea următoarelor clauze:

CAP. II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Obiectul contractului il constituie asocierea Municipiul Făgăraş cu Clubul Sportiv Ţara Făgăraşului”, 
pentru susţinerea financiară în vederea participării sportivului fagărăşean Curticăpean Ioan- Aurelian, la 
CAMPIONATUL MONDIAL DE ÎN O T M ASTERS din COREEA DE SUD - GWANGJU  care va avea 
loc în perioada 1 2 - 1 8  august 2019 în vederea alocării de la bugetul local a sumei de 11.500 lei, suma ce va 
fi alocata de la Titlul 59 art. 59.11 asociaţii şi fundaţii (prin asigurarea transportului cu avionul, transportul de



la aeroport la hotel si retur, a cazării, a mesei, a acoperirii taxelor de înscriere în competiţie F.I.N.A. -  taxe 
concurs şi acreditare pentru fiecare probă)

2.2 Aportul Municipiului Făgăraş la asociere constă în suma de 11.500 lei potrivit prevederilor HCL.
n r..... /2019, suma ce va fi alocata de la Titlul 59 art. 59.11 asociaţii şi fundaţii,

2.3 Asociatul va folosi suma de bani alocată exclusiv pentru susţinerea participării sportivului fagărăşean 
Curticăpean Ioan- Aurelian la competiţia menţionată la pct.2.1

CAP. III. DURATA CONTRACTULUI

3.1 Durata asocierii este de la data semnării prezentului contract până la sfârşitul lunii septembrie 2019.

CAP.IV. PREŢUL CONTRACTULUI

4.1 Municipiul Făgăraş va achita suma de 8.500 lei în contul Asociatului, urmând ca până la data de 
30.09.2019 să fie depuse documente justificative conform desinaţiei stabilită la cap.II pct.2.1.

CAP.V. OBLIGAŢIILE PÂRTILOR CONTRACTANTE

5.1 Obligaţiile Asociatului prim (Municipiului Făgăraş):
a) să aloce suma prevăzută la cap.IV potrivit prevederilor HCL nr........ /2019, suma ce va fi alocata de la
Titlul 59 atr. 59.11 asociaţii şi fundaţii
b) să nu intervină în nici un fel în desfăşurarea competiţiilor sportive

5.2 Obligaţiile Asociatului secund (Clubul Sportiv Ţara Făgăraşului)
a) să folosească suma exclusiv pentru susţinerea participării sportivului fagărăşean Curticăpean Ioan - 
Aurelian, la competiţia sportivă prevăzută la capitolul II.
b) să acorde sprijinul necesar sportivului fagărăşean Curticăpean Ioan - Aurelian, pentru obţinerea celor mai 
bune rezultate la competiţia sportiva la care acesta va participa,
c) să promoveze imaginea Municipiului Fagaras, la competiţia sportivă unde Curticăpean Ioan - Aurelian este 
participant.

CAP. VI. ÎNCETAREA a s o c i e r i i

6.1 Asocierea îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze:
a) hotararea comuna a membrilor asociaţi;
b) expirarea duratei pentru care s-a incheiat contractul de asociere;
c) neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a obiectului de activitate si a altor clauze ale 

contractului de asociatiune;
d) lichidarea unei persoane juridice coasociate (faliment, divizare, comasare etc.), care va fi notificata in 

scris, in termen de 15 zile de la data declarării stării respective de către instanţa judecătoreasca;
e) hotararea definitiva si irevocabila a unei instanţe judecătoreşti;

6.2 încetarea contractului se poate face în cazurile de mai sus, cu notificare scrisă, întocmită de oricare dintre 
părţi şi cu precizarea cauzelor care au determinat-o. încetarea contractulu va opera pe deplin în termen de 60 
de zile de la notificare.
6.3. Prezentul contract de asociere nu se poate denunţa in mod unilateral, in caz contrar, partea care il 
denunţa fiind obligata la daune-interese.



VII. NOTIFICĂRILE INTRE PARTI

7.1. In accepţiunea pârtilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil 
indeplinita daca va fi transmisa la sediul prevăzut in partea introductiva a prezentului contract.
7.2. In cazul in care notificarea se face pe cale poştala, ea va fi transmisa prin scrisoare recomandata, cu 

confirmare de primire (A.R.) si se considera primita de destinatar la data menţionata de oficiul postai 
primitor pe aceasta confirmare.
7.3. Daca notificarea se trimite prin telefax, ea se considera primita in prima zi lucratoare după cea in care a 

fost expediata.
7.4. Notificările verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt confirmate prin 
intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele precedente.

C A P.V III. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR

8.1. Eventualele litigii, de orice fel care pot apărea între părţile contractante în cursul derulării prezentului 
contractse vor soluţiona pe cât posibil pe cale amiabilă iar în cazul în care acest lucru nu este posibil acestea 
vor fi supuse soluţionării instanţelor judecătoreşti competente.
8.2 Pe toată durata asocierii, părţile se vor supune legislaţiei în vigoare din România, clauzelor contractuale 
convenite şi prevederilor Codului Civil în materie de convenţii şi obligaţii civile.

CAP. IX. DISPOZIŢII FINALE

9.1 Modificarea şi completarea prezentului contract de asociere se va face numai cu acordul scris al ambelor 
părţi prin act adiţional.
9.2 Prezentul contract produce efecte de la data încheierii acestuia.
9.3 Prezentul contract reprezintă voinţa pârtilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, 
anterioara si ulterioara incheierii lui.
9.4 Prezentul contract a fost încheiat la sediul Municipiului Făgăraş, în trei exemplare, a z i .........................

MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ CLUBUL SPORTIV ŢARA FĂGĂRAŞULUI
PRIMAR

GHEORGHE SUCACIU Reprezentat prin dl. FRÎNCU AUREL
Membru în Consiliul Director

SECRETAR
LAURA ELENA GIUNCA

DIRECTOR ECONOMIC
DANIEL LUDU

întocmit, 
Mesaroş Corina
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Către Primăria Municipiului Făgăraş 
în vederea susţinerii participării sportivului Curticăpean loan-Aurelian la 

CAMPIONATUL MONDIAL oE ÎNOT M/ STERS DIN KOREA DE SUD-GWANGJU 
(i8th FINA World Masters Championships / Gwangju, 2019)

Subsemnatul Curticăpean loan-Aurelian, cetatean roman, domiciliat in Municipiul 
Fagaras, membru al AsociatieiClub Sportiv Tara Fagarasului,va solicit ajutor din punct de vedere 
finaciar pentru a putea participa la Campionatul Mondial de ÎNOT MASTERS din Korea de Sud, in 
perioada 12-18 august 2019.

Precizez faptul că acest sport nu este finanţat de federaţia de inot din Romania, 
participarea la toate concursurile facandu-se pe cheltuiala personala, iar premiile constau in 
medalii, cupe si diplome de clasare (nu exista premii in bani). Având in vedere costurile foatre 
ridicate ale participării cat si ale pregătirii pentru un astfel de eveniment sportiv major, sunt intr- 
un impas care face aproape imposibila deplasarea la competiţia sportiva menţionata.

Participarea la acest concurs ar fi încununarea unei munci de peste 12 ani in viata 
competitionala. Eu m-am încumetat sa inot si sa ma perfecţionez in acest sport chiar dacă in 
Fagaras nu exista bazin de inot acoperit si condiţiile practicării inotului sportiv sunt improprii. In 
toti aceşti ani am reprezentat Fagarasul la evenimente sportive judeţene, naţionale si 
internaţionale de profil. începând din anul 2012 sunt legitimat la singurul club sportiv cu secţie 
de inot masters din judeţul Braşov (Tribeach Braşov). rezultatele obţinute fiind unele deosebite, 
în anul 2012 am obtinut prima mea medalie Ia un Campionat National de inot oficial, recunoscut 
de F.R.N.P.M. (Federaţia Romana de Inot si Pentatlon Modern). în cateva cuvinte drumul meu in 
înotul masters se poate rezuma astfel: peste 100 de medalii câştigate in peste 30 concursuri 
zonale, naţionale si internaţionale, dintre care 11 medalii la Campionatele Naţionale de inot 
masters ale României, 2 titluri de CAMPION NATIONAL (categoria III, 35-39 ani, C.N. Oradea 
2014), un Campionat Mondial (Budapesta /HU- august 2017), un Campionat European (Kranj/SLO- 
septembrie 2018), peste 1000 Km înotati in bazine de înot sau ape deschise si peste 60.000 Km 
parcurşi pe uscat pentru a ma deplasa la bazinele de inot din Braşov, Sfantu Gheorghe, Victoria 
si împrejurimile Fagarasului, respectiv deplasările la concursuri din tara si străinătate. Dar 
drumul meu sper sa nu se oprească aici.

CAMPIONATUL MONDIAL DL INOT MASTERS din COREA DE SUD (GWANGJU) ar putea 
fi al treilea eveniment sportiv major la care as putea participa mai ales ca in anul competitional 
2018 am realizat 3 haremuri F.I.N.A. (100 bras, 50 liber si 50 bras).
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Pentru mine ar fi o oportunitate si o onoare sa-mi reprezint oraşul in care locuiesc si 
muncesc de 20 de ani, intr-o competitiela care vor participa foarte mulţi sportivi, la ediţia 
anterioara din 2017 participând peste 10.000 de sportivi din peste 2700 de cluburi.

La toate concursurile am promovat locurile turistice deosebite din Fagaras si am încercat 
sa arat ca pasiunea pentru sport nu are graniţe. Prin munca susţinuta, perseverenta si dorinţa 
de a da un exemplu de buna practica copiilor si celor care cred in sport ca fenomen social,am 
depăşit toate dificultăţile inerente practicării înotului la Fagaras.

Va prezint mai jos, detaliat, cateva date despre mine si despre ce inseamna participarea 
la Campionatul Mondial de înot masters din Korea de Sud 2019.

a. Nume: Curticapean loan-Aurelian (42 ani, casatorii, 2 copii)
b. Domiciliul: Fagaras (din septembnrie 1998)
c. Specializări si licenţe: educaţie fizica, inot, atletism, aerobic
d. Ocupaţia: profesor
e. Categoria de concurs la inot masters: IV/40-44 ani
f. Clubul de apartenenţa, afiliat F.R.N.P.M.: Tribeach Braşov -  condiţie participare la 
CM.
g. Clubul de apartenenţa local: Asociaţia Club Sportiv „Tara Fagarasului”
h. Rezultate în competiţii de inotmasters:

Competiţii sportive na ţiona I e:ccrmp/on naţional (2 titluri C.N. 2014), 
vicecampion naţional ( 2x C.N. 2014, ix C.N. 2016, ix C.N.2018), 5 medalii de bronz 
la C.N., numeroase medalii naţionale şi internaţionale.

Compctiţf sportive majore:
1. Campionatul Mondial de inot rnasters, Budapesta(HU) 14-20 august 2017, 3 
probe înotate; rezultatul cel mai bun la 50m bras - Locul 74 cu timpul 00.38.46 
cu barem FINA realizat/categ.40-44 ani, celalalte clasarinoo m bras - Locul 84 si 
50 m liber - Locul 171
2. Campionatul European de inot masters, Kranj (SLO) 2-9 septembrie 2018, 3 
probe înotate;rezultatul cel mai bun 100 bras -Loc 25/ 34(01.31.20- barem FINA 
GWANGJU 2019).

Competiţii naţionale de înot inape deschise:Aquachallenge- cel mai mare 
maraton de inot in Marea Neagra: debut 2015- Locul 2/categorîa 35-39 ani, Locul 2 
in 2016/ categoria 40-45 ani, Locul 4 in 2017 si Locul 2 in 2018.
/'. Probe inotate la Campionatul National: toate posibile (50 liber, 100 liber, 400 

liber, 200 mixt, 50 spate, 100 spate, 50 bras, 100 bras, 50 fluture, 100 fluture 
si toate ştafetele cu echipa Tribeach); mi-au trebuit 6 ani ca sa imi pot realiza 
acest obiectiv personal, ultima proba înotata din lista fiind proba 100 m 
delfin, la CN inot rnasters 2013-Targoviste.

j. Probe inotate la competiţii sportive majore: 100 bras, 50 liber si 50 bras la C.M. 
2017; 100 bras, 200 mixt si 50 bras ia CE. 2018

k. Pregatire:2-3 antrenamente specifice in apa (cu deplasare la bazinul olimpic 
Braşov) +2-3 antrenamente pe uscat (antrenament funcţional, alergare, forţă 
sala)

l. Evenimente sportive locale organizate şi iniţiate in Fagaras
(pe baza de VOLUNTARIAT): Cupa Fagarasului la INOT pentru copii (8 ediţii, 
începând din iulie 2011); Campion pentru sanatate -  concurs municipal de 
alergare (5 ediţii, ultima iunie 2018); Bikeathon- cursele copiilor (primele 2 
ediţii 2014 si 2015);Bucurie in mişcare - eveniment de peste 1000 de 
participanţi fagaraseni (2016) si lista ar putea continua.
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m. Probe la care intenţionez sa particip la CM. inot masters 2019:
50 M LIBER, 100 M BRAS si 50 M BRAS

n. OBIECTIVE LA CAMPIONATUL MONDIAL DE ÎNOT MASTERS 2019:
- PARTICIPAREA CU STABILIREA DE RECORDURI PERSONALE LA TOATE PROBELE 

ÎNOTATE;
- CLASAREA IN PRIMI1100 DE ÎNOTĂTORI DIN LUME/ CATEGORIE DE VARSTA 40-44 ANI,

LA MINIM 1 PROBĂ, cu barem mondial realizat in competiţie.
o. Durata pregătire: 10 luni (octombrie 2018- august 2019)

p. BUGET NECESAR PARTICIPĂRII:

- ÎNSCRIERE COMPETIŢIE F.I.N.A.- TAXE CONCURS SI ACREDITARE (65 $ ÎNSCRIERE + 18 $ IN 
PLUS PENTRU FIECARE PROBA) 65$ + (3 xi8 $)=lig $)

- TRANSPORT CU AVIONUL- 900-1400 EURO IN FUNCŢIE DE PERIOADA DE ACHIZIŢIONARE A 
BILETELOR si COMPANIA DE ZBOR

- CAZARE (MINIM 10 NOPŢI -  concursul incepand pe data de 12.08.2019 si terminandu-se pe 
data de 18.08.2019) (INTRE 65 -80$ / zi in centru! pus la dispoziţie de organizatori sau locaţiile 
găsite in oferta agenţii de turism, APROX. 650-800 $

- MASA (MINIM 2 MESE /ZI X 10 ZILE, 30-40 $ / ZI, APROX. 300-400 $

TOTAL BUGET ESTIMAT: 8.500 - 11.500 RON

In bugetul participării la acest campionat mondial nu intra echipamentul de concurs, 
costurile cu deplasarea pentru perioada de pregătire, alimentaţia de susţinere a efortului, masurile 
de recuperare/refacere si costurile pentru competiţiile interne.

In vederea intocmirii formalităţilor necesare va pun la dispoziţie mai jos toate dateie 
Asociaţiei Club Sportiv Tara Fagarasului si va stau la dispoziţie cu informaţiile necesare. 
ASOCIAŢIA CLUBUL SPORTIV ŢARA FĂGĂRAŞULUI, persoană juridică non-profit cu sediul în 
Făgăraş, Str.Gheorghe Doja, Nr.23, judeţul Braşov. România, înfiinţată în baza încheierii 
judecătoreşti din dosarul nr. 3260/226/2017 a judecătoriei Făgăraş, Cod de înregistrare Fiscală 
Nr. 38078511 din 08.08.2017, cont bancar Banca Comerciala Română Agenţia Făgăraş, 
reprezentată prin Aurel Frîncu, în calitate de reprezentant legal şi membru în consiliul director.

In speranţa ca veţi da curs acestei solicitări, 
VĂ MULŢUMIM ANTICIPAT!
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SCCI3T.-TE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST
Calea Victoriei nr. 15, Sector 3, Bucureşti, cod postai C30C23 
înmatriculata la Registrul Comerţului: J40/9C/1991 
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nr. 3776 si 3772
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Sold contabil final la: 13-12-2018 3,554.78
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ASOCIAŢIA
“CLUBUL SPORTIV ŢARA FĂGĂRAŞULUI”

STATUT ACTUALIZAT 
2018

A

Capitolul I. înfiinţare, denumire, durată de funcţionare
Art. 1. Asociaţia “CLUBUL SPORTIV ŢARA FĂGĂRAŞULUI” este înfiinţată potrivit Actului 
constitutiv nr. 1/2017 de membrii fondatori:

1. BLANĂ, MARIUS-MIHAI, cu domiciliul în Mun. Făgăraş, Str. Castanului, bl. 61, sc. A 
ap. 10, Jud. Braşov, identificat cu CI seria BV, nr. 916775, eliberată de SPCLEP Făgăraş la
15.10.2013, valabilă până la 30.06.2023, CNP 1780630082424,

2. FRÎNCU, AUREL, cu domiciliul în Mun. Făgăraş, Str. Oltului, Nr. 52, Jud. Braşov, 
identificat cu CI seria ZV, nr. 119613, eliberată de SPCLEP Făgăraş la 28 122016 
valabilă până la 01.09.2076, CNP 1550901082416,

3. FRÎNCU, MARIA-CRISTINA, cu domiciliul în Mun. Bucureşti, Sector 3, Str. 
Ţărăncuţei, nr. 39, identificată cu CI seria RX, nr. 947357, eliberată de SPCEP Sector 3 Ia 
01.08.2016, valabilă până ia 28.07.2026, CNP 2760728433036,

4. IOVU, ANDREI-MIHAI, cu domiciliul în Mun. Făgăraş, Bd. Unirii, bl. 13, ap. 4, Jud. 
Braşov, identificat cu CI seria BV, nr. 988083, eliberată de SPCLEP Făgăraş la
29.10.2014, valabilă până la 21.10.2024, CNP 1830121081811,

5. POPA, ANDREI, cu domiciliul în Mun. Făgăraş, Str. Tăbăcari, bl. 6, sc. A, ap. 6, Jud. 
Braşov, identificat cu CI seria BV, nr. 883539, eliberată de SPCLEP Făgăraş la
09.05.2013, valabilă până la 11.04.2020, CNP 1890411081851,

6. POPA, FLORIAN, cu domiciliul în Mun. Făgăraş, Str. Tăbăcari, bl. 6, sc. E, ap. 6, Jud. 
Braşov, identificat cu CI seria BV, nr. 950515, eliberată de SPCLEP Făgăraş la
25.04.2014, valabilă până la 07.04.2021, CNP 1960407081811.

care s-au asociat şi au constituit sus numita asociaţie în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 
26/2000, actualizată, Legea 246/2005, Legea 69/2000 şi Hotărârea Guvernului nr. 884/2001.

Art. 2. Denumirea Asociaţiei este CLUBUL SPORTIV ŢARA FĂGĂRAŞULUI, abreviat CSTF 
şi este persoana juridică de drept privat, fără scop patrimonial, organizaţie sportivă de sine 
stătătoare, organizaţie profesională, cu caracter neguvernamental şi apolitic, independentă, şi în 
beneficiu public. Numele Asociaţiei în limba engleza este “Ţara Făgăraşului Sports Club,” abreviat 
TFSC. Numele in limba engleza poate fi folosit în actele oficiale ale Asociaţiei.

Art. 3. (1) Sediul Asociaţiei (denumită în continuare Clubul) este în Municipiul Făgăraş, str. 
Gheorghe Doja, Nr. 23.
(2) Sediul Asociaţiei poate fi schimbat în baza hotărârii Consiliului director.
(3) Clubul îşi poate constitui filiale şi sucursale, ca structuri teritoriale în ţară sau în străinătate 
conform legilor în vigoare şi se poate afilia la federaţii şi alte structuri locale, regionale, judeţene, 
naţionale şi internaţionale.

Art. 4. (1) Clubul se constituie pe o perioada nedeterminata.
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(2) Clubul funcţionează în conformitate cu legislaţia în vigoare precum şi pe baza prezentului statut, 
a actului constitutiv şi a reglementărilor şi metodologiei interne şi a celor elaborate de Agenţia 
Naţională pentru Sport şi a federaţiilor de specialitate, acolo unde este cazul.

Capitolul II. Scopul şi obiectivele ................................................
A rt 5 (1) Scopul Clubului este promovarea unei culturi a sportului şt a unei vieţi active prin 
organizarea şi promovarea sportului pe plan local, naţional şi internaţional, în următoarele secţii 
sportive: Aeronautică, Modelism, Aikido, Alpinism si escaladă, Arte marţiale, Arte marţiale de 
contact Atletism, Badminton, Automobilism sportiv, Baschet, Baseball şi Biliard-Pool,
Bob si Sanie Box, Bridge, Canotaj, Ciclism, Culturism, Dans Sportiv, Ecvestră, Fitness, Fotbal, 
Fotbal-Tenis Gimnastică, Gimnastică Ritmică, Go, Golf, Haltere, Handbal, Hochei pe Gheaţă, 
Hochei pe iarbă, Judo, Kaiac-Canoe, Karate, Karate Kyokushin IK02, Karate WUKF, Karate 
Traditoinal Karting, Kempo, Lupte, Minifotbal, Modelism, Motociclism, Notaţie şi Pentatlon 
modern Oină, Orientare, Patinaj, Powerlifting, Polo, Popice, Bowling, Radioamatorism, Rugby, 
Sambo Schi-Biatlon,Scrabble, Scrimă, Snooker, Squash, Sportul Columbofil, Şah, ITF,

Taekwondo WTF,Tenis, Tenis de masă, Tir Sportiv, Tir cu Arcul, Volei, Yachting, Sportul pentru 
persoane cu nevoi speciale, Sportul pentru toţi selecţia, iniţierea şi pregătirea de sportivi în aceste 
domenii, organizarea şi participarea la competiţii sportive interne şi internaţionale.

(2) Clubul poate organiza activităţi sportive şi susţine dezvoltarea unor sporturi noi.

Art 6 Obiectivele si activităţile Clubului sunt următoarele:
(1) Organizarea şi dezvoltarea continuă a activităţii sportive şi de tineret în ramurile de sport
practicate în cadrul clubului, prin: ' . . . . . .

a) iniţierea de concursuri sportive cu respectarea statutelor şi regulamentelor federaţiilor
sportive naţionale, . . .

b) organizarea cu regularitate de campionate interne ale asociaţiei,  ̂  ̂ ^
c) participarea la campionate sportive pe plan local, regional, naţional şi internaţional,
d) organizarea de de activităţi sportive în comunitate cu scopul de a provmova practicarea 

diverselor sporturi şi de a promova un stil de viaţă sănătos.
(D  Organizarea şi dezvoltarea sportului de performanţă prin:

a) asigurarea organizării şi funcţionării în cele mai bune condiţii a activităţii de performanţă;
b) depistarea, selecţionarea şi pregătirea de bază de programe speciale a tinerilor cu însuşiri 

psihice şi aptitudini pentru obţinerea de înalte performanţe, asigurarea participării acestora 
la o viaţă sportivă în cadrul clubului;

c) asigurarea aplicării ferme a regulilor de organizare şi desfăşurare a antrenamentelor, 
conştientizarea spiritului de responsabilitate şi respectarea normelor vieţii sportive la toţii 
sportivii de performanţă;

d) luarea de măsuri pentru prezentarea în cele mai bune condiţii la competiţii a echipelor sau
a sportivilor proprii; . . . . . .

e) aplicarea măsurilor din programele federaţiilor de specialitate stabilite in vederea pregătim 
sportivilor de înaltă performanţă pentru competiţii internaţionale (campionate mondiale, 
campionate europene, balcaniade etc.).

(3) Preocuparea pentru intreţinerea, folosirea şi dezvoltarea bazei matenale pentru activităţi sportive

Pnn a) implicarea sportivilor şi a membrilor clubului sportiv în amenajarea prin forţe proprii a 
unor baze sportive;

1 Modificat prin Hotărârea AG nr. 1/2018. . . . .
' Modificat prin Hotărârea AG nr. 1/2018 prin ştergerea sintagmei: „şi de asemenea activităţi conexe relevante pentru scopul Clubului precum 
•cologie turism turism ecvestru, orietnare turistică şi altele.’"
Modificat prin Hotărârea AG nr. 1/2018 după cum urmează: „iniţierea de concursuri sportive cu respectarea statutelor şi regulamentelor federaţiilor 

iportive naţionale.” « , t
Modificat prin Hotărârea AG nr. 1/2018. f ' c n î  &  hi C U  C'JV-.Î. fcS / A v i /  l J \



b) colaborarea cu autoriatăţile locale, judeţene şi naţionale în vederea dezvoltării unei 
infrastructuri sportive de calitate în zonă;

c) luarea măsurilor ce se impun pentru ca bazele sportive de care dispune clubul sportiv să fie 
permanent folosite la capacitatea maxima;

d) respectarea strictă a regulilor de utilizare a materialelor sportive, efectuarea lucrărilor de 
întreţinere, dotare şi înfrumuseţare a bazelor;

e) utilizarea veniturilor corelate cu baza materială, în principal, pentru dezvoltarea bazei 
materiale destinată activităţii sportive;

a  ţinerea evidenţei stricte a materialelor şi echipamentelor, întreţinerea şi folosirea acestora 
în mod raţional;

g) implicarea la nivelul comunităţii pentru a asigura dezvoltarea unor baze sportive de calitate 
şi a unei intretineri adecvate.

(4) Asigurarea pregătirii cadrelor necesare organizării activităţii sportive prin:
a) selecţionarea, susţinerea şi promovarea de instructori şi antrenori din rândul sportivilor 

care dovedesc aptitudini potrivite;
b) conlucrarea cu organele locale pentru sport pentru formarea instructorilor sportivi şi 

antrenorilor, precum şi perfecţionarea acestora;
c) organizarea, cu sprijinul organelor sportive locale de cursuri şi alte activităţi destinate 

pregătirii cadrelor sportive.
(5) Clubul sportiv va cuprinde în desfăşurarea activităţii sale sportul pentru toţi, sportul de 
performanţă, activităţi de tineret, specifice adulţilor şi vârstnicilor, şi alte activităţi cărora li se vor 
aplica prevederile legii educaţiei fizice şi sportului.
(6) Clubul contribuie la dezvoltarea unei culturi a sportului şi a unei vieţi active şi sănătoase atât 
prin intermediul obiectivelor şi activităţilor propuse mai sus precum şi prin activităţi precum:

a) conceperea şi derularea de proiecte sportive ;
b) realizarea, editarea şi distribuţia de publicaţii de specialitate de orice tip (cărţi, reviste, 

periodice,5reviste în format electronic, manuale alternative, colecţii de documente, etc.);
c) organizarea de evenimente precum: conferinţe, seminarii, simpozioane, dezbateri publice, 

mese rotunde, ateliere de studiu, cantonamente, expoziţii, competiţii, şcoli de vară cu 
participare internă şi externă;

d) organizarea de programe educaţionale şi cursuri de formare, perfecţionare sau specializare 
în domeniile de activitate ale Clubului;

e) elaborarea şi promovarea de studii şi politici care să susţină cu expertiza specific sportivă 
proiecte ale instituţiilor şi organizaţiilor publice sau private;

f) dezvoltarea de programe în regim de parteneriat cu autorităţile publice, alte organizaţii 
similare sau alţi actori interesaţi de proiectele desfăşurate de Club,

g) realizarea de campanii de informare şi alte activităţi de educaţie sportivă şi civică în scopul 
sensibilizării opiniei publice şi promovării unui stil de viaţă activ,

h) sprijiirea prin activităţi concrete de asistenţă a comunităţilor care se confruntă cu probleme 
aflate în aria de competenţă a Clubului;

i) activităţi de cercetare şi activităţi care să susţină dezbateri publice de calitate, să faciliteze 
decizii publice şi comunitare de calitate şi care folosesc litigii strategice unde este necesar 
pentru atingerea obiectivelor sale legate de practicarea sporturilor, de infrastructura 
sportivă sau alte aspecte relevante;

j) activităţi de traducere a diverselor materiale de interes pentru dezvoltarea sportului în zonă;
k) oferirea de servicii, expertiză şi asistenţă tehnică în domeniile de activitate ale Asociaţiei;
l) efectuarea de orice alte activităţi prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare şi conforme cu 

scopul şi obiectivele Clubului, sau decise prin decizia Adunării generale sau Consiliului 
director.

5 Modificat prin ştergerea sintagmei “de sănătate publică şi protecţia mediului înconjurător,” prin Hotărârea AG nr. 1/2018.
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(7) Activitatea clubului sportiv se desfăşoară pe baza programului competiţional propriu şi a 
calendarelor sportive interne şi internaţionale elaborate de organizaţiile de specialitate la care este 
afiliat clubul.

Art. 7. Activitatea sportivă a Clubului se organizează pornind de la principiul asigurării unui climat 
civilizat, de fair-play şi sportivitate în toate locurile în care se desfăşoară astfel de acţiuni.

Capitolul III. Caracterul Asociaţiei
Art. 8. Clubul este o persoană juridică cu caracter sportiv, independentă de partidele politice şi de 
guvern.

Art. 9. Clubul se poate afilia unor asociaţii sau organizaţii cu caracter sportiv sau care susţin 
activitatea sportivă.

Art. 10. Clubul serveşte nemijlocit scopurilor prevăzute în statut, nu urmăreşte obţinerea de profit. 
Toate veniturile şi fondurile Clubului pot fi folosite numai pentru scopurile prevăzute în statut şi 
pentru acoperirea cheltuielilor asociaţiei.

Art. 11. în vederea unei conduceri şi administrări eficiente se va realiza o organigramă cu state de 
funcţii bine precizate şi dimensionate după necesităţi, din persoane care lucrează voluntar sau 
personal angajat.

Art. 12. Nici o persoană nu poate fi favorizată prin alocaţii care nu se subscriu scopului Clubului 
sau prin remuneraţii nejustificate.

Capitolul IV. Patrimoniul

Art. 13. Patrimoniul social al Clubului este format dintr-un activ patrimonial în valoare de 1500 lei 
şi este alcătuit din aportul în bani al asociaţilor şi o finanţare primită de la Cercul de Donatori Tara 
Făgăraşului, prin intermediul Fundaţiei Comunitare Ţara Făgăraşului.

Art. 14. Veniturile Clubului provin şi din contribuţiile membrilor asociaţi, cotizaţii şi taxe de 
înscriere, sponsorizări, finanţări publice şi private rambursabile şi nerambursabile, fonduri 
europene, subvenţii, donaţii, legate, dividende, activităţi economice directe, contribuţii de la 
persoane fizice şi juridice din ţară sau din străinătate precum şi alte venituri prevăzute de lege.

A rt 15. (1) Clubul are regim propriu de administrare şi de gestionare a bugetului şi patrimoniului, 
aprobat de Adunarea Generală, în condiţiile legii.
(2) Clubul dispune de bunurile aflate în proprietatea sa, poate încheia contracte de împrumut şi 
poate elibera titluri de credit, cu condiţia ca aceste acte juridice să fie încheiate pentru realizarea 
obiectului de activitate şi să fie gestionate cu prudenţă.
(3) Clubul poate oferi servicii pe ariile de activitate şi în relaţie cu obiectivele Clubului.
(4) Clubul poate deschide conturi la orice bancă din România sau străinătate, cu respectarea 
legislaţiei în vigoare. Operaţiunile financiare se vor putea face cu semnătura reprezentantului legal, 
a unui Membru al Consiliului director, a persoanelor desemnate de Consiliul director sau a 
persoanei desemnate, în mod expres, printr-o adresă scrisă şi semnată de un Membru al Consiliului 
director sau de un reprezentant legal al Asociaţiei.

Art. 16. Clubul poate înfiinţa societăţi comerciale proprii. Dividendele obţinute de clubul sportiv 
din activităţile acestor societăţi comerciale, dacă nu se reinvestesc în aceleaşi societăţi comerciale, 
se folosesc obligatoriu pentru realizarea scopului clubului sportiv.
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Art. 17. Clubul poate desfăşură orice alte activităţi economice directe, dacă acestea au caracter 
accesoriu şi sunt exclusiv pentru realizarea scopului asociaţiei.

Capitolul V. Organizarea Clubului: conducere, administrare şi control 
Art. 18. Organele asociaţiei „CLUBUL SPORTIV ŢARA FĂGĂRAŞULUI” sunt:

a) Adunarea generală,
b) Consiliul Director,
c) Cenzorul sau comisia de cenzori.

Art. 19. (1) Adunarea Generală este organul de conducere al clubului şi este alcătuită din 
totalitatea membrilor deplini.
(2) Competenţa adunării generale cuprinde:

a) stabilirea strategiei şi a obiectivelor clubului sportiv;
b) hotărăşte principiile de activitate ale clubului;
c) aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil; aprobarea raportului 

financiar şi a descărcării de gestiune a Consiliului Director,
d) adoptarea raportul de activitate prezentat de Consiliul Director;
e) alegerea şi revocarea membrilor Consiliului director; verificarea modalităţii de îndeplinire 

a sarcinilor de către Consiliul director;
f) alegerea şi revocarea cenzorului sau, după caz, a membrilor comisiei de cenzori;
g) înfiinţarea şi desfiinţarea de filiale si sucursale;
h) modificarea actului constitutiv, a statutului şi a Regulamentului de organizare şi 

funcţionare;
i) dizolvarea şi lichidarea clubului sportiv ,precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase 

după lichidare;
j) aprobarea înfiinţării şi desfiinţarea de secţii pe ramuri sportive;
k) aprobarea acordării titlului de membru de onoare;
l) stabilirea contribuţiei anuală a membrilor, nivelul taxelor de legitimare, de asociere de 

transfer, precum şi alte taxe şi penalităţi;
m) aprobarea afilierii Clubului la alte organizaţii;
n) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau regulamente interne de funcţionare-
o) Adunarea Generală poate delega unele din atribuţiile sale Consiliului Director.

(3) Schimbarea sediului poate fi hotărâtă de către Consiliului Director.
(4) Adunarea generală se întruneşte cel puţin o dată pe an şi are drept de control permanent asupra 
Consiliului director şi asupra cenzorului.
(5) Adunarea generală se convoacă de 3 membri ai Consiliului Director, cu specificarea ordinii de 
zi, cu cel puţin 5 zile înainte de data fixată pentru desfăşurarea ei. Anunţarea membrilor se face de 
către Consiliul director, fiecare membru fiind anunţat prin modalitatea pe care o agreează şi o 
menţionează în relaţie cu Asociaţia (prin recomandată, prin e-mail, prin lista de discuţii, prin 
telefon, etc.).
(6) Adunarea generală trebuie convocată dacă cel puţin 1/3 dintre membrii asociaţiei solicită acest 
lucru în scris.
(7) La Adunarea generală participă cu drept de vot toţi membri deplini ai clubului sportiv. Ca 
invitaţi, fără drept de vot, pot participa membrii de onoare ai clubului, sportivii legitimaţi, 
personalităţi care sprijină sau care au legătură cu activitatea clubului şi reprezentanţii presei.
(8) Adunarea generală este statutar constituită în prezenţa a jumătate plus unu din numărul 
membrilor deplini care au plătită cotizaţia la zi. In cazul neîndeplinirii cvorumului, Adunarea 
generală se va reprograma in decurs de 15 zile, hotărârile acesteia din urmă fiind statutare indiferent 
de numărul membrilor deplini prezenţi.
(9) Modificarea statutului se poate hotărâ numai cu o majoritate de 3/4 din voturi.
(10) în cadrul Adunării generale fiecare membru deplin are dreptul la un vot cu caracter deliberativ.
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n  11 în cazul imposibilităţii prezenţei fizice, delegarea votului către un alt asociat sau exprimarea 
votului în scris sunt posibile conform procedurilor stabilite prin regulamente interioare de

1121 Hotărârile Adunării generale se iau cu jumătate plus unu din numărul voturilor exprimate.
0 3  Adunarea generală extraordinară se convoacă de către un Membru al Consiliului director 
clubului la cererea Consiliului director, a unei treimi din numărul Membrilor Consiliului director 
sau a unei treimi din numărul membrilor deplini, în termen de cel mult 45 de zile de la depunerea 
cererii.
(14) Adunarea generală este prezidată de către un preşedinte de şedinţă ales de Adunarea generală. 
Desfăşurarea Adunării este asigurată de către Consiliul director.
0 5 ) Discuţiile şi hotărârile Adunării generale, precum şi voturile sau obiecţiile înregistrate se vor 
consemna în scris în procesul verbal, de către Secretarul Adunării generale, sau în lipsa acestuia de 
către alt membru’desemnat de Adunarea Generală. Dosarul cu procese verbale rămâne la sediul 
Clubului şi poate fi citit de către orice membru, informaţia din cadrul lui având caracter public.

Art. 20. (1) Hotărârile luate de Adunarea generală, în limitele legii, actului constitutiv şi/sau 
statutului sunt obligatorii chiar şi pentru membrii care nu iau luat parte la Adunarea generală sau au

(2) Hotărâriile Adunării generale, contrare legii, actului constitutiv sau dispoziţiilor cuprinse in 
statut pot fi atacate în justiţie de către oricare dintre membrii deplini care nu au luat parte la 
Adunarea generală sau care au votat împotrivă şi au cerut să se insereze acest lucru în procesul 
verbal de şedinţă, în termen de 15 zile de la data când au luat la cunoştnnţă despre hotărâre sau de la 
data când a avut loc şedinţa, după caz.

Art 21 (1) Consiliul director este organul executiv al Clubului şi asigură punerea în executare a 
hotărârilor Adunării , generale. Este alcătuit din minim 3 persoane alese pentru o perioadă de patru 
ani cu posibilitatea reînoirii mandatului. . .
Î21 Calitatea de membru în Consiliul Director se exercita personal; este admisa, de asemenea, 
îmnuternicirea notarială a altor persoane pentru exercitarea drepturilor sau îndeplinirea atribuţiilor 
aferente acestei calităţi. Persoana mandatată trebuie aprobată de Consiliul Director pnntr-o decizie 
la care membrul în  Consiliul Director care împuterniceşte şi persoana împuternicită nu participă.

mM embrii Consiliului director sunt reprezentanţi legali ai Clublui în baza prezentului Statut.
4) Consiliul director este convocat de un Membru al Consiliului director de două on pe an sau de 

câte ori este necesar. Convocarea se face cu 2 zile înainte.
("51 în  exercitarea competenţei sale, Consiliul director: . _ . ,

al prezintă Adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioara, inclusiv raportul 
financiar executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului 
Îe  “ ri sfcheltuieli şi proiectul programelor clubului sportiv;

b) pregăteşte şedinţele Adunării generale;
c) duce la îndeplinire hotărâriile Adunării generale;
d) hotărăşte angajarea patrimoniului Asociaţiei şi dă socoteala de actele sale in faţa Adunam

e) dedde asupra acceptării veniturilor cu o valoare mai mare de 50.000 euro şi asupra plăţilor 
cu o valoare mai mare de 10.000 euro,

f) aprobă acceptarea donaţiilor şi legatelor condiţionate; _
g) aprobă organigrama şi politica de personal ale Clubului;
h) poate angajaşi concediapersoanalulClubului;
i) stabileşte salariile personalului angajat cu contract de muncă;
j)  are dreptul de a selecta persoanele care vor fi incluse în programele Clubului,
k) poate hotărî schimbarea sediului;
l) încheie acte juridice în numele şi pe seama clubului sportiv;

< 2
1 e > i

6



m) poate împuternici una sau mai multe persoane cu funcţii executive, inclusiv persoane care nu 
au calitatea de membru ori sunt străine de asociaţie, pentru a exercita atribuţiile prevăzute la 
lit. i din prezentul articol;

n) întocmeşte programul Clubului de dezvoltare a activităţii sportive;
o) întocmeşte calendarul sportiv al clubului;
p) propune Adunării generale înfiinţarea şi desfiinţarea de secţii pe ramuri de sport;
q) asigură încadrarea antrenorilor, instructorilor şi a personalului de execuţie pe baza normelor 

de competenţă;
r) controlează modul în care instructorii şi antrenorii asigură instruirea sportivilor cu 

îndeplinirea obiectivelor de performanţă;
s) propune tineri cu aptitudini pentru formarea de instructori sportivi;
t) aprobă legitimarea sportivilor şi decide excluderea acestora din cadrul Clubului;
u) răspunde de organizarea competiţilor si participarea la competiţii;
v) decide asupra cererilor de afiliere la Club pentru membri deplini;
w) aprobă acordarea de titluri de membru susţinător;
x) poate numi un Director executiv care preia atribuţiile de execuţie, în baza unei fise a 

postului aprobate de către Consiliul Director. Directorul executiv este reprezentant legal, în 
baza acestui Statut putând semna acte în numele Asociaţiei. Directorul executiv poate delega 
dreptul de semnătură cu mandat general sau specific printr-o decizie scrisă;

y) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în lege, statut şi regulamentele interioare sau 
stabilite de Adunarea generală.

(6) Regulile generale privind organizarea şi funcţionarea Consiliului director se stabilesc prin 
prezentul Statut şi regulamentele interne de organizare şi funcţionare. Consiliul director îşi poate 
elabora un regulament propriu.
(7) Structura Consiliului director şi sarcinile specifice membrilor se stabilesc prin Regulamente 
interne de organizare, şi funcţionare.
(8) Consiliul director este format din Membri ai Consiliului director. Consiliul director poate stabili 
poziţii interne dacă va considera acest lucru necesar.
(9) Membrii Consiliului director sunt aleşi pe o perioadă de 4 ani şi au următoarele atribuţii:

a) sunt reprezentanţi legali ai Asociaţiei;
b) acţionează în conformitate cu strategia şi politica propusă de Consiliul director şi aprobată 

de Adunarea generală;
c) reprezintă Clubul în relaţiile cu terţii şi în acţiunile injustiţie;
d) pot prezida şedinţele Adunării generale şi ale Consiliului director,
e) nu sunt remuneraţi pentru activitatea de membru în Consiliul director, însă pot fi 

remuneraţi pentru exercitarea altor atribuţii executive asumante în relaţie cu Clubul;
f) îndeplinesc orice alte atribuţii încredinţate de Adunarea generală în sarcina lor sau 

prevăzute în  Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Clubului;
g) exercită întreaga lor autoritate şi competenţă pentru a determina înfăptuirea scopurilor 

Clubului.

Art. 22. Şedinţele Consiliului director sunt statutare în prezenţa a jumătate plus unu din membri 
Consiliului director cu drept de vot. Hotărârile în cadrul Consiliului se iau prin majoritate simplă 
din numărul total al membrilor prezenţi, în caz de egalitate de voturi, votul preşedintelui de şedinţă, 
are putere de decizie.

Art. 23. Deciziile Consiliului director, contrare legii, actului constitutiv sau statutului clubului 
sportiv pot fi atacate in justiţie  în condiţiile legii.

Art. 24. (1) Controlul financiar intern al clubului sportiv este asigurat de un cenzor (din 
momentul, în care potrivit legii acest lucru devine obligatoriu) sau, în cazul depăşirii numărului de 
100 de membri deplini, de către o comisie de cenzori formată din trei membrii.
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(2) în realizarea competenţei cenzorul, sau după caz comisia de cenzori:
a) verifică modul în care este administrat patrimoniul clubului sportiv;
b) întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării generale;
c) poate participa la şedinţele Consiliului director fără drept de vot;
d) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut, regulamente de funcţionare sau stabilite de 
Adunare generală;
(3) Membrii Consiliului director nu pot fi cenzori.
(4) Cenzorul este ales pentru o perioadă de patru ani.
(5) Comisia de cenzori este alcătuită dintr-un număr impar de membri, din care majoritatea este 
formată din asociaţi. Membrii Consiliului director nu pot fi cenzori; de asemenea, foşti membri ai 
Consiliului director nu pot fi aleşi în poziţia de cenzori dacă ar fi în situaţia de a analiza propria 
activitate ca membri ai Consiliului director.
(6) Regulile generale de organizare şi funcţionare ale Comisiei de Cenzori se aprobă de Adunarea 
Generală. Comisia de Cenzori îşi poate elabora un regulament intern de funcţionare, supus aprobării 
Adunării Generale.

Capitolul VI. Membrii
Art. 25. Membrii clubului sportiv sunt membri fondatori, membri deplini, membrii de onoare, 
membrii susţinători şi sportivi legitimaţi.

a) Membri fondatori sunt membri deplini în baza prezentului Statut.
b) Membrii deplini sunt persoane care achita cotizaţia la timp şi îşi pun în comun şi fără drept 

de restituire contribuţia materială, cunoştinţele sau aportul în muncă pentru îndeplinirea 
scopului şi obiectivelor Clubului; aceştia au drept de vot în Adunarea generală.

c) Membrii de onoare -  titlu care se acordă de către Adunarea generală -  sunt persoane fizice 
sau juridice care au adus sau aduc servicii importante clubului sportiv. Aceştia nu au drept 
de vot în Adunarea generală.

d) Membrii susţinători -  titlu care se acordă de către Consiliul director -  sunt persoanele care 
îşi aduc contribuţia la organizarea, sprijinirea financiară sau dezvoltarea clubului. Nu au 
drept de vot în Adunarea generală.

e) Sportivii legitimaţi sunt persoane care vor reprezenta clubul în competiţiile sportive locale, 
naţionale şi internaţionale. Cu excepţia celor care au dobândit calitatea de membru deplin, 
sportivii legitimaţi nu au drept de vot în Adunarea generală.

Capitolul VII. Modul de dobândire şi pierdere a calităţii de membru al Clubului
Art. 26. (1) Poate deveni membru al Clubului sportiv orice persoană care recunoaşte şi respectă
prezentul statut, doreşte să practice sau să sprijine activitatatea sportivă, material sau moral.
(2) Dobândirea calităţii de membru deplin se face, după prezentarea unei cereri scrise, prin votul 
Consiliului director, care aprobă sau respinge primirea noului membru deplin al Clubului, fără 
motivarea deciziei sale.
(3) Dobândirea calităţii de membru de onoare se face prin acordarea acestui titlu de către Adunarea 
generală, persoanelor care au adus sau aduc servicii importante clubului sportiv.
(4) Dobândirea calităţii de membru susţinător se face prin acordarea acestui titlu de către Consiliul 
director, persoanelor care au adus sau aduc servicii importante clubului sportiv.
(5) Calitatea de sportiv legitimat se dobândeşte prin aprobarea de Consiliul director a cererii de 
legitimare şi intrarea în  posesia carnetului de sportiv legitimat. Consiliul director aprobă legitimarea 
noilor sportivi în cadrul clubului.

Art. 27 Pierderea calităţii de membru al clubului sportiv se poate produce:
a) prin deces;
b) prin retragere scrisă, la data înregistrării cererii;
c) prin transfer, în cazul sportivilor legitimaţi; ( CJJ- C«2,i (b  l H /rL U l—
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d) prin excludere, ca urmare a deciziei Consiliului director pentru sportivii legitimaţi, sau a 
hotărârii Adunării generale în cazul asociaţilor, pentru încălcări grave ale Statutului 
regulamentelor de funcţionare şi hotărârilor Consiliului director, pentru fapte din care 
rezultă prejudicii sau atingeri grave cauzate clubului respectiv imaginii sale, celui în cauză 
solicitându-i-se în prealabil explicaţii scrise;

e) pentru neplata cotizaţiei anuale, prin hotărârea Adunării generale.

Art. 28. Membrii deplini care nu achita cotizaţia anuala nu au drept de vot in Adunarea generala si 
nu sunt incluşi în numărului total de membri în vederea stabilirii cvorumului. Membrii deplini care 
se retrag sau sunt excluşi rămân obligaţi să-şi plătească contribuţiile la care s-au angajat fată de 
Asociaţie, până la data retragerii sau excluderii.

Capitolul VIII. Drepturile şi obligaţiile membrilor Clubului 
Art. 29. Drepturile membrilor Clubului sportiv:

a) să aleagă, în cazul membrilor delplini, şi să fie aleşi în Consiliul director;
b) să folosească cadrul organizatoric pe care îl asigură clubul sportiv pentru a participa la 

dezbaterea tuturor problemelor necesare bunului mers al activităţii sportive;
c) să participe (în cazul membrilor deplini) prin votul exprimat în cadrul Adunării generale la 

conducerea activităţii clubului;
d) să iniţieze propuneri care vor fi supuse spre vot în Adunarea generală;
e) să-şi exprime opinia în adunări, presă, să critice organele clubului sportiv, să facă 

propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii;
f) să iniţieze acţiuni care corespund obiectivelor clubului;
g) alte drepturi date de lege sau de statutul asociaţiei.
h) să beneficieze de toate serviciile prestate de Club şi destinate membrilor (în funcţie de 

categoria de membru);
i) să primească, pentru merite deosebite, diplome de onoare, bonificaţii sau alte recompense 

nepecuniare, la propunerea Consiliului director.
Drepturile membrilor pot fi completate prin intermediul ROF.

Art. 30. Obligaţiile membrilor Clubului sportiv:
a) să respecte statutul de organizare, regulamentele de funcţionare şi hotărârile Consiliului 

director şi ale Adunării generale;
b) să contribuie Ia dezvoltarea clubului, precum şi a bazei sale materiale;
c) să apere cu cinste culorile clubului în întrecerile sportive;
d) să folosească şi să păstreze în bune condiţii baza materială a clubului sportiv;
e) să semnaleze la timp lipsurile din cadrul clubului şi să contribuie la înlăturarea lor;
f) să achite cotizaţia şi să plătească obligaţiile materiale şi financiare potrivit angajamentelor 

pe care şi le-au asumat.
Obligaţiile membrilor pot fi completate prin intermediul ROF.

Art. 31. a) Clubul acordă sportivilor, membrilor clubului, susţinători ai activităţii sportive diplome, 
stimulente morale şi materiale şi popularizează prin mass-media rezultatele înregistrate în 
competiţii.
b) Clubul sportiv are dreptul de a aplica sancţiuni disciplinare şi materiale pentru abaterile comise 
de către membri, în conformitate cu prevederile normelor elaborate de federaţia de specialitate si
regulamentele de funcţionare interioare.6

15 Articol modificat prin Hotărârea AG nr. 1/2018.
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Art. 32. Regimul de disciplină pentru membrii Clubului: recompense şi sancţiuni si, respectiv 
condiţiile de acordare a acestora sunt reglementate prin Regulamentul de Organizare si Funcţionare 
al Clubului.
a) Autoritatea disciplinară în activitatea sportivă se exercită pe deplin, potrivit statutului şi 
regulamentelor Clubului.
b) Autoritatea disciplinară se realizează prin:
- un sistem de sancţiuni;
- diferenţierea graduală a faptelor, aplicarea sancţiunilor, excluderea dublei sancţiuni, excluderea 
retroactivităţii în aplicarea sancţiunilor;
- competenţa privind cercetarea faptei, determinarea şi aplicarea sancţiunii;
- garantarea dreptului de apărare, stabilind căile de atac împotriva sancţiunilor aplicate.
c) Sancţiunile se aplică începând cu data constatării, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data 
constatării lor.
d) Recompense: Pentru rezultate obţinute în competiţiile interne şi internaţionale, ca şi pentru 
recunoaşterea unor specialişti sau persoane fizice ori juridice care sprijină activitatea sportivă,
Clubul stabileşte următoarele recompense: distincţii, trofee, prime, premii, diplome, etc. Modul de 
ierarhizare al sportivilor, funcţie de rezultatele obţinute se va detalia printr-un regulament propriu.
e) Regulament disciplinar: Comportamentul nesportiv, încălcările regulamentelor sportive, 
nerespectarea Statutului precum şi a regulamentelor, hotărârilor şi deciziilor Clubului de către 
membri, sportivi precum şi de către oficiali (delegaţi, antrenori etc.), se analizează de organele 
competente, care, în funcţie de gravitatea acestora şi în baza competenţelor stabilite de club, pot 
aplica sancţiuni, în conformitate cu prevederile Regulamentului Disciplinar al clubului, la sesizarea 
oricărui membru sau a unei structuri terţe. Sancţiunile disciplinare care pot fi aplicate membrilor 
Clubului sunt:
i) Pentru sportivii legitim aţi:
- avertisment scris;
- taxă suplimentară;
- ridicarea dreptului de a participa în competiţii sportive (suspendare);
- penalitate (pentru angajaţii cu contract de muncă);
- excludere din club.
ii) Pentru oficiali:
- avertisment scris;
- taxă suplimentară;
- penalitate (pentru angajaţii cu contract de muncă);
- suspendarea din activitatea competiţională a clubului;
- excludere din club.
iii) Cuantumul taxelor suplimentare se stabileşte şi se aprobă de Consiliul direictor al Clubului 
pentru fiecare sancţiune în parte. Sumele provenite din taxele suplimentare se constituie ca venit Ia 
bugetul clubului.
f) Competenţele privind investigarea faptelor, determinarea abaterilor şi aplicarea sancţiunilor revin 
Consiliului director al Clubului. împotriva hotărârilor acestuia se pot face contestaţii în Adunarea 
generală, deciziile acesteia fiind definitive şi obligatorii.7

Capitolul IX. Dizolvarea şi lichidarea 
Art. 33. Clubul se dizolvă:

a) de drept;
b) prin hotărârea instanţelor, după caz;
c) prin hotărârea Adunării generale, cu o majoritate de 3/4 din totalul voturilor în următoarele 

situaţii: realizarea scopului propus; la cererea a 3/4 din membrii fondatori sau propunerea 
Consiliului director; alte situaţii prevăzute în legislaţia în domeniu.

Articol introdus prin Hotărârea AG nr. 1/2018.  ̂ C JA -

10



Art. 34. Clubul sportiv se dizolvă de drept prin:
a) imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituit ,dacă în termen de 3 luni de 

la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;
b) imposibilitatea constituirii Adunării generale sau a Consiliului director în conformitate cu 

statutul clubului sportiv, dacă această situaţie durează mai mult de un an de la data la care, 
potrivit statutului, Adunarea generală sau, după caz, Consiliul director trebuia constituit;

c) reducerea numărului de asociaţi sub limita fixată de lege, dacă acesta nu a fost completat in 
timpul prevăzut de lege.

Art. 35. Clubul se dizolvă prin hotărâre judecătorească la cererea oricărei persoane interesate, în 
cazurile prevăzute de lege.

Art. 36. Clubul sportiv se poate dizolva şi prin hotărârea Adunării Generale. în termen de 15 zile de 
la data şedinţei de dizolvare, procesul verbal, în formă autentică, se depune la judecătoria în a cărei 
circumscripţie teritorială îşi are sediul, pentru a fi înscris în Registrul asociaţilor şi fundaţilor.

Art. 37. (1) în  cazurile de dizolvare prevăzute, lichidatorii vor fii numiţi prin însăşi hotărârea 
judecătorească sau, după caz, de către Adunarea generală..........
(2) în toate cazurile, mandatul consiliului director încetează odată cu numirea lichidatorilor.
(3) Lichidatorii sunt obligaţi să continue operaţiunile juridice în curs, să încaseze creanţele, să 
plătească creditorii şi, dacă numerarul este insuficient, să transforme şi restul activului în bani, 
procedând ia vânzarea prin licitaţie publică a bunurilor mobile şi imobile. Lichidatorii răspund 
solidar pentru daunele cauzate creditorilor din culpa lor. Atât faţă de clubul sportiv cât şi faţă de 
asociaţi sau, după caz, fondatori, lichidatorii sunt supuşi regulilor mandatului.
(4) Destinaţia bunurilor rămase în urma lichidării nu se poate îndrepta către persoane fizice. Aceste 
bunuri pot fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau 
asemănător, alese de către Adunarea generală prin vot cu majoritate simplă, cu respectarea 
prevederilor legale în vigoare.
(5) După terminarea lichidării lichidatorii trebuie să ceară radierea asociaţiei din Registrul 
asociaţiilor şi fundaţiilor.

Art. 38. Clubul sportiv încetează a avea fiinţă la data radierii din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. 

Capitolul X. Dispoziţii finale
Art. 39. în baza prezentului statut se elaborează Regulamentul de organizare şi funcţionare al 
Clubului care va fi validat, completat şi modificat prin votul Adunării generale.

Art. 40. Modificările şi completările prezentului statut se fac prin hotărâri ale Adunării Generale în 
condiţiile legii şi ale prezentului statut.



(2) Culorile Clubului şi însemnele grafice pot fi modificate printr-o decizie a Consiliului Director. 
Consiliul Director va adopta însemnele grafice personalizate pentru fiecare secţie sportivă, daca este 
cazul.

Prezentul Statut Actualizat al Asociaţiei "CLUBUL SPORTIV ŢARA FĂGĂRAŞULUI” a fost 
aprobat de către Adunarea generală a Clubului din data de 28.01.2018 şi este completat de 
dispoziţiile legilor în vigoare.

Reprezentant legal CSTF,

,-----muie MII. 3,l«u, u t . c, din legea 51/1995 modificată 
şl completată certific data, Identitatea părţilor 
1 şi conţinutul prezentului act. . , t \

___________ nu....i ...ot.nQ2..<Qi,M 1
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ASOCIAŢIA
„CLUBUL SPORTIV ŢARA FĂGĂRAŞULUI”

ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT
2018

Art.1 Asociaţia „CLUBUL SPORTIV ŢARA. FĂGĂRAŞULUI” abreviat CSTF,
numită în continuare Asociaţia este persoană juridică romană de drept privat cu scop 
nepatrimonial, înfiinţată conform Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 aprobată prin Legea nr 
246/2005, cu modificările ulterioare, Legea 69/2000 şi Hotărârea Guvernului nr. 884/2001. 
Clubul Sportiv este o asociaţie non-guvemamentală, profesională, cu caracter apolitic, 
independentă, şi în beneficiu public. Numele Asociaţiei în limba engleza este “Tara 
Făgăraşului Sports Club,” abreviat TFSC. Numele in limba engleza poate fi folosit în actele 
oficiale ale Asociaţiei.

Art. 2 Următorii membri fondatori consimt la constituirea Asociaţiei:
1. BLANĂ, MARIUS-MIHAI, cu domiciliul în Mun. Făgăraş, Str. Castanului, bl. 61, 

sc. A, ap. 10, Jud. Braşov, identificat cu CI seria BV, nr. 916775, eliberată de 
SPCLEP Făgăraş la 15.10.2013, valabilă până la 30.06.2023, CNP 1780630082424,

2. FRÎNCU, AUREL, cu domiciliul în Mun. Făgăraş, Str. Oltului, Nr. 52, Jud. Braşov, 
identificat cu CI seria ZV, nr. 119613, eliberată de SPCLEP Făgăraş la 28.12.2016 
valabilă până la 01.09.2076, CNP 1550901082416,

3. FRÎNCU, MARIA-CRISTINA, cu domiciliul în Mun. Bucureşti, Sector 3, Str. 
Ţărăncuţei, nr. 39, identificată cu CI seria RX, nr. 947357, eliberată de SPCEP Sector 
3 la 01.08.2016, valabilă până la 28.07.2026, CNP 2760728433036,

4. IOVU, ANDREI-MIHAI, cu domiciliul în Mun. Făgăraş, Bd. Unirii, bl. 13, ap. 4, 
Jud. Braşov, identificat cu CI seria BV, nr. 988083, eliberată de SPCLEP Făgăraş la 
29.10.2014, valabilă până la 21.10.2024, CNP 1830121081811,

5. POPA, ANDREI, cu domiciliul în Mun. Făgăraş, Str. Tăbăcari, bl. 6, sc. A, ap. 6, 
Jud. Braşov, identificat cu CI seria BV, nr. 883539, eliberată de SPCLEP Făgăraş la
09.05.2013, valabilă până la 11.04.2020, CNP 1890411081851,

6. POPA, FLORIAN, cu domiciliul în Mun. Făgăraş, Str. Tăbăcari, bl. 6, sc. E, ap. 6, 
Jud. Braşov, identificat cu CI seria BV, nr. 950515, eliberată de SPCLEP Făgăraş la
25.04.2014, valabilă până la 07.04.2021, CNP 1960407081811.

Art. 3 Asociaţia are un patrimoniu distinct, sediu şi organe de conducere.

Art. 4 Denumirea Asociaţiei va fi înscrisă în toate documentele şi actele emise de către 
aceasta, la care se adaugă adresa sediului social, şi dacă este cazul, contul bancar şi codul 
fiscal.

Art. 5 Asociaţia îşi are sediul social în Făgăraş, Str. Gheorghe Doja, Nr. 23, Jud. Braşov. 
Asociaţia poate înfiinţa filiale şi sucursale sau poate deschide birouri în ţară sau străinătate. 
Asociaţia se poate afilia la federaţii sau confederaţii din ţară sau străinătate.

Act Constitutiv Actualizat -  prin Hotărârea AG nr. 1/2018
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Art. 6 Asociaţia va funcţiona pe termen nelimitat, dizolvarea şi lichidarea sa facându-se în 
condiţiile prevăzute în statut.

Art. 7(1) Scopul Clubului este promovarea unei culturi a sportului şi a unei vieţi active prin 
organizarea şi promovarea sportului pe plan local, naţional şi internaţional, în următoarele 
secţii sportive: Aeronautică, Modelism, Aikido, Alpinism si escaladă, Arte marţiale, Arte 
marţiale de contact, Atletism, Badminton, Automobilism sportiv, Baschet, Baseball şi Softball 
Biliard-Pool, Bob şi Sanie, Box, Bridge, Canotaj, Ciclism, Culturism, Dans Sportiv, Ecvestră 
Fitness, Fotbal, Fotbal-Tenis, Gimnastică, Gimnastică Ritmică, Go, Golf, Haltere, Handbal 
Hochei pe Gheaţă, Hochei pe Iarbă, Judo, Kaiac-Canoe, Karate, Karate Kyo IK02, Karate 
JVUKF, Karate Tradiţoinal, Karting, Kempo, Ko Budo, Lupte, Minifotbal, Modelism, 
Motociclism, Nataţie şi Pentatlon modern, Oină, Orientare, Patinaj, Powerlifting, Polo 
Popice, Bowling, Radioamatorism, Rugby, Sambo, Schi-Biatlon, Scrabble, Scrimă, Snooker 
Squash, Sportul Columbofil, Şah, Taeb\>ondo ITF, Taekwondo WTF, Tenis, Tenis de masă 
Tir Sportiv, Tir cu Arcul, Volei, Yachting, Sportul pentru persoane cu nevoi speciale, Sportul 

pentru toţi selecţia, iniţierea şi pregătirea de sportivi în aceste domenii, organizarea si 
participarea Ia competiţii sportive interne şi internaţionale/

(2) Clubul poate organiza activităţi sportive şi susţine dezvoltarea unor sporturi noi.2 

Art. 8 în acest sens, obiectivele Asociaţiei sunt:
(1) Organizarea şi dezvoltarea continuă a activităţii sportive şi de tineret în ramurile de sport 
practicate în cadrul clubului, prin:

a) iniţierea de concursuri sportive cu respectarea statutelor şi regulamentelor federaţiilor
sportive naţionale;3

b) organizarea cu regularitate de campionate interne ale asociaţiei;
c) participarea la campionate sportive pe plan local, regional, naţional şi internaţional;4
d) organizarea de de activităţi sportive în comunitate cu scopul de a provmova

practicarea diverselor sporturi şi de a promova un stil de viaţă sănătos.
(2) Organizarea şi dezvoltarea sportului de performanţă prin:

a) asigurarea organizării şi funcţionării în cele mai bune condiţii a activităţii de
performanţă;

b) depistarea, selecţionarea şi pregătirea de bază de programe speciale a tinerilor cu
însuşiri psihice şi aptitudini pentru obţinerea de înalte performanţe, asigurarea 
participării acestora la o viaţă sportivă în cadrul clubului;

c) asigurarea aplicării ferme a regulilor de organizare şi desfăşurare a antrenamentelor
conştientizarea spiritului de responsabilitate şi respectarea normelor vieţii sportive la 
toţii sportivii de performanţă;

d) luarea de măsuri pentru prezentarea în cele mai bune condiţii la competiţii a echipelor
sau a sportivilor proprii;

e) aplicarea măsurilor din programele federaţiilor de specialitate stabilite în vederea
pregătirii sportivilor de înaltă performanţă pentru competiţii internaţionale 
(campionate mondiale, campionate europene, balcaniade etc.).

(3) Preocuparea pentru intreţinerea, folosirea şi dezvoltarea bazei materiale pentru activităţi 
sportive prin:

1 Modificat prin Hotărârea AG nr. 1/2018.
: Modificat prin Hotărârârea AG nr. 1/2018 prin ştergerea sintagmei: şi de asemenea activităţi conexe relevante pentru scopul Clubului 
precum ecologie, turism, turism ecvestru, orietnare turistică şi altele
' Modificat prin Hotărârea AG nr. 1/2018 după cum urmează: iniţierea de concursuri sportive cu respectarea statutelor si repulnmpnh>l 

federaţiilor sportive naţionale. *
4 Modificat prin Hotărârea AG nr. 1/2018.
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a) implicarea sportivilor şi a membrilor clubului sportiv în amenajarea prin forţe proprii a
unor baze sportive; ..

b) colaborarea cu autoriatăţile locale, judeţene şi naţionale în vederea dezvoltării unei
infrastructuri sportive de calitate în zonă;

c) luarea măsurilor ce se impun pentru ca bazele sportive de care dispune clubul sportiv
să fie permanent folosite la capacitatea maxima,

d) respectarea strictă a regulilor de utilizare a materialelor sportive, efectuarea lucrărilor
de întreţinere, dotare şi înfrumuseţare a bazelor;

e) utilizarea veniturilor corelate cu baza materială, în principal, pentru dezvoltarea bazei
materiale destinată activităţii sportive;

f) ţinerea evidenţei stricte a materialelor şi echipamentelor, întreţinerea şi folosirea
acestora în mod raţional;

g) implicarea la nivelul comunităţii pentru a asigura dezvoltarea unor baze sportive de
calitate şi a unei intretineri adecvate. .........................

(4) Asigurarea pregătirii cadrelor necesare organizării activităţii sportive prin.
a) selecţionarea, susţinerea şi promovarea de instructori şi antrenori din rândul sportivilor

care dovedesc aptitudini potrivite;
b) conlucrarea cu organele locale pentru sport pentru formarea instructorilor sportivi şi

antrenorilor, precum şi perfecţionarea acestora;
c) organizarea, cu sprijinul organelor sportive locale de cursun şi alte activităţi destinate

pregătirii cadrelor sportive.
(5) Clubul sportiv va cuprinde în desfăşurarea activităţii sale sportul pentru toţi, sportul de
performanţă, activităţi de tineret, specifice adulţilor şi vârstnicilor, şi alte activităţi cărora li se 
vor aplica prevederile legii educaţiei fizice şi sportului.  ̂ .........................
(6) Clubul contribuie la dezvoltarea unei culturi a sportului şi a unei vieţi active şi sănătoase
atât prin intermediul obiectivelor şi activităţilor propuse mai sus precum şi prin activităţi 
precum: _ . 5

a) conceperea şi derularea de proiecte sportive; . .
b) realizarea, editarea şi distribuţia de publicaţii de specialitate de once tip (cărţi,

reviste, periodice, reviste în format electronic, manuale alternative, colecţii de 
documente, etc.); . . . . . . . .

c) organizarea de evenimente precum: conferinţe, seminarn, simpozioane, dezbateri 
publice, mese rotunde, ateliere de studiu, cantonamente, expoziţii, competiţii, şcoli 
de vară cu  participare internă şi externă,

d) organizarea de programe educaţionale şi cursuri de formare, perfecţionare sau 
specializare în domeniile de activitate ale Clubului;

e) elaborarea şi promovarea de studii şi politici care să susţină cu expertiza specific 
sportivă proiecte ale instituţiilor şi organizaţiilor publice sau private,^

f) dezvoltarea de programe în regim de parteneriat cu autorităţile publice, alte 
organizaţii similare sau alţi actori interesaţi de proiectele desfăşurate de Club;

p ) realizarea de campanii de informare şi alte activităţi de educaţie sportivă şi civică în 
scopul sensibilizării opiniei publice şi promovării unui stil de viaţă activ;

h) sprijiirea prin activităţi concrete de asistenţă a comunităţilor care se confruntă cu 
probleme aflate în aria de competenţă a Clubului;

i) activităţi de cercetare si activităţi care să susţină dezbateri publice de calitate, să 
faciliteze decizii publice şi comunitare de calitate şi care folosesc litigii strategice 
unde este necesar pentru atingerea obiectivelor sale legate de practicarea sporturilor, 
de infrastructura sportivă sau alte aspecte relevante;

j) activităţi de traducere a diverselor materiale de interes pentru dezvoltarea sportului în 
zonă;

Modificat prin ştergerea sintagmei ~;de sănătate publică şi protecţia mediului înconjurător.” prin Hotărârea AG nr. 1/2018.
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k) oferirea de servicii, expertiză şi asistenţă tehnică în domeniile de activitate ale 
Asociaţiei;

l) efectuarea de orice alte activităţi prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare si 
conforme cu scopul şi obiectivele Clubului, sau decise prin decizia Adunării generale 
sau Consiliului director.

(7) Activitatea clubului sportiv se desfăşoară pe baza programului competiţional propriu şi a 
calendarelor sportive interne şi internaţionale elaborate de organizaţiile de specialitate la care 
este afiliat clubul. • •

Art. 8 La data constituirii, patrimoniul Asociaţiei este de 1500 lei, destinat de fondatori si 
oferit de Fundaţia Comunitară Ţara Făgăraşului prin Cercul de Donatori Ţara Făgăraşului. 
Patrimoniul este destinat prin actul de constituire, realizării scopului amintit.

Art. 9 Organele de conducere şi administrare ale Asociaţiei sunt: Adunarea Generală 
Consiliul Director şi Cenzorul. Dacă Asociaţia va avea mai mult de 100 de membri înscrişi 
până la data întrunirii ultimei adunări generale, controlul financiar intern se va exercita de 
către o Comisie de Cenzori.

Art. 10 Componenţa nominală a celor dintâi organe de conducere şi administrare, alese în 
baza dispoziţiilor Statutului Asociaţiei sunt:
(1) Adunarea Generală: alcătuită din totalitatea membrilor prevăzuţi la Art.2.

(2) Cenzor: ALDEAILIE, IONUŢ-CONSTANTIN, cu domiciliul în Sat Breaza, nr. 48, 
Comuna Lisa, Jud. Braşov, identificat cu CI seria ZV, nr. 058099, eliberată de SPCLEP 
Făgăraş la 10.12.2015, valabilă până la 16.12.2022, CNP 1961216081826,

(3) Consiliul Director:
Adunarea Generală alege în unanimitate următoarele persoane pentru a fi Membri în Consiliul 
Director: Marius Blană, Aurel Frîncu, Andrei-Mihai Iovu şi Florian Popa. 
în baza legislaţiei şi a Statutului, Adunarea Generală poate alege persoane care nu sunt 
membri ai Asociaţiei până la 25% din componenţa Consiliului Director. Pentru poziţia de 
Membru în Consiliul Director, îl alege în unanimitate pe:
PORANCIA, VICTOR, cu domiciliul în Mun. Făgăraş, Str. Tăbăcari, bl. 6, sc. D, ap. 5, Jud. 
Braşov, identificat cu CI seria BV, nr. 982691, eliberată de SPCLEP Făgăraş la 07.10.2014 
valabilă până la 01.10.2021, CNP 1931001081817.
Astfel, componenţa Consiliului Director este:
Blană, Marius Membru în Consiliul Director

Frîncu, Aurel Membru în Consiliul Director

Iovu, Andrei-Mihai Membru în Consiliul Director

Popa, Andrei Membru în Consiliul Director

Popa, Florian Membru în Consiliul Director

Porancia, Victor Membru în Consiliul Director

(4) Toţi membrii Consiliului Director sunt reprezentanţi legali ai Asociaţiei.
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A rt. 11 Noi, membrii fondatori ai Asociaţiei acordăm prin prezenta împuternicire individuală 
următorilor: Ştefan Cibian, cu domiciliul în Mun. Alba Iulia, Str. Crişan, Nr. 11, Jud. Alba 
identificat cu CI seria AX, nr. 502369, eliberat de SPCJEP Alba la 21.12.2012, valabil până la 
data de 22.03.2022, CNP 1810322081818, Aurel Frîncu, Andrei Popa, şi Victor Porancia 
să îndeplinească toate şi orice formalităţi legale cu privire la constituirea şi înregistrarea 
Asociaţiei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, obţinerea autorizaţiilor necesare si semnarea 
şi modificarea oricăror documente, cât şi a Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei în fata 
instanţelor române, Ministerului Justiţiei, bănci, notari publici, ANAF şi a oricărei alte 
instituăţi sau autorităţi. Ştefan Cibian, Aurel Frîncu, Andrei Popa şi Victor Porancia sunt 
de asemenea împuterniciţi să deschidă contul de patrimoniu iniţial la orice bancă din 
Romania, semnătură acestora producând efecte depline. în plus, Ştefan Cibian, Aurel 
Frîncu, Andrei Popa, şi Victor Porancia vor putea reprezenta, individual, pe oricare din 
membrii Asociaţiei în vederea obţinerii cazierului fiscal şi a altor documente necesare pentru 
înfiinţarea Asociaţiei, de la autorităţile competente.
a) Fiecare dintre cei împuterniciţi pot delega orice putere conferită lor către terţe persoane.
b) Noi, membrii fondatori ai Asociaţiei acordăm prin prezenta împuternicire următoarelor 

persoane în relaţia cu banca şi pentru deschidrea contului/conturilor Asociaţiei, având 
fiecare drept de semnătura unică, fără limită de sumă: Popa, Andrei, Frîncu, Aurel, si 
Frîncu, Maria-Cristina.

Art. 12 Prezentul act constitutiv actualizat a fost redactat astăzi 28.01.2018, în 6 (şase) 
exemplare, fiecare cu valoare de original.

ISubsemnotul Avocat Bscheş VasHe Qprion
jln conformitate cu dispoziţiile Art. 3, 
AI.1, tit. C. din tenoci 51/1995 modificata 
şi complotate Cî-'l’r  dota, identitatea părţilor 
şi conţinutei t ' 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. J3 /18.04.2019

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:

- aprobarea asocierii Municipiului Făgăraş cu Clubul Sportiv Ţara Făgăraşului în vederea 
susţinerii financiare a sportivului fagărăşean Curticăpean Ioan- Aurelian pentru a participa la 
CAMPIONATUL MONDIAL DE ÎNOT MASTERS din COREEA DE SUD - GWANGJU 
care va avea loc în perioada 1 2 - 1 8  august 2019 în vederea alocării de la bugetul local a 
sumei de 11.500 lei

Amendamente propuse:

PREŞEDINTE, 
Alexandru

SECRETAR,
Biza Radu

/ V

Cod: F-l



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. /,-■? /18.04.2019

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

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

- aprobarea asocierii Municipiului Făgăraş cu Clubul Sportiv Ţara Făgăraşului în vederea 
susţinerii financiare a sportivului fagărăşean Curticăpean Ioan- Aurelian pentru a participa la 
CAMPIONATUL MONDIAL DE ÎNOT MASTERS din COREEA DE SUD - GWANGJU 
care va avea loc în perioada 1 2 - 1 8  august 2019 în vederea alocării de la bugetul local a 
sumei de 11.500 lei

Amendamente propuse:

PREŞEDINTE, 
Negrilă Ion

SECRETAR,

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. / ?  /18.04.2019

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:

- aprobarea asocierii Municipiului Făgăraş cu Clubul Sportiv Ţara Făgăraşului în vederea 
susţinerii financiare a sportivului fagărăşean Curticăpean Ioan- Aurelian pentru a participa la 
CAMPIONATUL MONDIAL DE ÎNOT MASTERS din COREEA DE SUD - GWANGJU 
care va avea loc în perioada 1 2 - 1 8  august 2019 în vederea alocării de la bugetul local a 
sumei de 11.500 lei

Amendamente propuse:

A- "i— .__________ ■- / /4 i i -  ^

îTE,
a

PREŞEDC 
Bogdan Io

SECRETAR, 
Malene Petru



CONSILIUL LOCAL AL 
MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

COMISIA 3
COMISIA PENTRU SERVICII 
PUBLICE, PENTRU COMERŢ 
ŞI AGRICULTURĂ

AVIZ NR. /*£> /18.04.2019

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:

- aprobarea asocierii Municipiului Făgăraş cu Clubul Sportiv Ţara Făgăraşului în vederea 
susţinerii financiare a sportivului fagărăşean Curticăpean Ioan- Aurelian pentru a participa la 
CAMPIONATUL MONDIAL DE ÎNOT MASTERS din COREEA DE SUD - GWANGJU 
care va avea loc în perioada 1 2 - 1 8  august 2019 în vederea alocării de la bugetul local a 
sumei de 11.500 lei

Amendamente propuse:

a  ( /  / —

PREŞEDINTE, 
Popa Ovidiu Nidolae

SECRETAR, 
Cârlan Anca



CONSILIUL LOCAL AL COMISIA 2
MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ COMISIA DE ORGANIZARE ŞI

DEZVOLTARE URBANISTICĂ, 
REALIZAREA LUCRĂRILOR 
PUBLICE, PROTECŢIA MEDIULUI 
ÎNCONJURĂTOR, CONSERVAREA 
MONUMENTELOR ISTORICE ŞI DE 
ARHITECTURĂ

AVIZ NR. / 17.04.2019

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

Comisia de specialitate nr.2 AVIZEAZĂ (NU AVIZEAZĂ) favorabil proiectul de 
hotărâre privind:

- aprobarea asocierii Municipiului Făgăraş cu Clubul Sportiv Ţara Făgăraşului în vederea 
susţinerii financiare a sportivului fagărăşean Curticăpean Ioan- Aurelian pentru a participa la 
CAMPIONATUL M ONDIAL D E ÎN O T  M A STE R S din COREEA D E SUD - GWANGJU  
care va avea loc în perioada 1 2 - 1 8  august 2019 în vederea alocării de la bugetul local a 
sumei de 11.500 lei

Amendamente propuse:

PREŞEDINTE, SECRETAR,
Ercău Bruno Suciu Andreea



CONSILIUL LOCAL AL COMISIA 6
MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ COMISIA DE TURISM, RELAŢII

EXTERNE ŞI INTEGRARE 
EUROPEANĂ

AVIZ NR. r /17.04.2019

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

Comisia de specialitate nr.6 AVIZEAZĂ (NU AVIZEAZĂ) favorabil proiectul de 
hotărâre privind:________________________________________________________________

- aprobarea asocierii Municipiului Făgăraş cu Clubul Sportiv Ţara Făgăraşului în vederea 
susţinerii financiare a sportivului fagărăşean Curticăpean Ioan- Aurelian pentru a participa la 
CAMPIONATUL M ONDIAL D E ÎN O T M A STER S din COREEA D E SUD - GWANGJU  
care va avea loc în perioada 1 2 - 1 8  august 2019 în vederea alocării de la bugetul local a 
sumei de 11.500 lei

Amendamente propuse:

_ ./} JQ
/ 'i  /

PREŞEDINTE, 
Stengel Norberţ

SECRETAR, 
Clonţ Valentin

Cod: F-18


