ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV CARP ZONE
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STATUTUL
CLUBULUI SPORTIV CARP ZONE

PREAMBUL
Subsemnaţii:
IUGA FLORENTIN, ...;
PARFENE VLAD, ...;
PARFENIE ION-MARIAN, ...;
BUHAC CONSTANTIN, ...,
ne exprimăm voinţa de asociere în vederea constituirii ca subiect de drept al CLUBULUI SPORTIV CARP ZONE,
adoptând în acest scop, prezentul statut.
CAPITOLUL I – DISPOZIŢII GENERALE

Art.1. Denumirea
1.1. Asociaţia are denumirea de CLUBUL SPORTIV CARP ZONE, conform dovezii privind disponibilitatea denumirii
nr. 59157/04.02.2008 eliberată de Ministerul Justiţiei- Direcţia pentru Servicii Juridice Conexe.
1.2. Pe cuprinsul întregului statut asociaţia se va numi Clubul.
Art.2. Forma juridică
2.1. În condiţiile Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările
ulterioare, Clubul este o asociaţie, persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial.
2.2. Potrivit Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, Clubul este o
structură sportivă, club sportiv de drept privat, fără scop lucrativ, persoană juridică nonprofit.
2.2.1. Clubul se constituie ca o structura monosportivă, pe ramura de sport – pescuit sportiv.
Art.3. Scop şi Obiective
3.1. Scopul Clubului îl constituie promovarea disciplinei sportive – pescuit sportiv.
3.2. Obiectivele Clubului sunt:
a) organizarea şi desfăşurarea de activităţi de pescuit sportiv sub toate formele (seniori, tineret, juniori şi copii) la
toate nivelele interne şi internaţionale;
b) promovarea pescuitului sportiv în România;
c) selecţionarea, iniţierea, pregătirea şi perfecţionarea de sportivi în acest domeniu;
d) participarea la competiţii sportive interne şi internaţionale;
e) dezvoltarea legăturilor cu instituţiile publice de specialitate, federaţiile sportive de specialitate, ligile profesioniste,
cluburile de pescuit sportiv, asociaţiile sportive, pe plan intern şi internaţional;
f) promovarea spiritului de "Fair-Play" şi prevenirea violenţelor şi a dopajului în sport;
g) dezvoltarea bazei materiale pentru pescuit sportiv;
h) sprijinirea activităţilor de promovare a perscuitului de competiţii în România;
i) asigurarea cantonamentelor şi stagiilor de pregătire pentru sportivii şi tehnicienii proprii;

j) desfăşurarea altor activităţi conexe activităţilor mai sus menţionate.
3.3. Obiectivele Clubului decurg şi din reglementările federaţiei române de specialitate, precum şi ale federaţiei
internaţionale de specialitate.
3.4. Prin realizarea scopului şi a obiectivelor propuse, Clubul contribuie la dezvoltarea pescuitului sportiv din
România.
3.5. Clubul îşi propune să nu ia atitudini susceptibile să aduca prejudicii intereselor fundamentale ale fiecărui
membru, să respecte legile ţării, reglementările Agenţiei Naţionale pentru Sport, statutul şi regulamentele federatiei
române şi internaţionale de specialitate.
Art. 4. Sediul
4.1. Sediul Clubului este în România, Municipiul Bucureşti, str. Cara Anghel, nr.8, bl.B9, sc.6, et.2, ap.83, Sector 6.
4.2. Sediul poate fi schimbat prin decizia Consiliului Director, în condiţiile legii.
Art.5. Durata de funcţionare
5.1. Clubul se constituie pe termen nedeterminat.
5.2. Clubul dobândeste personalitate juridică de la data înscrierii în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.
Art.6. Patrimoniul
6.1. Patrimoniul Clubului este format din toate drepturile şi obligaţiile, dobândite în condiţiile legii.
6.2. Patrimoniul iniţial este de 500 lei, aport în numerar al asociaţilor.
6.3. Veniturile, indiferent de sursă, şi cheltuielile de orice natură sunt cuprinse în bugetul anual propriu.
6.4. Veniturile Clubului provin din:
-cotizaţii, contribuţii şi penalităţi aplicate membrilor săi, sportivilor, antrenorilor şi celorlalţi tehnicieni, potrivit statutelor
şi regulamentelor proprii;
-dobânzi şi dividende rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţiile legale;
-dividentele societăţilor comerciale înfiinţate de Club;
-venituri realizate din activităţi economice directe;
-donaţii, sponsorizări sau legate;
-sume destinate finanţării programelor sportive ale cluburilor sportive de drept privat şi înscrise în contractele
încheiate cu direcţiile pentru tineret şi sport judeţene sau cu organele administraţiei publice locale, după caz;
-sume obţinute din transferurile sportivilor;
-sume rămase din exerciţiul financiar precedent;
-venituri obţinute din valorificarea bunurilor aflate în patrimoniul acestora;
-venituri obţinute din participarea la competiţiile şi demonstraţiile sportive;
-alte venituri prevazute de lege.
6.5. Clubul poate înfiinţa societăţi comerciale. Dividentele obţinute din activităţile acestor societăţi comerciale, dacă
nu se reinvestesc în aceleaşi societăţi comerciale, se folosesc obligatoriu pentru realizarea scopului Clubului.
6.6. Clubul poate desfăşura orice alte activităţi economice directe, dacă acestea au caracter accesoriu şi sunt în
strânsă legătură cu scopul principal al Clubului.
CAPITOLUL II – MEMBRII

Art. 7. Categorii de membri
7.1. Categoriile de membrii ai clubului sunt:
- membrii fondatori;
- membrii activi;
- membrii de onoare.
7.2. Membrii fondatori sunt acei membri care au participat la constituirea Clubului.

7.3. Calitatea de membru activ este acordată de Consiliul Director.
7.4. Membrii de onoare sunt acei membrii ai clubului, care prin activitatea lor, au adus servicii deosebite Clubului în
realizarea scopului şi a obiectivelor propuse.
Art.8. Pentru dobîndirea calităţii de membru activ al Clubului este necesară întocmirea unei cereri de primire şi
depunerea ei în atenţia Consiliului director.
Art. 9. Consiliul director are obligaţia să analizeze cererea de primire şi să se pronunţe asupra aprobării sau
respingerii făra să facă cunoscute solicitantului motivele deciziei sale.
Art.10.Calitatea de membru de onoare este acordată de Adunarea generală, la propunerea Consiliului director.
Art.11.Calitatea de membru nu este transmisibilă.
Art.12. Membrii Clubului au urmatoarele drepturi:
-să aleaga şi să fie aleşi în organele de conducere ale Clubului;
-să-si exprime liber părerile în problemele privind activitatea Clubului;
-să fie desemnaţi ca reprezentanţi ai Clubului la acţiunile interne şi internaţionale;
-să beneficieze de acţiunile şi activităţile organizate de Club;
-să primească titlu de membru de onoare pentru activitatea lor prin care au adus servicii deosebite Clubului în
realizarea scopurilor şi obiectivelor propuse;
-sa fie recompensaţi pentru activitatea depusă, potrivit hotărârii Adunării generale.
Art. 13. Membrii Clubului au urmatoarele obligaţii:
-să participe la activităţile organizate şi să contribuie financiar la dezvoltarea Clubului;
-să recunoască şi să respecte Statutul şi Actul Constitutiv ale Clubului şi să acţioneze pentru creşterea prestigiului
acestuia;-să nu întreprindă acţiuni în defavoarea Clubului;
-alte obligaţii stabilite de Adunarea generala.
Art. 14. Calitatea de membru al Clubului se pierde într-una din următoarele situaţii:
-demisie;
-deces;
-excluderea ca urmare a săvârşirii unor fapte ce aduc atingere regulilor şi principiilor directoare ale Clubului.
Excluderea este dispusă de către Adunarea generală prin vot secret;
-neplata cotizaţiei sau a altor obligaţii financiare către Club, pentru mai mult de 2 (doua) luni consecutive. În acest
caz, măsura excluderii se va aplica după notificarea neplăţii şi dacă membrul în cauză nu poate furniza o justificare
rezonabilă.
Art.15.Recompense
15.1.Membrii Clubului care se disting în practicarea pescuitului sportiv şi dovedesc un ataşament deosebit faţă de
acest sport, precum şi cei care au calitatea de susţinători sau colaboratori şi se disting in activităţile depuse pentru
realizarea scopului Clubului, pot fi recompensaţi, dupa caz cu:
-diplome de onoare;
-cărţi de specialitate;
-insigne, medalii;
-participarea la stagii în ţară;
-participarea la stagii în străinătate;
-echipamente;
-alte recompense stabilite de Consiliul Director.
Art.16.Sancţiuni
16.1. Pentru nerespectarea prevederilor legale, a statutului şi reglementărilor Clubului se pot aplica următoarele
sancţiuni:
-avertisment;

-suspendarea dreptului de a participa la antrenament până la o lună;
-excluderea din Club şi pierderea calităţii de membru al Clubului;
-alte sancţiuni stabilite de Consiliul director.
16.2. În aplicarea sancţiunii se va ţine seama de gravitatea faptei savârşite, vinovăţia celui în cauză, urmările faptei
şi antecedentele celui ce a săvârşit fapta.
16.3. Membrii Consiliului director pot fi sancţionaţi doar de Adunarea generală, întrunită in condiţiile legii.
CAPITOLUL III – ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA CLUBULUI
Art. 17. Organele de funcţionare ale Clubului sunt:
-Adunarea Generală;
-Consiliul Director;
Art.18. Adunarea Generală
18.1. Adunarea Generală este organul de conducere, alcătuit din totalitatea asociaţilor.
18.2. Atribuţiile Adunării Generale:
a) stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale Clubului;
b) aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil;
c) alegerea şi revocarea membrilor Consiliului Director;
d) înfiinţarea de filiale;
e) modificarea actului constitutiv şi a statutului;
f) dizolvarea şi lichidarea Clubului, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare;
g) orice alte atribuţii prevăzute în lege sau în statut.
18.3. Adunarea Generală are drept de control asupra Consiliului Director.
18.4.1. Adunarea Generală poate fi ordinară şi extraordinară.
18.4.2. Adunarea Generală Ordinară se convoaca anual, în prima jumatate a anului calendaristic, după încheierea
anului financiar anterior.
18.4.3. Adunarea Generală Ordinară se convoacă de Preşedintele Consiliului Director, cu cel puţin 1(una)
saptamână înaintea adunării generale, prin înştiinţare scrisă semnată de primire sau trimisă prin poştă cu confirmare
de primire.
18.4.4. Adunarea Generală Extraordinară se convoacă telefonic de Preşedintele Consiliului Director ori de câte ori
este necesar, cu cel puţin o zi înainte.
18.5. Preşedintele Consiliului Director este şi Preşedintele Clubului.
18.6. Hotărârile luate de Adunarea generală, în limitele legii, ale actului constitutiv şi ale statutului sunt obligatorii
chiar şi pentru asociaţii care nu au luat parte la Adunarea Generală sau au votat împotrivă.
18.7. Şedinţele Adunării generală sunt prezidate de Preşedintele Consiliului Director.
18.8. Şedinţele Adunării generală se ţin legal cu participarea a jumătate plus unu din totalul membrilor săi, iar
hotărârile se iau cu votul majorităţii simple a membrilor prezenţi. Dacă nu este prezent numărul minim de membri,
Preşedintele va convoca o altă întrunire a adunării generale. Această nouă adunare generală poate delibera în mod
valabil, indiferent de numărul de membrii prezenţi.
Art. 19. Consiliul Director
19.1. Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunărilor generale.
19.2. Consiliul Director are următoarele atribuţii:
a) prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi
cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul programelor Clubului;
b) încheie acte juridice în numele şi pe seama Clubului;
c) aprobă organigrama şi politica de personal a Clubului;

d) elaborează regulamentul intern de funcţionare;
e) îndeplineste alte atribuţii stabilite sau delegate de Adunarea Generală.
19.3. Consiliul Director poate împuternici una sau mai multe persoane cu funcţii executive, inclusiv persoane care nu
au calitatea de asociat ori sunt străine de Club, pentru a exercita atribuţiile prevăzute la art.19.2. lit.b şi e.
19.4. Mandatul membrilor Consiliului Director este de 4(patru) ani.
19.5. Clubul este reprezentat în relaţiile cu terţii, în justiţie şi în fata oricăror alte autorităţi de către Preşedintele
Consiliului Director şi/sau de alte persoane desemnate de Preşedintele Consiliului Director.
19.6. Nu vor putea face din Consiliul Director persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau cărora le este
interzisă executarea funcţiilor publice.
19.7. Consiliul Director se întruneşte în şedinţe ordinare, de regulă o dată pe luna, la convocarea telefonică a
Preşedintelui, cu cel puţin 1(una) zi înainte.
19.8. Deciziile Consiliului Director se iau cu votul majorităţii simple a membrilor prezenţi.
Art.20. Controlul financiar intern
20.1. Controlul financiar intern este asigurat de asociaţii care nu sunt membrii ai Consiliului Director, împreună sau
separat ori de către un auditor extern la solicitarea Adunării Generale, când este cazul.
20.2. Dacă numărul asociaţilor va depăşi 15, controlul financiar intern al Clubului va fi asigurat de un cenzor.
20.3. Dacă numărul asociaţilor va depăşi 100, controlul financiar intern al Clubului va fi asigurat de o comisie de
cenzori formată din 3(trei) membri din care unul va fi expert contabil sau contabil autorizat.
20.4. Atribuţiile cenzorului/comisiei de cenzori vor fi urmatoarele:
-verifică modul în care este administrat patrimoniul Clubului;
-întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunarii generale;
-poate participa la şedinţele Consiliului director fără drept de vot;
-îndeplineşte alte atribuţii stabilite de Adunarea generală.
20.5. Membrii Consiliului Director nu pot fi cenzori.
CAPITOLUL IV – FINANŢAREA ACTIVITĂŢII CLUBULUI
Art. 21. Finanţarea activităţii Clubului se face în conformitate cu dispoziţiile Legii educaţiei fizice şi sportului nr.
69/2000, cu modificarile ulterioare şi completările ulterioare.
Art. 22. Veniturile, indiferent de sursa şi cheltuielile de orice natură sunt cuprinse în bugetul anual propriu.
Art. 23. Administrarea bugetului anual se face potrivit competenţelor stabilite în statut şi condiţiilor prevăzute în
contractele încheiate cu organele administraţiei publice centrale şi locale pentru finanţarea programelor sportive.
CAPITOLUL V – DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA CLUBULUI

Art. 24. Dizolvarea
24.1. Clubul se poate dizolva de drept, prin hotărâre judecătorească sau prin hotărârea Adunării Generale.
24.2. Clubul se dizolvă de drept:
-când numărul minim de membrii fondatori scade sub cel impus de lege, dacă acesta nu a fost complinit timp de
3(trei) luni;
-la împlinirea duratei pentru care a fost constituit;
-în cazul imposibilităţii de constituire a Adunării generale sau a Consiliului Director in conformitate cu statutul
Clubului, dacă acestă situaţie durează mai mult de 1(un) an de la data la care, potrivit statutului, Adunarea generala
sau, dupa caz, Consiliul Director trebuia constituit;
-când obiectul şi scopul Clubului nu mai pot fi realizate ori au fost realizate, dacă în termen de 3 luni de la constituire
nu se produce schimbarea acestui scop.

24.3. Clubul se dizolvă prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate când:
a) când scopul sau activitatea Clubului a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;
b) când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
c) Clubul urmăreşte alt scop decât acela pentru care s-a constituit;
d) când Clubul a devenit insolvabil;
e) Clubul desfaşoară activităţi, pentru care, potrivit legii, sunt necesare autorizaţii administrative prealabile, şi nu le-a
obţinut.
24.4. Clubul se poate dizolva şi prin hotărârea Adunării Generale cu votul a cel puţin 2/3 din numărul membrilor. În
termen de 15 zile de la data şedinţei de dizolvare, hotărârea adunării generale se depune la judecătoria în a cărei
circumscripţie teritorială îşi are sediul, pentru a fi înscrisă în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.
24.5. Clubul se poate dizolva în orice alte situaţii prevăzute de lege.
Art.25.Lichidarea
25.1. În caz de dizolvare Clubul va fi lichidat.
25.2. Lichidarea Clubului se face în condiţiile şi cu respectarea procedurii prevăzute la Art.61 si urm. din Ordonanţa
Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare.
25.3. Bunurile rămase după lichidarea societăţii se vor preda de către lichidatorul numit în condiţiile legii, către
ASOCIATIA PESCARILOR DE CRAP DIN ROMANIA, « ROMANIAN CARP FISHING ASSOCIATION », Bucureşti,
înregistrată în Registrul Naţional sub nr. 1567/A/2004, precum şi în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor ţinut la
judecătorie sub nr. 40/25.03.2004, încheiere judecătorească din 05.12.2001, ce are scop asemănător cu cel al
Clubului.
Predarea primirea bunurilor se va face în baza unui proces verbal de predare primire ce se va semna pentru Club de
către lichidator.
Bunurile se vor preda în termen de maxim 5(cinci) zile de la data depunerii bilanţului Clubului la Registrul asociaţiilor
şi fundaţiilor al judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul Clubul şi aprobării acestuia.
Procesul verbal de predare primire se va întocmi în 2(două) exemplare, din care unul pentru ASOCIATIA
PESCARILOR DE CRAP DIN ROMANIA, « ROMANIAN CARP FISHING ASSOCIATION » şi unul pentru Club.
Dacă în termen de 6 luni de la terminarea lichidării lichidatorul nu a reuşit să transmită bunurile în condiţiile
menţionate mai sus, bunurile rămase după lichidare vor fi atribuite de instanţa competentă unei persoane juridice cu
scop identic sau asemănător.
În toate cazurile predarea primirea bunurilor se va face cu respectarea dispoziţiilor art.60 din din O.G.nr.26/2000 cu
privire la asociaţii şi fundaţii.
Art.26. Clubul încetează a fiinţa la data radierii din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.
Art.27. Radierea se face în baza actului constatator eliberat lichidatorilor, în condiţiile prevăzute la art. 69 din
Ordonanţa Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, prin care
se atestă descărcarea acestora de obligaţiile asumate.

CAPITOLUL VI – RELAŢIILE CLUBULUI
Art. 28. Relaţiile Clubului cu autorităţile administratiei publice locale si centrale sunt cele ce decurg din prevederile
legale.
Art.29. Clubului îi revin toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din reglementările federaţiei române de specialitate şi
ale federaţiei internaţionale de specilitate.
CAPITOLUL VII – DISPOZIŢII FINALE
Art. 30. Clubul are însemne proprii si culorile portocaliu şi verde.
Art.31. Clubul se obligă să respecte Legea nr. 227/2006 privind prevenirea si combaterea dopajului in sport, precum
Legea nr.4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive..

Art. 32. Legea aplicabilă acestui Statut este legea română.
Art. 33. Prezentul statut se completează cu reglementările legale în domeniu.
Prezentul statut a fost întocmit şi redactat de avocat POPA ANGELICA-MIOARA în 10 (zece) exemplare din care
9(nouă) s-au eliberat părţilor.

Semnăturile asociaţilor:

IUGA FLORENTIN
PARFENE VLAD
PARFENIE ION-MARIAN
BUHAC CONSTANTIN

