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ANExA LA HCL nr.Jt1j18.08. 2017
REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A CLUBULUI SPORTIV DE
DREpT PUBLIC .. FRONTIERA 2004" CURTIC!
Art. 1 Denumirea
Denumlrea persoanei juridice de drept public este CLUBUL SPORTIV FRONTIERA
2004" CURTICI.
Art. 2 Sediul
Sediul clubului spo1tiv se afl a Ia Primaria
jud. Arad, cod 315200.

Ora~ulu l

Curtlci, str.Pr imariei, nr.47,

Art. 3 Caracterul juridic
Clubul sportiv ,.Frontiera 2004" Curticl, este persoana jurldidi de drept public,
polisportiv, apolitic, fara scop patrimonial, care 1 ~1 d esfa ~oara actlvitatea in
conform ltate cu prevederile Legii nr.69/2000 $1 Hotararea Consiliulul Local nr.
112/23.07.2004, nr. 208/27.11.2015 $1 a prezentului Regulament de organizare $1
functionare.
Art. 4 purata
Clubul sportiv este lnflintat pe o perioada nedetermlnata.
CAPITOLUL II
Art. 5 Scopul
Clubul sportiv are ca scop pro movarea ~I organizarea sportu lui pentru toti, a
sportulul de perfo rman ta Ia dlferite discipline sportive aprobate de Conslllul Local al
Ora$ulul Curtici.
Art. 6 Obiectul de activ itate
Clubul sportiv are ca obiect de activltate performanta, seleqla, pregatlrea ~~
participarea Ia competitii interne $1 internatlonale.
Principalele activitatt pe care Clubul polfsportiv le desfa$oara in conformitate cu
scopul $1obiectul de activita te, sunt urmatoarele:
- sprijinlrea selectillor pe ramurl de sport: fotbal, volei, tents de camp, tenis de
masa, $ah, handbal, basch et, judo, popice, lnot, ecvestra, glmnastica, gimnastica
artlsti ca, polo, fotbal in sala, olna, box, lupte, scrlma, atletlsm, ka rate wkc, dans
sportiv, modellsm-automodelism, navomodellsm, rachetomodelfsm, aeromodelism.
- organlzare de competitii sportive;
- tnitierea si pregatirea coplllor In vederea practicarii sportuiul de performanta;
- promovarea educatlei fizlce si a sportului Ia nlveiul Orasului;
-sprijinirea amenajarii bazelor sportive corespunzatoare, imbunatati rea bazei
materiale (echipament, materiale sportive);
- stabillrea legaturilor cu alte club uri sportive sfmifare din tara sf din strainatate;
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- desfasurarea unor activltatl propagandlste in vederea atragerii de sponsori
pentru activitatlle sportive desfasurate in cadrul clubului;
- orgnlzarea de competitii, aprobate de catre Consillul Local se face cu avizul
forurilor de specialitate.
CAPITOLUL III PATRIMONIUL CLUBULUI SPORTIV

Art. 7 Patrimoniul
Sumele de bani prevazute pentru flnantarea ciubulul sportlv pentru actlvltati
sportive sunt cele prevazute in bugetui aprobat anual de Conslllul Local Cu rtlcl, Ia
propunerea Conslliului de administratie.
Evidentele financlare se tin de catre contabllitatea clubului, potrivit prevederilor
legislatiei romane.
Art. 8 Surse de finantare
Clubul sportiv poate primi donatii sub forma de bunuri sau bani, de Ia orice
persoana fizica sau juridica, din Romania sau din stralnatate, in vederea realizarii
scopului pentru care a fost creat.
Mijloacele banesti vor fi asigurate din urmatoarele surse:
- veniturl prorii din incasari provenite din manifesatrlle si competitille sportive,
contracte de publicitate, valorificarea diferitelor exponate cu sigla sl culorile clubului
sportiv;
- sume alocate din bugetul Conslliului Local Curtici;
- alocatll de Ia bugetul de stat;
- sume ramase din exercitiul financiar precedent;
- cotizatll, donatii, contributii de Ia sponsori;
- indemnlzatll din transferul jucatorllor;
- alte surse.
Admin ltrarea bugetului anual de venituri si cheltulell se face in condltille
prevazute de normele prlvlnd finantele publice.
Toate actlvitatile clubului sportlv sunt non profit.
Foloslrea mijloacelor banesti, a bazei materiale si sportive se face in conformltate
cu normele legale in vigoare sl hoatararlle aprobate de Consllul Local Curtlci.
Clubul sportiv poate angaja personal necesar realizarli obliectulul de activltate.
CAPITOLU L IV ORGANELE DE CONDUCERE. ADMINISTRARE SI CONTROL ALE
CLUBULUI SPORTIV

Art. 9 Organele de conducere. admjnistrare si control ale clubului sportiv
Organele de conducere, adminlstrare si control ale clubului sportiv sunt:
- Consillul Local Curtld;
- Consiliul de admlnlstratie.
- Referent sportiv
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Art. 10 Consiliul Local al Orasului Curtici
Consiliul Local al Ora~u l ui Curtici este organul suprem de conducere al clubului
sportiv, fiind format din tota litatea consi lierilor.
Consiliul Local Curtici va analiza activitatea sportiva ori de cate ori este necesar.
Convocarea Conslliului Local se face de ditre primar sau din inl~iativa a 1/3 din
numarul total al consilierilor, conform Regulamentulu i de organizare si functionare a
Consiliului Local Curtici, in vigoare, specificand locul, data, ora si ordinea de zi.
Consiliul Lo cal Curtici are u rmatoare competenta:
- aproba organigrama clubului sportiv pe ramuri sportive, Ia propunerea
Consiliulul de administratie;
- aproba strategia si obiectele generale ale clubulu i sportiv, Ia propunerea
Consiliului de administratie;
- aproba bug etul de venituri si cheltu ieli si bilantul contabil anual;
- alege ~~ revoca membrii Conslliului de administratie;
- aproba schimbarea sediului;
- lnfiin~eaza ramurile sportive din cadrul clubu lui sportiv;
- aproba fuziunea sau afilierea Ia organlzatll nationale sau internationale;
Hotararile Consiliului Local Curtici sunt legal constituite in prezenta a '12 plus unu
din numarul total al membrilor Consiliului Local Curtici.
Art. 11 Consiliul d e administratie
Consiliul de administra~ie reprezinta clubul sportiv in toate actele vietii sale
juridice, conformandu-se regulamentu lui de organizare si functionare, Hotararilor
Consiliului Local Curtici si Legii nr.69/2000 a educatiei fizice si sportului. De asemenea
Consiliul de admlnistratie asigura punerea in executare a Hotararilor Consiliului Local
Curtlci.
Consiliul de administratie este formnat din 5 membri a le~i ~i se intrune~te lunar
sau ori de dlte or i este nevoie.
La fiecare ~edinta se va intocmi un proces verbal, Pentru valabi litatea deciziilor
este necesar votul a jumatate plus unu din numarul membrilor Consiliului de
administratie. In exercitarea competentei sale, Consiliul de admnistratie conduce
lntreaga activitate a clubulu i sportiv;
- prezinta semestrial Consiliului Local raportul de activltate;
- prezinta Consiliului Local un raport asupra bllantulul anual sl rapoarte perlodlce
privind respectarea bugetului de venituri si cheltuieli ale clubu lui sportiv;
- prezinta Consiliului Local un raport asupra controlu lui efectuat Ia nivelul
clubului sportiv si a sectiior sportive constituite;
- conduce ~i analizeaza activltatea referentului sportiv;
- conduce ~i anallzeaza activitatea birourilor de conducere ale sectlllor sportive
organizate in cadrul clubu lui sportiv;
- intocme~te organlgrama ~i o supune spre aprobare Consiliului Local;
- intocme!?te strategia pe care o supune spre aprobare Consiliului Local;
-propune Consillului local schimbarea birourilor de conducere a seqiilor sportive;
- intocme!?te bugetul anual de venituri !?i cheltuieli ~i il propune spre aprobare
Consiliului Local al o ra~ului Curtici.
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- stabile~te persoanele remunerate pentru activitatea depusa in cadrul clubului
sportlv, precum ~I cuantumu l acestei remuneratli;
- intocme~te lnventarul ~I tine registrul jurnal al ciubulul sportiv;
- intocm~te ~I prezinta spre aprobare Consiliului Local Regulamentul de ordlne
interioara al clubului sportiv;
- aproba achizl~ionarea materialelor necesare clubuluf sportiv;
- Ia $edlntele Consiliulul de administratie pot particlpa sportivi ai clubului,
sponsor! ~~ persoane lnteresate de actlvitatea sportlva.
Consiliul de Administratie va avea urmatoarea componenta:
- presedinte;
- vicepresedlnte;
- secretar;
- membrii;
Seqiile sportive organizate cu aprobarea Consiliului Local Curtici vor fi
conduse de Referc ntul sportiv, care va conduce intreaga activtate curenta $1
se subordoneaza direct Consiliului de administratie a/ c/ubului sportiv.

Art.12 Atributiile referentului s portiv sunt:
a) Organizeaza $1 conduce actlvitatea clubului ~~ raspunde de obiectivele stabilite.
b) Aproba regulamentul de ordine interioara al clubului ~~ asigura respectarea
acestuia de clltre int reg personalul,
c) Reprezinta personal sau prln delegat clubul in relatllle cu organele s portive
Interne ~i/sau lnternatlonale, cu celelelte lnstitutll publice ~~ private, organe
jurisdiqionale, organizatll sau agenti economic!, precum ~~ cu persoanele fizlce
sau juridice romane sau strlllne.
d) Elaboreaza programe de dezvoltare pe termen mediu ~; scurt al clubului in
concordantll cu strategla natlonala ~~ locala de dezvoltare a activltatll sportive,
e) Negociaza $1 semneaza contractele $1 alte acte juridlce de angajare a clubului.
f) Coordoneaza ~I controleaza activitatea desfa~urata in cadrul sectJIIor pe ramura
de sport din cadrul clubulul, precum ~I a antrenorilor, in vederea realizaril
scopului ~I oblectului de actlvltate a ciubulul.
g) Asigura aplicarea ~~ respectarea dispozltlllor legale in vlgoare.
h) in d epline~te toate atributllle ce ii revln conform dispozltlllor legale in vigoare in
ca litate de ordonator tertlar de credite ~I raspunde potrivlt legii de :
Realizarea venlturilor,
Folosirea eficientll ~~ in mod oportun a sumelor primite de Ia bugetul local.
Integritatea bun uri lor incredintate clubulul.
Organizarea ~~ tinerea Ia zl a contabllltatll.
Prezentarea Ia term en a sltuatiilor financlare(bilant, cont de profit, etc.).
i) Stabile$te ~I deleaga atrlbutii pe trepte lerarhice ~I functii avand in vedere
regulamentul de organizare ~~ funqionare propriu $1 structura organlzatorica.
j) Raspunde potrivit reglementarilor legale in vlgoare de de incadrarea personalulul
salariat din subordine.
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k) Organizeaza controlul indeplinirii sarcinllor de catre personalul din subordine ~i
urmare~te aplicarea masurllor pe care le dispune.
I) Apllca in conditiile legii sanctiunl discipllnare salaria~il or, in cazul savar~lrii de
abateri disclplinare ~~ dispune repararea prejudiciilor produse.
m) Aproba planurile de pregatire prezentate de antrenorii clubului.
n) Anallzeaza periodic, impreuna cu antrenorii, stadiul indeplinlrii oblectivelor
stablllte ~~ realizate de sportlvll legltlma~lla club.
o) Aproba caledarul competitlonal intern ~~ lnterna~lonal at clubulul ~~ urmare~te
derularea acestuia.
p) Urmlire~e pregatirea ~~ participarea sportivilor Ia competitii.
q) Stablle~te, pentru fiecare antrenor, numlirul de grupe de sportivi pe nivele
valorice.
r) Asigura const ituirea ~~ actualizarea permanenta a fondului documentar ~~ al
bancll de date at clubului, respectiv:
Actele normative in vlgoare prlvln d actlvitatea sportlva, regulamentul de
ordine interioara,
Programele de dezvoltare pe termen mediu ~~ scurt at clubulu l.
Evidenta sportivllor legltlmat i ~I cl asifica~l pe ramuri de sport.
Rezultatele obtinute de sportivl in competitii le Interne $1 lnternatlnale.
s) Dispune masuri pentru promovarea spiritului de fair-play $1 pentru combaterea $1
prevenlrea vlolentel $1 dopajului in activitatea clubului.
t) Asigura ~~ rlipunde de integritatea, intretlnerea ~~ funqionarea in conditll optime
a bazei sportive din patrimoniul clubului.
u) Orice alte atributll cu exceptia acelor date potrivit reglementarilor legale in
competenta altor organe.
Art.p Controlul a ctivitM ii
Comlsia de cenzorl alcatulta dintr-un numar de 1-3 membrl, are urmatoarele
atributii:
- verifica actlvitatea financiar-contabila a clubului sportiv si gestionarea
patrlmonlulul acestula;
- verifica concordanta cheltulelllor efectuate cu bugetul de venlturi si cheltuieli sl
programele efectuate;
-are acces Ia documentele clubulul sportiv.
Controlul financiar preventiv se organlzeazli in condltiile prevazute de leglslatia in
vigoare.
Auditu l public Intern al clubului se real izeaza prin grija Primariel ora!?ulul Curtlcl
raportul de audit fiind aprobat de ordonatorul principal de credite in conditiile prevazute
de legislatla in vigoare.
Art. 14 Clubul sportiv va avea culorlle alb-albastru si sigla proprie.

A!::t.. (15) Clubul sportiv Frontiera 2004 Curtici detine exclusivitate asupra:
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a) Dreptului asupra imaginii de grup sau individuale, statid! sau in mi~care, a
sportivilor in echipamentul de concurs ~i de reprezentare, cand participa Ia
competi~ii in numele clubului.
b) Drepturile de fol osin~a asupra siglei/emblemei proprii.
c) Drepturile de reclama, publicitate ~i de televiziune Ia competi~iile pe care le
organizeaza sau Ia ca re participa, dupa caz.
(2) Drepturil e men~ionate Ia alineatul (1) pot fi cesionate de club in condi~iile legii ~i
numai dupa ob~i nerea avizului favorabil din partea Consiliului Local al ora$ului
Curtici, judetul Arad .
Art. 16 Prevederile prezentului Regulament, se adapteaza permanent in functie de
normele legale in vigoare.

)

Prezentul regu lament de organizare si fu nctionare a fost aprobat $i modificat prin
Hotararea Cosiliului Local Curtici nr. 146/12.10.2004, nr. 34/19.07.2016 ~i
nr.___j18.08.2017
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