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ANEXA LA HCL nr. ~ 19.07 . 2016
REGULAMENT [)E ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A CLUBULUI SPORTIV PE
DREPT PUBLIC , FRONTIERA 2004" CURTICI, comoletat conform modificarilor
aduse prjn HCL n r.
/ 19.07.2016

A rt. 1 Denumirea
Denumlrea persoanei juridice de drept public este CLUBUL SPORTIV FRONTIERA
2004" CURTICI.
Art. 2 Sediul
Sediul clubului sportiv se afla Ia Primaria Ora~ulu i Curtici, str.Primarlei, nr.47,
jud. Arad, cod 315200.
Art. 3 Caracterul juridic
Clubul sportiv .,Frontiera 2004" Curticl, este persoana jurididi de drept public,
polisportlv, apolitic, fara scop patrimonial, care l~i desfa~oara activitatea in
conformltate cu prevederile Legil nr. 69/2000 ~i Hotikarea Consiliului Local nr.
112/23.07.2004, nr . 208/27.11. 2015 ~i a prezentului Regulament de organizare ~I
funqionare.
Art. 4 Durata
Clubul sportiv este infiin~at pe o perioada nedeterminata.
CAPITOLUL II
Art. 5 Scopul
Clubul sportiv are ca scop promovarea ~~ organizarea sportului pentru to~i, a
sportului de performan~a Ia diferite discipline sportive aprobate de Consillul Local al
Ora~ului Curticl.
Art. 6 Obiectul d e actjvjtate
Clubul sportiv are ca obiect de activitate performan~a, selectia, pregatirea ~~
particlparea Ia competltli interne $i lnternatlonale.
Principalele activitati pe care Clubul polisportiv ie desfa~oara in conformitate cu
scopul ~~ obiectul de activitate, sunt urmatoareie:
- sprijinlrea selectiilor pe ramuri de sport: fotbal, volei, tenis de camp, ten ls de
masa, ~ah, handbal, baschet, judo, popice, inot, ecvestra, gimnastica, gimnastica
artistica, polo, fotbal in sala, oina, box, lupte, scrima, atletism, karate wkc, dans
sportiv, modellsm-automodellsm, navomodelism, rachetomodelism, aeromodelism.
- organizare de competltli sportive;
- inltierea si pregatirea copiilor in vederea practicarii sportului de performanta;
- promovarea educatlei fizice si a sportuiui Ia nivelul Orasului;
-sprijinirea amenajarii bazelor sportive corespunzatoare, imbunatatirea bazei
materiale (echipament, materiale sportive);
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- stabilirea legaturilor cu alte cluburi sportive similare din tara si din strainatate;
- desfasurarea unor activitati propagandiste in vederea atragerii de sponsori
pentru activitatlle sportive desfasurate in cadrul clubului;
- orgnizarea de competitii, aprobate de catre Conslliul Local se face cu avizul
forurilor de specialitate.
CAPITOLUL III PATRIMONIUL CLUBULUI SPORTIV
Art. 7 Patrimoniul
Sumele de bani prevazute pentru finantarea clubului sportiv pentru activltati
sportive sunt cele prevazute In bugetul aprobat anual de Conslllul Local Curtlcl, Ia
propunerea Consiliului de administratie.
Evidentele financiare se tin de catre contabilitatea clubulul, potrivit prevederllor
legislatlei romane.
Art. 8 Surse de finantare
Clubul sportiv poate priml donatil sub forma de bunuri sau bani, de Ia orlce
persoana fizlca sau juridica, din Romania sau din strainatate, In vederea reallzarii
scopulul pentnu care a fost creat.
Mijloacele banesti vor fi asigurate din urmatoarele surse:
- veniturl prorii din lncasarl provenlte din manifesatrile sl competltllle sportive,
contracte de publicitate, valorificarea diferitelor exponate cu sigla si culorile clubului
sportiv;
- sume alocate din bugetul Consiliului Local Curtici;
- alocatii de Ia bugetul de stat;
- sume ramase din exercitiul financiar precedent;
- cotizatii, donatii, contributii de Ia sponsori;
- indemnlzatii din transferul jucatorllo r;
- alte surse.
Adminitrarea bugetului anual de venituri si cheltuieli se face in condltiile
prevazute de normele prlvlnd finantele publice.
Toate actlvltatile clubulu l sportiv sunt non profit.
Folosirea mijloacelor banesti, a bazei materiale si sportive se face in conformltate
cu normele legale in vigoare si hoatararile aprobate de Consliul Local Curticl.
Clubul sportiv poate angaja personal necesar realizarli obliectului de activitate.
CAPITOLUL IY ORGANELE DE CONDUCERE. APMINISTRARE SI CONTROL ALE
CLUBULUI SPORTIV
Art. 9 Organele de conducere. administrare si co ntrol ale clubului sportiv
Organele de conducere, administrare si control ale clubului sportiv sunt:
- Consiliul Local Curtici;
- Consiliul de admlnistratie.
- Director sportiv.
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Art. 10 Consiliyl Local a l Orasul yj Curticj
Consiliul Local al Ora!;iului Curtici este organul suprem de conducer e al clubu lui
sportiv, fllnd format din totalitatea consi lierllor.
Consiliul Local Curtici va analiza activitatea sportiva ori de cate orl este necesar.
Convocarea Conslllului Local se face de d3tre primar sau din in l~iativa a 1/3 din
numarul total al consillerilor, conform Regulamentului de organizare si functionare a
Consiliului Local Curtici, in vigoare, specificand locul, data, ora sl ordinea de zl.
Consiliul Local Curtici are urmatoare competenta:
- aproba organlgrama clubului sportiv pe ramuri sportive, Ia propunerea
Consiliulul de administratie;
- aproba strategla si obiectele generale ale clubulu i sportiv, Ia propunerea
Consiliulul de admlnistratie;
- aproba bugetul de venituri sl cheltuieli si bilantul co ntabll anuai;
- alege si revoca membri Conslliuiui de administratle;
- aproba schimbarea sediului;
- inflinteaza ramurile sportive din cadrul clubuiui sportiv;
- aproba fuziunea sau afiiierea Ia organizatll nationale sau lnternatlonale;
Hotararile Consiliului Local Curtlci sunt legal constituite in prezenta a tf2 plus unu
din numarul total al membrilor Consiliului Local Curtici.
Art. 11 Consiliul de adm inistratie
Consiliui de admlnistratle reprezinta clubu l sportlv in toate actele vletil sale
jur ldlce, conformandu-se regulamentului de organizare si functionare, Hotararilor
Consiliulul Local Curtici si Legll nr. 69/2000 a educatiei flzice si sportulul. De asemenea
Conslliul de admlnistratle aslgura punerea In executare a Hotararilor Consillului Loca l
Curtlci.
Consiliul de adminlstratie este formnat din 5 membri ale$1 !;ii se intrune!;ite lunar
sau ori de cate ori este nevoie.
La flecare $edinta se va intocml un proces verbal, Pentru valabllitatea decizillor
este necesar votul a jumatate plus unu din numarul membrilor Conslllului de
admlnistratle. In exercltarea competen~el sale, Consiliul de admnlstratie conduce
intreaga activitate a clubului sportiv;
- prezinta semestrial Consiliulul Local raportul de activitate;
- prezinta Consiliului Local un raport asupra bllantului anual si rapoarte periodlce
privind respectarea bugetului de venituri si cheltuiell ale clubului sportiv;
- prezinta Consiliului Local un ra port asupra controlulul efectuat Ia nivelul
cl ubului sportiv sl a sectllor sportive constituite;
- conduce si analizeaza activitatea directorului sportiv;
- conduce si anallzeaza activitatea birourilor de conducere ale sect iilor sportive
organizate in cadrul clubului sportiv;
- intocmeste organlgrama si o supune spre aprobare Conslllului Local;
- intocmeste strategia pe care o supune spre aprobare Conslllului Local;
- propune Conslllului local schimbarea birourilor de conducere a sectillor
sportive;
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- intocme~te bugetul anual de venlturi ~~ cheltuiell ~~ II propune spre abrobare
Conslllului Local al ora~ulul Curticl.
- stablle~te persoanele remun erate pentru activitatea depusa in cadrul clubulul
sportiv, precum $1 cuantumu l acestei remuneratii;
- intocme~te lnventarul ~~ ~lne reglstrul jurnal al clubului sportiv;
- intocme~te ~I prezinta spre aprobare Consiliului Local Regulamentul de ordine
interioara al clubulul sportiv;
- aproba ach lzl~ion area materialelor necesare clubulu i sportlv;
- Ia ~edln~ele Consiliului de administratie participa comisla de cenzori, sportivi al
clubului, sponsori ~~ persoane interesate de activitatea sportiva;
Consiliul de Administratie va avea urmatoarea componenta:
- presedinte;
- vicepresedinte;
- secretar;
- membrii;

Sectlile sportive organizate cu aprobarea Consi/iu/ui Local Curtici vor fi
conduse de Directorul sportiv, care va conduce lntreaga activtate curenta $i se
subordoneaza direct Consiliu/ui de administratie a/ clubu/ui sportiv.
Art.12 Director sportiv.
Directorul sportiv are in principal urmatoarele atributli:
a) Organlzeaza $1 conduce actlvltatea clubulul ~I raspunde de obietivele sta billte.
b) Aproba regulamentul de ordine interioara al clubului ~I asigura respectarea
acestula de catre intreg personalul,
c) Reprezlnta per sonal sau prin delegat clubul in relatiile cu organele sportive
inteme$1/sau lnternationale, cu celelelte institutii publice ~~ private, organe
jurisdiqionale, organizatii sau agenti economici, precum $1 cu persoanele fizice
sau juridice romane sau std3ine.
d) Elaboreaza programe de dezvoltare pe termen mediu $1 scurt al clubului in
concordanta cu strategia nationala ~~ !ocala de dezvoltare a activitatii sportive,
e) Negoclaza ~i semneaza contractele $1 alte acte juridl ce de angajare a clubului.
f) Coordoneaza $1 controleaza activitatea desfll$urata in cadrul seqiilor pe ramura
de sport din cadrul clubulul, precum ~i a antrenorilor, in vederea realizarii
scopului $i oblectului de activltate a clu bului.
g) Asigura aplicarea ~~ respectarea dispozitiilor legale in vigoare.
h) indepline~te toate atributiile ce ii revin conform dispozitiilor legale in vigoare ~i
raspunde potrivit legii de :
Reallzarea veniturllor,
Folosirea eflcienta $i in mod oportun a sumelor primite de Ia bugetul local.
Integritatea bunurilor incredintate cl ubulul.
Organizarea ~i ~inerea Ia zl a contabilitatil.
Prezentarea Ia termen a situatiilor financiare(bilant, cent de profit, etc.).

ROMA NIA

]UDETUL ARAD
CONSIU UL LOCAL AL ORASULUI CURTICI
Su. Primari<i nr. 47; t el 0257/464004; fa." ' 0257/464130;

Sta bile~te $1 deleagl§ atributii pe trepte lerarhice ~~ funqii avand In vedere
regulamentul de organizare ~~ functlonare propriu $1 stru ct ura organizatorldi.
j) Raspund e potrivit reglementarilor legale in vigoare de de incadrarea personalului
salariat din subordine.
k) Org anizeaza controlul lndepllniri sarcinilor de catre person alul din subord ine $i
urmare$te apllcarea masurilor pe care le dispune.
I) Aplica in conditiile legii sanqiuni discipllnare salarlatilor, in cazul savar~ irii de
abaterl discipllnare ~~ dispun e repararea prejudiciilor produ se.
m) Aproba planurile de pregatire prezentate de antrenorii clubului.
n) Analizeaza periodic, impreuna cu antrenorii, stadiul indeplinirii obiectivelor
stabilite ~i realizate de sportivii legitimati Ia club.
o) Aproba caledarul competitlonal intern $1 internation al al clubului $1 urmare$te
derularea acestuia.
p) Urmare~te preg atirea ~~ participarea sportlvllo r Ia competltll.
q) Stabile$te pentru flccare ontrenor, prin fi~a postului, num arul de grupe de
sportivi pe nivele valorice.
r) Asigura constituirea ~~ actualizarea permanenta a fondului documentar $i al
bancil de date al clu bului, respectiv.
Actele normative in vigoare privlnd activitatea sportiva, regulamentul de
ordine interioara,
Program ele de dezvoltare pe termen m ediu $1 scurt al clubului.
Evldenta sportivilor legitimati ~i clasificatl pe ramuri de sport.
Rezultatele obtinute de sportivi in competitiile interne $1 internatlna le.
s) Di spune masurl pen tru promova rea spiritulul de fair-play ~~ pentru com baterea $1
prevenirea violentei $i dopajului in activitatea clubului.
1) Asigura $1 rapunde de integrltatea, intretinerea $1 funqionarea in con ditii optime
a ba zel sportive din pat rimonlul clubului.
u) Orice alte atr ibutii cu exceptia acelor date potri vit reglementarilor legale in
competenta alter organe.

i)

Art.13 Controlul a ctivitatii
Comisla de cen zori alcatuita dintr-un numar de 1·3 membri, are urmatoarele
atributii :
- verifica actlvitatea financlar -contabila a clubului sportiv sl gestion area
patrimoniului acestuia;
- verifica concordanta cheltuielilor efectuate cu bug etu l de venit uri si cheltuieli si
programele efectuate;
- are acces Ia documentele clubului sportiv.
Controlul fi nanclar preven ti v se organizeaza i n conditiile prevazute de legislatia in
vig oare.
Auditul public Intern al clubulu l se realizeaza prin grija Primariei ora~ulul Curtici
ra portul de audit fi ind aprobat de ordon atorul principa l de credite in condltiile prevazute
de legislatia in vigoare.
Art. 14 Clubul sportiv v a avea culorile alb-albast ru si sigla proprie.
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Art. ( 15) Clubul sport1v Frontiera 2004 Curtici depne exclusivitatc a supra:
a) DreptuiUI a supra imagmii de grup sau individuale, stat1di sau in mi!?Carc, a
sportivilor in echipamentul de concurs $i de reprezentarc, cand participa Ia
competi\ii in numele clubului.
b) Drepturile de folosm~a a supra siglei/emblemei proprii.
c) Drepturile de reclama, publicitate $1 de televiziune Ia compclitiile pe care lc
organ izeaza sau Ia care parti cipa, dupa caz .
(2) Drepturile men~ionate Ia alineatul ( 1) pot fi cesionate de club in condi\iile legil $i
numai dupa obrinerea avizului favorabll dm partea Consiliului Local al ora$ulu1
Curtici, judetul Arad.
Art. 16 Prevederile prezentului Regulament, se adapteaza permanent in functic de
normele legale in vigoare.
Prezentul regulament de organizarc si functionare a fost aprobat prin Hotararea
Cosiliului Local Curtici nr. J46/ 12.10.200t1 si nr . 34/ 19.07.2016.
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