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ANEXA LA HCL nr. 40/10.03.2016 
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REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A CLUBULUI SPORTIV DE 
~EPT PUBLIC .. FRONIIERA 2004" CURTICJ, completa t conform art. 1 si art. 2 

din HCL nr. 208 /27.11.2015 

Art. 1 Denumirea 
- Denumirea persoanei juridlce de drept public este CLUBUL SPORTIV FRONTIERA 
2004" CURTICI. 

Art. 2 Sediul 
- Sediul clubului sportiv se afla Ia Primaria Ora$ului Curtici, str.Primanei, nr.47, jud . 
Arad, cod 315200. 

Art. 3 Caracterul juridic 
Clubul sportiv ,.Frontiera 2004" Curtici, este persoana juridica de drept public, 

polisportiv, apolitic, flirli scop patrimonial, care i$i desfa~oara activitatea in conformitate 
cu prevedcrile Legii nr. 69/2000 $i Hotararea Consiiiului Local nr.ll2/23.07.2004, nr. 
208/27. 11.2015 $i a prezentului Regulament de organizare $i func~ionare. 

Art. 4 Durata 
Clubul sportiv este infiin\at pe o ;:>erioada nedetermtnatl!. 

CAPITOLUL II 
Art. 5 Scopul 

Clubul sportiv are ca scop promovarea $i organizarea sportului pcntru toti, a 
sportului de performanta Ia diferite discipline sportive aprobate de Consiliu Loca, al 
Ora$UIUI CurtiCI. 

Art. 6 Obiectul de actjvjtate 
Clubul sportiv are ca obiect de activitate performanta, selectia, pregatirea si 

participarea Ia compelitii interne si internationale. 
Principalele act•vitati pe care Clubul polisportiv le desfasoara in conformitate cu 

scopul si obiectul de activitate, sunt urmatoarele: 
0 sprijinirea seleciiilor pe ramuri de sport: fotbal, fotbal femin in, vole1, tenis de 

camp, Lenis de masa, $ah, handbal, baschel, judo, popice, inot, d'llarie, gimnastica, 
g1mnast1ca artistica, polo, futsal, oina, box, lupte, spada, atletism, karate. 

o organizare de competi~ii sportive; 
inltierea $1 pregatirea copiilor in vederea practicarii sportului de performan~a; 

o promovarea educatiei f izice $1 a sportului Ia nivelul Ora$ului; 
sprijinirea amenajarii bazelor sportive corespunzatoare, imbunatafirea bazei 

materrale (echipamenl, materiale sportive); 
0 slabilirea legaturiior cu alte cluburi sportive similare d n tara si din strainatate; 
0 desfasurarea unor activitat propagandiste ir veoerea atrager i de sponson 

pentru activitatiie sportive desfasurate in cadrul clubului; 
o orgnizarea de competitil, aprobate de catre Consiliul Local se face cu avizul 

foruril or de specialita-'t.;.e_. _ 
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CAPITOLUL III PATRIMONIUL CLUBULUI SPORTIV 

Art. 7 Patr imoniul 
- Sumele de bani prevazute pentru finantarea clubulu i sportiv pentru activitati 
sportive sunt cele prevazute in bugetul aprobat anual de Consiliul Local Curtici, Ia 
propunerea Consiliului de administra~ie. 

Eviden~ele financiare se ~in de catre contabilitatea clubului, potrivit prevederi lor 
legisla~iel romane. 

Art. 8 Surse de finantare 
Clubul sportiv poate primi donarii sub forma de bunuri sau bani, de Ia orice 

persoana flzica sau juridlca, d1n Romania sau din strainatate, in vederea realizarii 
scopului pentru care a fost creat. 

Mijloacele banesti vor fi asigurate din urmatoarele surse: 
• venituri prorii din incasari provenite din manifesatrile si competitille sportive, 

contracte de publicitate, valorificarea diferitelor exponate cu sigla si culorile clubului 
sportiv; 

• sume alocate din bugetul Consiliului Local CurtiCi; 
• alocatii de Ia bugerul de stat; 
· sume ramase dm exercitiul financiar precedent; 
- cotizatii, donati1, contributil de Ia sponsori; 
• indemnizatii din transferul jucatorllor; 
- alte surse. 
Adm1nitrarea bugetului anual de venituri si cheltuieli se face in conditiile prevazute 

de normele privind finantele publice. 
Toate activitati le clubului sportiv sunt non prof1t. 
Folosirea mijloacelor banesti, a bazei materiale si sportive se face in conformitate 

cu normele legale in vigoare 51 hoatararile aprobate de Consiiul Local Curtici. 
,.-.. Clubul sportiv poate anga]a personal necesar realizarii obliectului de activ1tare. 

CAPITOLUL IV ORGANELE DE CONDUCERE. ADMINISTRARE SI CONTROL ALE 
ChUBUbUI SPORTIV 

Art. 9 Organele de conducere. adminjstrare sj control ale clubului sportiv 
Organele de conducere, administrare si conlrol ale clubulul sportiv sunt: 
- Consiliul Loca Curtici; 
- Consiliul de admin'stratie. 

Art. 10 Consiliul Local al Orasului Curtici 
Consiliul Local al Orasului Curtici este organul suprem de conducere al clubului 

sportiv, fiind format din totalitatea consilierilor. 
Consiliul Local Curtici va analiza trimestrial activitatea sportiva ori de cate ori este 

necesar. 
Convocarea Consiliului Local se face de catre primar sau din initiativa a 1/3 din 

numarul total al consiilerilor, conform Regulamemului de organizare si functionare a 
Consiliului Local CurtKi, in vigoare, specificand locul, data, ora si ordinea de zi. 
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Consiliul Local Curtici are urmatoare competenta: 
- aproba organigrama clubului sportiv pe ramuri sportive, Ia propunerea 

con5iliului de administratie; 
- aproba strategia si obiectele generale ale clubului sportiv, Ia propunerea 

Consiliului de administratie; 
- aproba bugetul de venituri si cheltuiel i si bilantu l contabil anual; 
- alege si revoca membri Consiliului de administratie; 
- aproba schirnbarea sediului ; 
- infiinteaza rarnurile sportive din cadru l clubulu i sportiv; 
- aproba fuziunea sau afilierea Ia organizati i nationale sau internationale; 
Hotararile Consiliului Local Curtici sunt legal constitu ite in prezenta a 'h plus unu 

din numarul total al mernbri lor Consiliului Local Curtici. 
Art. 11 Consiliul de administratie 

Consi liul de administratie reprezinta clubul sportiv in toate actele vie~ii sale 
j uridice, conformandu-se regulamen tului de organizare si funct ionare, Hotararilor 
Consiliului Local Curtici si Legii nr.69/2000 a educatiei fizice si sportului. De asemenea 
Con5iliu l de adrninistratie asigura punerea in executare a Hotararilor Consiliului Local 
Curtici . 

Consiliul de administra\ie este fo rmat din 5 rnembrii alesi si se intruneste lunar 
sau ori de cate ori este nevoie. 

La f iecare sedinta se va intocmi un proces verbal, pentru valabilitatea deciziilor 
e5te necesar votu l a jumatate plus unu din numarul membrilor Consiliului de 
administratie. In exercitarea competentei sale, Consiliul de administratie conduce 
intreaga activitate a clubului sportiv; 

- prezinta periodic Consiliului Local raportul de activitate; 
- prezinta Consil iulu i Local un raport asupra bilantului anual si rapoarte periodice 

privind respectarea bugetului de venituri si cheltuieli ale clubulu i sportiv; 
- prezinta Consil iului Local un raport asupra controlului efectuat Ia nivelul clubului 

sportiv si a sectiior sportive constituite; 
- conduce si analizeaza activitatea sectiilor sportive organizate in cadru l clubulu i 

sportiv; , 
- intocmeste organigrama si o supune spre aprobare Consiliului Local; 
- intocmeste strategia pe care o supune spre aprobare Consiliului Local; 
- propune Consil iului local schimbarea birouri lor de conducere a secti ilor sportive; 
- stabileste persoanele remunerate pentru activitatea depusa in cadrul clubului 

sportiv, precum si cu<lntumul aceslei remuneratii ; 
- in tocmeste inventarul si t ine registrul jurnal al clubului sportiv; 
- intocmeste si prezinta spre aprobare Consiliului Local Regulamentul de ordine 

interioara al clubulu i sportiv; 
- aproba achizit ionarea materialelor necesare clubulu i sportiv; 
- Ia sedintele Consiliului de administratie participa comisia de cenzori, sportivi ai 

clubulu i, sponsori si persoane interesate de activita tea sport iva; 
Consiliul de Administratie va avea urmatoarea componenta: 
- presedinte; 
- vicepresedinte; 
- secretar; 
- membrii ; 
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Sectiilor sportive organizate cu aprobarea Consiliului Local Curtici li se vor aloca 
un antrenor specializat pentru fiecare sectie, acestia subordonandu-se direct Consiliului 
de admin1stratie al clubului sportiv. 

8rt.12 Controlul activi tatii 
Organul de control al activita tii economico-financiare al clubului sport1v este 

controlul financiar preventiv al auditului intern, Ministerul de Finante si Curtea de 
Conturi. 

Comisia de cenzori alcatuita dintr-un numar de 1-3 membri, are urmatoarele 
atributii: 

- verifica activitatea financiar-contabila a clubului sportiv si gestionarea 
patrimoniului acestuia; 

- veri fica concordanta cheltuielilor efectuate cu bugetul de venituri si cheltuieli si 
programele efectuate; 

- are acces Ia documentele clubulu1 sportiv. 

Art. 13 Clubul sportiv va avea culorile alb-albasuu si sigla proprie. 

Art. 14 Prevederile prezentului Regulament, se adapteaza permanent in functie de 
normele legale in vigoare. 

Prezentul regulament de organizare si functionare z fost aproba[ prin Hotararea 
Cosiliulu Local Curtici nr. 146/12.10.2004, nr. 208/27.11 .2015 si nr. 40/10.03.2016. 

PRE$EDINT SECRETARUL ORASULUI CURTICI, 
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