
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIUL CAMPINA

JUDEJUL PRAHOVA

HOTARARE
privind aprobarea Actului constitutiv si a Statutului

"Asociatiei Club Sportiv Municipal Campina"

Avand in vedere:
- expunerea de motive nr.59.408/19 aprilie 2013 a membrilor Comisiei sanatate,

cultura, invafamant, culte si tineret, sport sJ turism si a d-lui consilier Zagan Horatiu, prin
care propun aprobarea Actului constitutiv si a Statutului "Asociatiei Club Sportiv Municipal
Campina";

- raportul de specialitate promovat de Serviciuljuridic, contencios;
- rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al municipiului

Campina, respectiv:
- Comisia buget, fman|e, programe fmantare europeana, administrarea

domeniului public sj privat $i agricultura;
- Comisia administratie publica locala, juridic, relatii cu publicul. servicii si

comert, s.a.m.d.;
- Comisia sanatate, cultura, inva{amant, culte sJ tineret, sport sJ turism;

- avizul secretarului municipiului Campina;
Tinand cont de Titlul IV din Codul Civil cu privire la persoanajuridica;
Vazand prevederile Ordonan|ei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociatii $i

funda|ii;
in conformitate cu prevederile Legii educatiei fizice si sportului nr.69/2000, cu

modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere prevederile art.36, alin.(2), lit."d'" $i alin.(6), lit."a", punctul 6 si

art.ll5, alin.(l), lit."b'' din Legea nr.215/2001 privind administra|ia publica locala,
republicata;

in temeiul art.45, alin.(l) din Legea nr.215/2001 privind administra^ia publica locala,
republicata,

Consiliul local al municipiului Campina adopta prezenta hotarare.

Art.l. - Aproba Actul constitutiv al "Asociatiei Club Sportiv Municipal
Campina", conform ANEXEI nr. l, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. - Aproba Statutul "Asociatiei Club Sportiv Municipal Campina",
conform ANEXEI nr.2, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3. - Prezenta hotarare se comunica:
- Institu^iei Prefectului jude^ului Prahova;
- Primarului municipiului Campina;
- Direc^iei economice;
- Serviciuluijuridic,contencios.

Contrasemneaza,
Secretar,

jr. Moldoveanu Paul

Pre$edinte
Consi

d-na PetroVici Mihael

Campina, 25 ap
Nr.54

201
CodFP-06-01,ver.l



ANEXA nr.l
la H.C.L. nr.54/25 apriIie 2013

Pre$edinte de $edin|a,
Consilier,

d-na Petrovici

Solicitam atestarea,
identitatii partilor,continutului inscrisului si datei semnarii prezen

ACT CONSTITUTIV
"ASOCIATIA CLUB SPORTIV MUNICIPAL

Art.l -Noi:

"MUNICIPIUL CAMPINA" cu sediul in municipiul Campina. Bulevardul Culturii, nr.l8.
judetul Prahova, Cod fiscal RO2843272, cont IBAN RO48TREZ52224670259XXXXX. deschis la
Trezoreria Campina. telefon 0244/336134. fax 0244/371458, reprezentanta legal prin Primar,
Viceprimar si Presedintele Comisiei de buget, finante, programe finantare europeana. administrarea
domeniului public si privat;

"CLUB SPORTIV MUNICIPAL CAMPINA" cu sediul in municipiul Campina. strada
Primaverii,nr.lO,bl.9C,ap.2,judetul Prahova,infiintata prin Sentinta civila nr.332/ 25.08.1997 a
Tribunalului Prahova, avand CIF:9769572, prin reprezentantul sau legal Nistoroiu - Vuta Adrian,
domiciliat in municipiul Ploiesti, strada Gh. Gr. Cantacuzino, nr.220A, bl.l30C, sc.B. et.4, apt.31,
judetul Prahova, identificat cu CI seria PH nr.865099/11.09.2009 eliberata de SPCLEP Ploiesti, CNP:
1741019293141;

"CLUBUL LIDO CAMPINA" cu sediul in municipiul Campina, B-dul Carol I, nr.l37,
bl.l4-B2, parter,judetul Prahova, avand Certificatul de identitate sportiva nr.0001250/ 2001 emis de
Ministerul Tineretului si Sportului si CIF:6432393, prin reprezentantul sau legal Dufa Catalin,
domiciliat in municipiul Campina, B-dul Carol I, nr.86, bl.20E, sc.A, et.4, apt.l6, judetul Prahova,
identificat cu CI seria PH nr.393764/24.06.2003, eliberata de SPCLEP Campina,
CNP:1681013290929;

Ne-am exprimat dorinta de asociere, in calitate de fondatori, in cadrul "ASOCIATIEI CLUB
SPORTIV MUNICIPAL CAMPINA", in conformitate cu dispozitiile Ordonantei Guvernului
nr.26/2000 cu privire la asociaUi si fundaUi, cu dispozitiile din Noul Cod Civil cu privire la persoana
juridica, precum si cu dispozitiile Legii educatiei fizice si sportului nr.69/2000, cu modificarile si
completarile ulterioare.

Asociatia isi propune sa sustina miscarea sportiva in general prin promovarea tuturor
sporturilor federative, prin sprijinirea sportului de performanta si a sportului de masa, precum si prin
promovarea tinerilor sportivi talentati. Acesta miscare sportiva are la baza doua componente:
sustinerea materiala si financiara a sportivilor de performanta si organizarea de evenimente sportive
dedicate atat sportivilor de performanta, cat si publicului larg, iubitor de sport si sanatate.

Asociatia va sustine urmatoarele discipline sportive: fotbal, motocros, atletism, handbal,
judo/karate, sah, tenis de masa/camp, baschet, badminton, ciclisni, natatie, radio-amatorism, rugby,
sportul pentru toti, volei.

Art.2 - Asociatia are calitatea de persoanajuridica de drept privat fara scop patrimonial.
Art.3 - (1) Scopul asociatiei il constituie ameliorarea rezultatului sportiv si realizarea

performantei la nivelul municipiului Campina, prin valorificarea aptitudinilor individului intr-un
sistem organizat de selectie, pregatire si competitie, precum si promovarea si sustinerea sportului de
performanta la nivelul municipiului Campina, pentru punerea in practica a Programului Sportul
pentru toti prin afiliere la Federatia Nationala Sportul pentru toti.

Obiectivele sunt urmatoarele:
a) selectia, pregatirea, participarea si performanta la competitii interne si internationale prin

asigurarea mijloacelor necesare pentru pregatirea sportivilor de performanta;
- asigurarea sprijnului stiintific si medical necesar sportivilor de performanta;



- asigurarea mijloacelor necesare pentru incadrarea sportivilor de performan^rtf^Tsw^ul de
educatie si deplina integrare sociala si profesionala pe toata durata carierei sportivj

b) promovarea valentelor educative ale sportului;
c) initierea si organizarea de actiuni in vederea atragerii cetatenilor la
d) organizarea de competitii sportive conforme statutelor si reguh

sportive nationale;
e) administrarea bazei sportive proprii;
Asociatia sportiva poate desfasura si alte activitati in vederea realzarii

sale. in conditiile legii.

SCOPUL SI OBIECTIVELE programelor sportive de utilitate publica sunt urmatoare4e:
I. Programul "Promovarea sportului de performanta"
1. Scop: valorificarea aptitudinilor individuale intr-un sistem organizat de selectie, pregatire si

competitie care sa asigure autodepasirea continua, realizarea de recorduri nationale si internationale,
precum si obtinerea victoriei.

2.Obiective:
a) evidentierea contributiei semnificative si constante a sportului de performanta la

reprezentarea si sporirea prestigiului Romaniei pe plan international;
b) sustinerea disciplinelor si a probelor sportive, in functie de traditia si de gradul de

dezvoltare a fiecareia la nivel national si international;
c) sustinerea activitatii de performanta la nivelul copiilor sijuniorilor;
d) perfectionarea sistemelor de selectie, pregatire si competitionale pentru fiecare ramura de

sport;
e) sustinerea procesului de redresare a jocurilor sportive, in functie de valoarea, traditia si

gradul de dezvoltare a fiecaruia la nivel national si international;
f) sustinerea sporturilor de iarna in vederea amplificarii la nivel national si international.

H.Programul "Sportul pentru toti"
l.Scop: mentinerea unei bune stari de sanatate si consolidarea socializarii cetatenilor prin

crearea unui cadru social si organizatoric favorizant.
2.Obiective:
a) incurajarea practicarii activitatilor fizice si sportive, in mod continuu, de cat mai multi

cetateni;
b) atragerea si stimularea tuturor categoriilor de cetateni, fara nici o discriminare, in mod liber

si voluntar, independent sau in cadru organizat, pentru practicarea activitatilor fizice si sportive.

III.Programul "intretinerea, functionarea si dezvoltarea bazei materiale sportive"
l.Scop: asigurarea conditiilor optime pentru desfasurarea activitatilor de pregatire si

competitionale ale sportivilor si ale altor categorii de populatie in bazele sportive aflate in domeniul
public sau privat al statului si al unitatilor administrativ-teritoriale.

2.Obiective:
a) intretinerea si functionarea bazei materiale sportive pentru asigurarea conditiilor necesare

practicarii activitatilor fizice si sportive.

IV. Sprijinul acordat sportului pentru to{i sj sportului de performanfa, precum si
asigurarea conditiilor organizatorice si materiale de practicare a educatiei fizice si sportului in
coniunitatile locale.

Asigurarea cu prioritate, pentru copiii de varsta prescolara, pentru tineri si persoanele in
varsta a conditiilor pentru practicarea exercitiului fizic, in vederea integrarii sociale.

Asigurarea conditiilor pentru practicarea educatiei fizice si sportului de catre persoane cu
handicap fizic, senzorial, psihic si mixt, in scopul dezvoltarii personalita|ii lor si integrarii in
societate, precum si a mijloacelor care sa permita sportivilor cu handicap participarea la competitii
nationale si internationale destinate lor.

Art.4 - (1) Denumirea este:"ASOCIATIA CLUB SPORTIV MUNICIPAL CAMPINA"
Denumirea a fost rezervata sub nr.l22579 din 07.03.2013 la Ministerul Justitiei.



(2) In cuprinsul actului constitutiv si al statului asociatiei se va folojj-s4ewisn,ul de
"ASOCIATIA".

Art.5 - Sediul .,ASOCIATIEI " este situat in MunicipiuI
Balcescu, nr.45, Corpul B, judetul Prahova; j<^g'

Art.6 - ,,ASOCIATIA " se constituie pe termen nedeterminat.
Art.7 - (l) Patrimoniul social al Asociatiei este alcatuit dintr-un activ pa%in>or

fonduri banesti.
(2) Intregul patrimoniu este evidentiat si pastrat in conformitate cu legfs^te4j*^j2^*ffia in

materie, pe numele Asociatiei si este folosit exclusiv pentru realizarea obiectivelor ei.
Art. 8 - (l) Persoanajuridica isi exercita drepturile si isi indeplineste obligatiile prin organele

sale de administrare, de la data constituirii lor.
(2) Au calitatea de organe de administrare, in sensul alin.(l), persoanele fizice sau persoanele

juridice care, prin lege, actul de constituire sau statut, sunt desemnate sa actioneze, in raporturile cu
tertii, individual sau colectiv, in numele si pe seama persoaneijuridice.

(3) Raporturile dintre persoana juridica si cei care alcatuiesc organele sale de administrare
sunt supuse, prin analogie, regulilor mandatului, daca nu s-a prevazut altfel prin lege, actul de
constituire sau statut.

Art.9 - Adunarea generala este organul de conducere alcatuit din totalitatea membrilor
fondatori si membrilor asociati.

Art.lO - (l) Adunarea generala este condusa de Presedintele Asociatiei sau, in lipsa, de
inlocuitorul acestuia.

(2) Hotararile Adunarii generale se iau cu majoritatea simpla a membrilor fondatori si a
membrilor-asociati prezenti, cu exceptia hotararilor care au ca obiect dizolvarea asociatiei sau
modificarea scopului ei.

Art.ll - (l) Consiliul director al Asociatiei asigura punerea in executare a hotararilor
Adunarii generale.

(2) Consiliul director al ,,ASOCIATIEI " este constituit din sapte persoane, astfel:
- presedintele asociatiei;

prim vicepresedinte;
vicepresedinte;
membru;
membru;
membru;
membru;
MunicipiuI Campina, va avea un numar de patru membri in cadrul Consiliului director,

propusi de catre Consiliul Local al municipiului Campina din randul consilierilor in functie, fiecare
partid politic din cadrul Consiliului local desemnand cate un reprezentant.

Art.l2 - In exercitarea competentei sale, Consiliul director are atributiile prevazute in lege si
in statut.

Art.l3 - (l) Consiliul director se intruneste cel putin o data pe luna sau ori de cate ori nevoile
Asociatiei o impun.

(2) Convocarea Consiliului director se face de presedinte, iar in lipsa acestuia de inlocuitorul
sau, cu cel putin l O zile inainte de data fixata.

(3) Consiliul director delibereaza, in mod vaIabil, in prezenta a 2/3 din numarul membrilor sai
si adopta hotarari cu o jumatate plus unu din voturi.

Art.l4 - Deliberarile si hotararile Consiliului director se consemneaza in procese-verbale
incheiate cu ocazia fiecarei sedinte.

Art.l5 - (l) Controlul financiar al asociatiei este asigurat de un censor, in persoana doamnei
Expert contabil ANGHEL MAGDALENA dorm'ciliata in municipiul Campina, strada Eruptiei, nr.9,
bl.E12, apt.2, judetul Prahova, identificata cu CI seria PX nr.032577 eliberata la data de 16.09.2011
de SPCLEP Campina, CNP:2740808290912, cu autorizatia nr.5756/2008

(2) In realizarea competentei sale, cenzorul:
a) verifica modul in care este administrat patrimoniul Asociatiei;
b) intocmeste rapoarte si le prezinta Adunarii generale si Consiliului director;
c) poate participa la sedintele Consiliului director, fara drept de vot;
d) indeplineste orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de Consiliul director.
(3) Membrii Consiliului director nu pot fi cenzori.



Art.l6 - Patrimoniul ini|ial al Asocia|iei in valoare de 900 (noua sute) lei est^
aportul Tn bani al membrilor fondatori, nominaliza|i in Actul Constitutiv si se va dej
contul Asocia{iei, inainte de a se solicita instan|ei inregistrarea persoaneijuridice.

Art.l7 - Persoana imputernicita sa desfasoare procedura de inregistrare a act|
a statutului asociatiei, asa cum este prevazuta in Legea nr.246 din 18 iulie 2005
Ordonan|ei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asocia{ii si funda|ii, este d-nul Avoca^
Corneliu, domiciliat in municipiul Campina. strada B.P.Hasdeu, nr.80, bl.Bl. sc.A,
Prahova, identificat cu CI seria PX nr.060946, eliberata la data de 31.01.2012 de SPCLEP Campina.
CNP:1551030290912;

Tehnoredactat la cererea partilor de Avocat Radu Neculai Corneliu in 8 (opt) exemplare. care
s-au inmanat asociatilor fondatori, in Campina, astazi: aprilie 2013 .

MEMBRII FONDATORI

"MUNICIPIUL CAMPINA"
prin d-nul Primar Tiseanu Horia - Laurentiu

prin d-nul Viceprimar Dragomir Ion
prin Presedintele Comisiei buget, finante Albu EIena

"CLUB SPORTIV MUNICIPAL CAMPINA"
prin reprezentant legaI Nistoroiu - Vuta Adrian

"CLUBUL LIDO CAMPINA"
prin reprezentant legal Du{a CataIin

Romania
L'niunea Nationala a Barourilor din Romania

Baroul Prahova
" Cabinet deAvocat - Radu Corneliu"

Campina,str. B. P.Hasdeu,nr. 80,bl.Bl,sc.A,apt.3,jud. Prahova
IN CONFORMITA TE CU PREVEDERILE ART.3 DIN LEGEA NR.51/1995

PRIVIND
ORGANIZAREA SI EXERCITAREA PROFESIEI DE A VOCA T:

ATEST
IDENTITATEA PARTILOR, CONTINUTUL INSCRISULUISIDATA SEMNARIIACESTVIA.

inscris sub nr. din aprilie 2013 in
Registrul de inregistrare a actelorjuridice atestate de avocat.

AvocatRadu Corneliu



ANEXA nr.2
la H.C.L. nr.54/25 aprili^

Pre$edinte de $edi
Consilier,

d-na Petrovici Mi

Solicitam atestarea,
idenlitatii partilor, continutului inscrisului si datei semnarii prezen

STATUT
"ASOCIATIA CLUB SPORTIV MUNICIPA^ CAMPINA"

CAPITOLUL I DISPOZITII GENERALE

Art.l. - Statutul "ASOCIATIEI CLUB SPORTIV MUNICIPAL CAMPINA" denumita
in continuare "ASOCIATIA", cuprinde urmatoarele mentiuni:

CAPITOLUL II - MEMBRII FONDATORI

Art.2 Membrii fondatori, sunt:

"MUNICIPIUL CAMPINA" cu sediul in municipiul Campina, Bulevardul Culturii, nr.l8,
judetul Prahova, Cod fiscal RO2843272, cont IBAN RO48TREZ52224670259XXXXX, deschis la
Trezoreria Campina, telefon 0244/336134, fax 0244/371458, reprezentanta legal prin Primar,
Viceprimar si Presedintele Comisiei de buget, finante, programe finantare europeana, administrarea
domeniului public si privat;

"CLUB SPORTIV MUNICIPAL CAMPINA" cu sediul in municipiul Campina, strada
Primaverii,nr.lO,bl.9C,ap.2,judetul Prahova,infiintata prin Sentinta civila nr.332/ 25.08.1997 a
Tribunalului Prahova, avand CIF:9769572, prin reprezentantul sau legal Nistoroiu - Vuta Adrian,
domiciliat in municipiul Ploiesti, strada Gh.Gr.Cantacuzino, nr.220A, bL130C, sc.B ,et.4, apt.31,
judetul Prahova, identificat cu CI seria PH nr.865099/11.09.2009, eliberata de SPCLEP Ploiesti,
CNP: 1741019293141;

"CLUBUL LIDO CAMPINA" cu sediul in municipiul Campina, B-dul Carol I, nr.l37,
bl.l4-B2, parter,judetul Prahova, avand Certificatul de identitate sportiva nr.0001250/ 2001 emis de
Ministerul Tineretului si Sportului si CIF:6432393, prin reprezentantul sau legal Du{a Catalin,
domiciliat in municipiul Campina, B-dul Carol I, nr.86, bl.20E, sc.A, et.4, apt.l6, judetul Prahova,
identificat cu CI seria PH nr.393764/24.06.2003 eliberata de SPCLEP Campina,
CNP:1681013290929;

Care si-au exprimat dorinta de asociere in cadrul ,,ASOCIATIEI".

CAPITOLUL III - FORMA JURIDICA, DENUMIREA, DURATA SI SEDIUL

Art.3 - (1) Asociatia este persoanajuridica de drept privat fara scop patrimonial.
(2) Persoanajuridica participa in nume propriu la circuitul civil si raspunde pentru obligatiile

asumate cu bunurile proprii, afara de cazul in care prin lege s-ar dispune altfel.
Art. 4 - (1) Denumirea este: "ASOCIATIA CLUB SPORTIV MUNICIPAL CAMPINA"
(2) In cuprinsul actului constitutiv si al statului asociatiei se va folosi termenul de

"ASOCIATIA".
(3) Persoana juridica poarta denumirea stabilita, in conditiile legii, prin actul de constituire

sau prin statut.
(4) Odata cu inregistrarea persoanei juridice se vor trece in registrul public denumirea ei si

celelalte atribute de identificare.
(5) Toate documentele, indiferent de forma, care emana de la persoana juridica trebuie sa

cuprinda denumirea si sediul, precum si alte atribute de identificare, in cazurile prevazute de lege.
Art.5 - ,,ASOCIATIA" se constituie pe termen nedeterminat.
Art.6 - (1) Sediul ,,ASOCIATIEI " este situat in Municipiul Campina, B-dul Nicolae

Balcescu, nr.45, Corpul B,judetul Prahova.



(2) Sediul asociatiei poate fi schimbat in conditiile prevazute de lege.

(3) In functie de obiectul de activitate, persoana juridica poate avea
caracter secundar pentru sucursalele, reprezentantele sale teritoriale si

CAPITOLUL IV - SCOPUL SI OBIECTIVELE ASOCIATIEI

Art. 7 - (1) Scopul asociatiei il constituie ameliorarea rezultatului spc
performantei la nivelul municipiului Campina, prin valorificarea aptitudinilor inc
sistem organizat de selectie, pregatire si competitie, precum si promovarea si sustinerea sportului de
performanta la nivelul municipiului Campina, pentru punerea in practica a Programului ,,Sportul
pentru toti" prin afiliere la Federatia Nationala Sportul pentru toti.

Obiectivele sunt urmatoarele:
a) selectia, pregatirea, participarea si performanta la competitii interne si internationale prin

asigurarea mijloacelor necesare pentru pregatirea sportivilor de performanta;
- asigurarea sprijnului stiintific si medical necesar sportivilor de performanta;
- asigurarea mijloacelor necesare pentru incadrarea sportivilor de performanta in

sistemul de educatie si deplina integrare sociala si profesionala pe toata durata carierei sportive si
dupa;

b) promovarea valentelor educative ale sportului;
c) initierea si organizarea de actiuni in vederea atragerii cetatenilor la practicarea sportului;
d) organizarea de competitii sportive conforme statutelor si regulamentelor federatiilor

sportive nationale;
e) administrarea bazei sportive proprii;
Asociatia sportiva poate desfasura si alte activitati in vederea realizarii scopului si

obiectivelor sale, in conditiile legii.

SCOPUL SI OBIECTIVELE programelor sportive de utiIitate publica sunt urmatoarele:
I. Programul "Promovarea sportului de performanta"
1. Scop : valorificarea aptitudinilor individuale intr-un sistem organizat de selectie, pregatire

si competitie care sa asigure autodepasirea continua, realizarea de recorduri nationale si
internationale, precum si obtinerea victoriei.

2.Obiective:
a) evidentierea contributiei semnificative si constante a sportului de performanta la

reprezentarea si sporirea prestigiului Romaniei pe plan international;
b) sustinerea disciplinelor si a probelor sportive, in functie de traditia si de gradul de

dezvoltare a fiecareia la nivel national si international;
c) sustinerea activitatii de performanta la nivelul copiilor si juniorilor;
d) perfectionarea sistemelor de selectie, pregatire si competitionale pentru fiecare ramura de

sport;
e) sustinerea procesului de redresare a jocurilor sportive, in functie de valoarea, traditia si

gradul de dezvoltare a fiecaruia la nivel national si international;
f) sustinerea sporturilor de iarna in vederea amplificarii la nivel national si international.

II.ProgramuI "Sportul pentru toti"
l.Scop: mentinerea unei bune stari de sanatate si consolidarea socializarii cetatenilor prin

crearea unui cadru social si organizatoric favorizant.
2.Obiective:

a) incurajarea practicarii activitatilor fizice si sportive, in mod continuu, de cat mai multi
cetateni;

b) atragerea si stimularea tuturor categoriilor de cetateni, fara nici o discriminare, in mod liber
si voluntar, independent sau in cadru organizat, pentru practicarea activitatilor fizice si sportive.

III.Programul "intretinerea, functionarea si dezvoItarea bazei materiale sportive"
l.Scop: asigurarea conditiilor optime pentru desfasurarea activitatilor de pregatire si

competitionale ale sportivilor si ale altor categorii de populatie in bazele sportive aflate in domeniul
public sau privat al statului si al unitatilor administrativ-teritoriale.



2.Obiective:
a) intretinerea si functionarea bazei materiale sportive pentru asigurarea

practicarii activitatilor fizice si sportive.

IV. Sprijinul acordat sportului pentru to{i si sportului de perfoi
asigurarea condi{iiIor organizatorice si materiale de practicare a educafiei fiJ
comunitafile locale.

Asigurarea cu prioritate, pentru copiii de varsta prescolara, pentru tineri
varsta a condrUilor pentru practicarea exercifiului fizic, in vederea integrarii sociale.
Asigurarea condifiilor pentru practicarea educa|iei fizice si sportului de catre persoane cu handicap
fizic. senzorial, psihic si mixt, in scopul dezvoltarii personalitadi lor si integrarii in societate, precum
si a mijloacelor care sa permita sportivilor cu handicap participarea la competitii na|ionale si
interna{ionale destinate lor.

Art. 8 - Schimbarea scopului si obiectivelor Asociatiei se face numai de catre fondatori sau
majoritatea fondatorilor in viata, iar daca nici unul dintre fondatori nu mai este in viata, aceasta se
face numai cu intrunirea votului a patru cincimi din numarul membrilor Consiliului director.

Art.9 - ,,ASOCIATIA " se poate afilia cu alte persoanejuridice non-profit, din tara si/sau din
strainatate, in scopul realizarii scopului si obiectivelor sale.

CAPITOLUL V - MEMBRII ASOCIATIEI

Art.lO - (1) Membrii ,,ASOCIATIEI " sunt:
a) membrii fondatori - membrii care au constituit asociatia si au contribuit moral si material

la fondarea ei si la constituirea patrimoniului social;
b) membrii - asociati - membrii care se asociaza ulterior fondarii ,,ASOCIATIEI ", care

contribuie moral si material la completarea patrimoniului asociatiei si care, prin activitatea lor,
sprijina asociatia in realizarea obiectivelor acesteia.

c) membrii de onoare;
d) membrii-sustinatori - persoanele care adera la scopul ,,ASOCIATIEI " si care sprijina

material si moral asociatia in realizarea obiectivelor acesteia.
(2) Calitatea de membru-asociat sau de membru-sustinator al ,,ASOCIATIEI " se acorda de

catre Adunarea Generala a Asociatilor, prin votul a cel putin 2/3 din numarul membrilor Consiliului.
(3) Calitatea de membru de onoare al Asociatiei se acorda de catre Adunarea Generala, prin

votul a cel putin 2/3 din numarul membrilor prezenti, la propunerea Consiliului director.
(4) Contributiile membrilor Asociatiei la realizarea scopului si obiectivelor acesteia constau in

sprijin financiar, material, moral si activitati voluntare in cadrul programelor/proiectelor
initiate/derulate de ,,ASOCIATIE ".

Art.ll - (1) Membrii fondatori si membrii asociati ai Asociatiei au urmatoarele drepturi:
a) sa-si exprime prin vot optiunea fata de proiectele de hotarari ale Adunarii generale;
b) sa aleaga Consiliul director;
c) sa beneficieze de programele initiate de Asociatie;
d) sa participe la programele derulate de asociatie;
e) sa beneficieze de serviciile asociatiei;
f) sa beneficieze de rezultatele programelor initiate de Asociatie;
g) sa aiba acces la spatiile si dotarile Asociatiei pentru organizarea unor manifestari si

activitati stiintifice, culturale si sportive in domeniile de interes ale ,,ASOCIATIEI ";
h) alte drepturi prevazute in regulamentele Asociatiei.
(2) Obligatiile membrilor asociatiei sunt urmatoarele:
a) sa respecte statutul, regulamentele si hotararile Adunarii Generale si ale Consiliului

Director al Asociatiei;
b) sa contribuie la realizarea scopului si obiectivelor Asociatiei prin sprijin financiar, material,

moral si activitati voluntare in cadrul programelor/proiectelor initiate/derulate de ,,ASOCIATIE";
c) sa indeplineasca obligatiile materiale si financiare potrivit angajamentelor pe care si le-au

luat;
d) sa indeplineasca celelalte obligatii prevazute in Regulamentele adoptate de Asociatie.

CAPITOLUL VI - SANCTIUNI

Art.l2 - In cazul savarsirii de catre membrii asociatiei a urmatoarelor abateri:
a) denigrarea activitatii asociatiei;



b) intreprinderea unor actiuni ce aduc prejudicii de orice natura asociatiei;
c) angajarea asociatiei in actiuni pentru care nu a fost autorizata de organele^
d) implicarea asociatiei in activitati politice;
e) abaterile de la etica profesionala si morala incluse in Regulamentul

Functionare al asociatiei;
f) comiterea unor fapte cu caracter penal, pentru care a fost condamna?

judecatoreasca ramasa defmitiva;
g) in cazul persoanelor care fac parte din conducerea asociatiei si neparticiparea sistematica la

activitatea structurii de conducere in care a fost ales sau impiedicarea prin diferite mijloace ca aceasta
sa-si desfasoare in mod eficient activitatea.

Se pot aplica urmatoarele sanctiuni:
a) avertisment;
b) avertisment sever si ultimativ;
c) suspendarea pe termen determinat din asociatie sau din functia de conducere potrivit

Statutului asociatiei;
d) excluderea din asociatie.

CAPITOLUL VII - PIERDEREA CALITATH DE MEMBRU ASOCIAT

Art.l3 - (1) Calitatea de membru inceteaza in urmatoarele situatii:
a) prin retragere, in baza unei cereri de retragere ce nu trebuie motivate;
b) prin excludere in urmatoarele situatii:
- incalcarea grava a prevederilor statutare si a hotararilor organismelor de conducere ale

asociatiei,
- ca urmare a unei condamnari, prin hotarare judecatoreasca ramasa defmitiva, pentru

savarsirea unor fapte cu caracter penal incompatibile cu misiunea si principiile asociatiei;
- in caz de neplata a cotizatiei timp de sase luni.
(2) Excluderea se face de catre Adunarea Generala a Asociatilor, prin hotarare.
(3) Impotriva deciziei se poate depune contestatie in termen de 15 zile de la comunicare.

Contestatia se solutioneaza de instantele competente.
(4) De la data inregistrarii deciziei si pana la solutionarea acesteia in Adunarea Generala,

calitatea de membru al Asociatiei este suspendata.

CAPITOLUL VIII - RESURSELE PATRIMONIALE ALE ASOCIATIEI

Art.l4 - (1) Patrimoniul ini|ial al Asocia|iei in valoare de 900 (noua sute) lei este constituit
din aportul in bani al membrilor fondatori, nominaliza{i in Actul Constitutiv si se va depune in banca
in contul Asocia{iei, inainte de a se solicita instan{ei inregistrarea persoaneijuridice.

(2) Intregul patrimoniu va fi eviden|iat si pastrat in conformitate cu legisla{ia romana in
materie, pe numele Asociapei si va fi folosit exclusiv pentru realizarea obiectivelor ei.

Finantarea activitatii sportive.
Asociatia se consituie ca un potential beneficiar al prevederilor Legii educatiei fizice si

sportului, Legea nr.69/2000, a Legii nr.350/2005 privind regimul fmantarilor nerambursabile din
fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general, a Hotararii Guvernului
nr.l860/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, privind drepturile si obligafiile personalului
autorita|ilor si institu^iilor publice pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in
cazul deplasarii, in cadrul localita|ii, in interesul serviciului, a Ordinului nr.l30/2006 privind
fmantarea nerambursabila din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat si ale
asociatiilor pe ramura de sport judetene si ale municipiului Bucuresti, precum si pe Hotararea
Guvernului nr.l447/2007 privind aprobarea Normelor fmanciare pentru activitatea sportiva.

(1) Veniturile, indiferent de sursa, si cheltuielile de orice natura ale oricarei structuri sportive
sunt cuprinse intr-un buget anual propriu.

(2) Administrarea bugetului anual de venituri si cheltuieli se face astfel:
a) potrivit competentelor stabilite in statutele si regulamentele structurilor sportive de drept

privat, pentru veniturile proprii;
b) potrivit conditiilor stabilite prin contractele incheiate intre parti, pentru sumele acordate de

organele administratiei publice centrale si locale, pentru finantarea programelor structurilor sportive
de drept privat fara scop lucrativ, de utilitate publica;



c) in conditiile prevazute de normele privind fmantele publice, pentru alocatiile
de stat si bugetele locale, acordate de organele administratiei publice centrale si
sportive de drept public, precum si pentru veniturile proprii ale acestora.

(3) Bugetul anual cuprinde la partea de venituri, dupa caz:
a) venituri proprii;
b) sume de la bugetul de stat sau bugetele locale acordate de organele admi?

centrale sau locale pentru finantarea programelor sportive realizate de structuri
privat, fara scop lucrativ, de utilitate publica;

c) alocatii de la bugetul de stat si de la bugetele locale. repartizate structurilor sportive de
drept publice, organele administratiei publice centrale si locale;

d) alte surse.
(4) Bugetul anual al structurilor sportive se aproba dupa cum urmeaza:
a) de adunarile generale, pentru structurile sportive de drept privat;
b) de organele administratiei publice centrale sau locale in subordinea carora se afla, pentru

structurile sportive de drept public.
(5) Structurile sportive fara scop lucrativ sunt scutite de impozite si taxe locale.
(6) Soldurile anuale rezultate din executia bugetului structurilor sportive de drept public se

reporteaza in anul urmator.
(7) Veniturile obtinute din activitatea structurilor sportive fara scop lucrativ, care sunt

neeconomice, nu sunt impozabile si includ:
a) cotizatiile si contributiile banesti sau in natura ale membrilor si simpatizantilor;
b) taxele de inregistrare stabilite potrivit legislatiei in vigoare;
c) donatiile si sumele sau bunurile primite prin sponsorizare;
d) dobanzile si dividendele obtinute din plasarea disponibilitatilor realizate din asemenea

venituri;
e) veniturile obtinute din reclama si publicitate, cu exceptia celor realizate prin unitatile

specializate in acest domeniu;
f) veniturile pentru care se datoreaza impozit pe spectacole;
g) veniturile obtinute din valorificarea bunurilor aflate in patrimoniul acestora;
h) veniturile obtinute din vize, taxe si penalitati sportive;
i) indemnizatiile obtinute din participarea la competitiile si demonstratiile sportive;
j) indemnizatiile obtinute din transferurile sportivilor.
(8) Structurile sportive cu personalitate juridica fara scop lucrativ sunt scutite de impozitul pe

profit atunci cand utilizeaza cel putin 80% din veniturile obtinute din orice sursa in scopul realizarii
obiectivelor pentru care au fost autorizate, inclusiv pentru cheltuieli de investitii si dotari, precum si
pentru cheltuieli de functionare.

(9) Sunt considerate cheltuieli deductibile fiscal si cele realizate pentru promovarea si
dezvoltarea activitatilor sportive neprofesioniste din propria structura.

CAPITOLUL IX - CONDUCEREA SI CONTROLUL ASOCIATIEI

Adunarea generala

Art.l5 - (1) Membrii organelor de administrare ale unei persoane juridice trebuie sa
actioneze in interesul acesteia, cu prudenta si diligenta cerute unui bun proprietar.

(2) Adunarea generala este organul de conducere alcatuit din totalitatea membrilor fondatori
si membrilor asociati.

(3) Adunarea generala are urmatoarele competente:
a) stabilirea strategiei si a obiectivelor generale ale asociatiei;
b) aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a bilantului contabil;
c) alegerea si revocarea membrilor Consiliului director;
d) alegerea si revocarea cenzorului;
e) infiintarea de filiale;
f) modificarea Actului constitutiv si a Statutului ,,ASOCIATIEI ";
g) dizolvarea si lichidarea asociatiei, precum si stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa

lichidare;
h) orice alte atributii prevazute de lege sau in statut.
Art.l6 - (1) Adunarea generala se intruneste cel putin o data pe an si are drept de control

permanent asupra Consiliului director si a cenzorilor.



(2) Adunarea Generala se convoaca cu cel putin 15 zile inainte de dc
desfasurarea ei sau, in cazuri de urgenta, cu cel putin 3 zile de la data desfasunj
urma caz daca:

a) se impune in mod necesar modificarea statutului;
b) apar situatii care afecteaza existenta asociatiei;
c) la cererea scrisa a unui numar de cel putin l/2 din numarul

membrilorasociati.
(3) Adunarea generala se convoaca de Consiliul director. printr-un convocator scris,

punandu-se la dispozitia participantilor si materialele supuse dezbaterii.
(4) Participantii pot solicita introducerea pe ordinea de zi a unor cereri, formulate in scris, si

depuse cu cel putin 10 zile inainte de data la care are loc Adunarea generala.
Art.l7 - (1) La Adunarea generala participa:
a) membrii fondatori;
b) membrii-asociati;
c) membrii de onoare, in calitate de invitati, fara drept de vot;
d) membrii-sustinatori, in calitate de invitati, fara drept de vot;
e) alti invitati, fara drept de vot.
(2) In cadrul Adunarii Generale, fiecare membru fondator si membru-asociat are dreptul la vot

dupa cum urmeaza: Municipiul Campina - 3 voturi, iar ceilalti cate un vot.
Art.l8 - Asociatii care, intr-o anumita problema, supusa hotararii Adunarii generale, sunt

interesati personal sau prin sotii lor, ascendentii sau descendentii. rudele in linie colaterala sau afinii
lor pana la gradul al patrulea inclusiv, nu vor putea lua parte la deliberare si nici la vot. In caz contrar
vor raspunde in conditiile legii pentru daunele cauzate Asociatiei, daca fara votul lor nu s-ar fi putut
obtine majoritatea ceruta.

Art.l9 - Alegerile pentru Consiliul director si cenzor au loc o data la patru ani, cu exceptia
cazurilor de retragere sau revocare, cand ele se pot organiza la Adunarea generala care le urmeaza.

Art.20 - (1) Adunarea generala poate avea loc daca sunt prezenti cel putin o jumatate plus
unul dintre membrii fondatori si membrii-asociati.

(2) Daca nu se indeplineste cvorumul prevazut la alineatul (1), Adunarea generala se
reconvoaca dupa o perioada de 15 zile si poate avea loc oricare ar fi numarul asociatilor prezenti.

(3) Modul de desfasurare, dezbaterile care au avut loc si hotararile adoptate de Adunarea
generala, la fiecare convocare a acesteia, se consemneaza in procesul-verbal intocmit.

(4) Asociatii absenti iau cunostinta de dezbateri din procesul-verbal aflat la secretariatul
Asociatiei.

Art.21 - (1) Adunarea generala este condusa de Presedintele Asociatiei sau, in lipsa, de
inlocuitorul acestuia.

(2) Hotararile Adunarii generale se iau cu majoritatea simpla a membrilor fondatori si a
membrilor-asociati prezenti, cu exceptia hotararilor care au ca obiect dizolvarea asociatiei sau
modificarea scopului ei.

Art.22 - Hotararile Adunarii generale contrare legii, actului constitutiv sau statutului
Asociatiei pot fi atacate potrivit dispozitiilor legale in vigoare, de catre oricare dintre asociatii care au
lipsit sau au votat impotriva si au cerut sa se insereze aceasta in procesul-verbal de sedinta, in termen
de 15 zile de la data la care au luat cunostinta despre hotarare sau de la data cand a avut loc sedinta,
dupa caz.

Consiliul director

Art.23 - (1) Consiliul director al Asociatiei asigura punerea in executare a hotararilor
Adunarii generale.

(2) Consiliul director al ,,ASOCIATIEI " este constituit din 7 persoane, din care, un numar de
patru membri propusi de catre Consiliul Local al municipiului Campina din randul consilierilor in
functie, fiecare partid politic din cadrul Consiliului local desemnand cate un reprezentant, iar
3 membri propusi din partea celorlalti asociati.

Art.24 - (1) Membrii Consiliului director se aleg prin vot secret, de Adunarea generala, cu
intrunirea unei jumatati plus unu din votul membrilor fondatori si membrilor-asociati prezenti la
Adunarea generala, pentru un mandat de 4 ani.

(2) Potrivit hotararii Adunarii generale, membrii initiali ai Consiliului director vor putea fi
inlocuiti.

(3) In cazul in care un membru desemnat paraseste Consiliul director, el va fi inlocuit cu unul



din membrii fondatori, sau cu o persoana de la aceeasi formatiune politica, potrivit ho|
generale, cu intrunirea votului unei jumatati plus unul din numarul membrilor
prezenti.

(4) In cazul in care un membru desemnat in Consiliul director se retrage, ef
notifice in scris intentia sa, cu un preaviz de 90 de zile calendaristice inainte, demisia^
implinirii preavizului.

(5) Pentru motive temeinice, Adunarea generala, cu intrunirea votului unei jumatatf
din numarul membrilor cu drept de vot prezenti, pot decide excluderea membrilor asociatiei sau
revocarea membrilor Consiliului director al ,.ASOCIATIEI ".

(6) Functiile ramase libere se completeaza prin hotararea Adunarii generale, cu intrunirea
votului uneijumatati plus unu din numarul membrilor cu drept de vot prezenti.

(7) Completarea functiilor ramase libere se face in cel mult 30 de zile de la descompletare.
8) Membrii Adunarii Generale a Asociatiei si membrii Comitetului director isi vor desfasura

activitatea fara a fi remunerati.
Art.25 - In exercitarea competentei sale, Consiliul director are urmatoarele atributii:
a) prezinta Adunarii generale raportul de activitate pe perioada anterioara, executarea

bugetului de venituri si cheltuieli, bilantul contabil, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli,
proiectul programelor asociatiei;

b) incheie actejuridice in numele si pe seama asociatiei;
c) aproba organigrama si strategia de personal ale Asociatiei;
d) elaboreaza Regulamentul de Organizare Interna al Asociatiei;
e) indeplineste orice alte atributii prevazute in lege sau in statut.
Art.26 - Membrii Consiliului director care, intr-o anumita problema, supusa hotararii sale,

sunt interesati personal sau prin sotii lor, ascendentii sau descendentii, rudele in linie colaterala sau
afmii lor pana la gradul al patrulea inclusiv, nu vor putea lua parte la deliberare si nici la vot. In caz
contrar vor raspunde in conditiile legii pentru daunele cauzate Asociatiei, daca fara votul lor nu s-ar fi
putut obtine majoritatea ceruta.

Art.27 - Deciziile contrare legii, actului constitutiv sau statutului Asociatiei pot fi atacate de
asociati sau de catre oricare dintre membrii Consiliului director care au lipsit sau au votat impotriva
si a cerut sa se insereze aceasta in procesul-verbal de sedinta, potrivit dispozitiilor legale in vigoare.

Art.28 - Consiliul director poate imputernici una sau mai multe persoane cu functii executive,
inclusiv persoane care nu au calitatea de fondator/asociat ori sunt straine de asociatie pentru a incheia
acte juridice in numele si pe seama Asociatiei sau orice alte atributii prevazute in lege sau in statut.

Art.29 - (1) Consiliul director se intruneste cel putin o data pe luna sau ori de cate ori nevoile
Asociatiei o impun.

(2) Convocarea Consiliului director se face de presedinte, iar in lipsa acestuia de inlocuitorul
sau, cu cel putin 10 zile inainte de data fixata.

(3) Consiliul director delibereaza, in mod valabil, in prezenta a 2/3 din numarul membrilor sai
si adopta hotarari cu o jumatate plus unu din voturi.

Art.30 - Deliberarile si hotararile Consiliului director se consemneaza in procese-verbale
incheiate cu ocazia fiecarei sedinte.

In realizarea scopului si obiectivelor sale, ,,ASOCIATIA ", poate avea servicii specializate a
caror modalitate de functionare si organigrama se stabileste de Consiliul director care va angaja
personal contractual.

Cenzorii

Art.31 - (1) Controlul fmanciar al asociatiei este asigurat de un cenzor in persoana doamnei
Expert contabil ANGHEL MAGDALENA, domiciliata in municipiul Campina, strada Eruptiei, nr.9,
bl.E12, apt.2,judetul Prahova, identificata cu CI seria PX, nr.032577, eliberata la data de 16.09.2011
de SPCLEP Campina, CNP:2740808290912, cu autorizatia nr.5756/2008

(2) In realizarea competentei sale, cenzorul:
a) verifica modul in care este administrat patrimoniul Asociatiei;
b) intocmeste rapoarte si le prezinta Adunarii generale si Consiliului director;
c) poate participa la sedintele Consiliului director, fara drept de vot;
d) indeplineste orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de Consiliul director.
(3) Membrii Consiliului director nu pot fi cenzori.
Art.32 - (1) Adunarea Generala aproba regulile generale de organizare a controlului fmanciar

intern al Asociatiei.



(2) Cenzorul este ales de catre Adunarea generala, prin vot deschis, cu intr
votul membrilor fondatori si membrilor-asociati prezenti, pentru un mandat de 4 ani

CAPITOLUL X - DESTINATIA BUNURILOR IN CAZU1
ASOCIATIEI

Art.33 - (1) ,,ASOCIATIA" se va dizolva:
a) daca termenul pentru care au fost constituite s-a implinit;
b) daca scopul a fost realizat ori nu mai poate fi indeplinit;
c) daca scopul pe care il urmaresc sau mijloacele intrebuintate pentru realizarea acestuia au

devenit contrare legii sau ordinii publice ori daca ele urmaresc un alt scop decat cel declarat;
d) prin hotararea organelor competente ale acestora;
e) prin orice alt mod prevazut de lege, actul de constituire sau statut;
f) a devenit insolvabila;
e) nu mai poate obtine autorizatiile prealabile necesare, potrivit legii.
(2) In cazul in care asociatia se dizolva prin hotararea organului competent, creditorii sau

orice alte persoane interesate pot face opozitie.
(3) Asociatia supusa inregistrarii inceteaza la data radierii din registrele in care a fost inscrisa.
Art.34 - (1) Prin efectul dizolvarii asociatia intra in lichidare in vederea valorificarii activului

si a platii pasivului.
(2) Asociatia isi pastreaza capacitatea civila pentru operatiunile necesare lichidarii pana la

fmalizarea acesteia.
(3) Daca incetarea asociatiei are loc prin fuziune, transformare sau prin divizare totala, nu se

declanseaza procedura lichidarii.
(4) Odata cu numirea lichidatorilor, mandatul Consiliului director inceteaza.
Art.35 - (1) Lichidatorii au obligatia de a continua operatiunile juridice in curs, de a incasa

creantele, de a platii creditorii, iar daca numerarul nu este suficient, de a transforma si restul activului
in bani, procedand la vanzarea prin licitatie publica a bunurilor mobile si imobile.

(2) Lichidatorii pot realiza numai acele operatiuni noi care sunt necesare fmalizarii celor
aflate in curs de derulare.

Art.36 - (1) Oricare ar fi cauzele dizolvarii, bunurile persoaneijuridice ramase dupa lichidare
vor primi destinatia stabilita in actul de constituire sau statut ori destinatia stabilita in hotararea
organului competent luata inainte de dizolvare.

(2) In lipsa unei asemenea prevederi in actul de constituire sau statut ori in lipsa unei hotarari
luate in conditiile alin.(l), precum si in cazul in care prevederea sau hotararea este contrara legii sau
ordinii publice, la propunerea lichidatorului, bunurile ramase dupa lichidare se atribuie de instanta
competenta, prin hotarare supusa numai apelului, unei persoane juridice cu scop identic sau
asemanator, daca prin lege nu se prevede altfel. Atunci cand exista mai multe astfel de persoane
juridice, lichidatorul propune cel putin 3 persoane juridice, caz in care bunurile se atribuie prin
tragere la sorti.

(3) In cazul in care persoana juridica a fost dizolvata pentru motivele prevazute la art. 245,
lit.d) Cod civil, precum si in cazul in care nicio persoana juridica nu este de acord cu preluarea
bunurilor ramase dupa lichidare in conditiile alin.(2), acestea vor trece in proprietatea comunei,
orasului sau municipiului in a carui raza teritoriala se afla bunurile.

(4) In toate cazurile, transmiterea dreptului de proprietate asupra bunurilor ramase dupa
lichidare are loc la data preluarii lor de catre beneficiari, daca prin lege nu se prevede altfel.
Procesul-verbal de predare-primire si hotararea judecatoreasca ramasa defmitiva, in cazurile
prevazute la alin. (2) ori (3), constituie titlu de proprietate sau, dupa caz, pot servi drept temei juridic
pentru intabularea in cartea funciara. In cazul bunurilor imobile, dispozitiile art. 1.244 Cod Civil si
cele in materie de carte funciara raman aplicabile

Art.37 - Lichidatorii incheie operatiunile si remit celor in drept contul gestiunii numai dupa
expirarea unui termen de 6 luni de la publicarea dizolvarii Asociatiei.

Art.38 - Dupa incheierea lichidarii, lichidatorii sunt obligati ca in termen de doua luni sa
depuna bilantul, registrul jurnal si un memorandum, sa declare operatiunile de lichidare la Registrul
asociatiilor si fundatiilor al judecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul Asociatia si
sa indeplineasca toate procedurile de publicare si radiere din acest registru.

Art.39 - Daca in termen de 30 de zile de la depunerea bilantului nu se inregistreaza nici o
contestatie, bilantul se considera defmitiv aprobat, iar lichidatorii, cu autorizarea judecatoriei, vor



remite celor in drept bunurile si sumele ramase de la lichidare, impreuna cu toate registrele^
Asociatiei si ale lichidarii, dupa aceasta fiind considerati descarcati.

Art.40 - (1) Asociatia inceteaza a avea fiinta la data radierii din Registrul
fundatiilor.

(2) Radierea se face in baza actului constatator eliberat lichidatorilor. prin
descarcarea acestora de obligatiile asumate.

Tehnoredactat la cererea partilor de Avocat Radu Neculai Corneliu, in 8 (opt) exemp
s-au inmanat asociatilor fondatori, in Campina. astazi: aprilie 2013 .

MEMBRII FONDATORI

"MUNICIPIUL CAMPINA"
prin d-nul Primar Tiseanu Horia - Laurentiu

prin d-nul Viceprimar Dragomir Ion
prin Presedintele Comisiei buget, finante Albu Elena

"CLUB SPORTlV MUNICIPAL CAMPINA"
prin reprezentant legal Nistoroiu - Vuta Adrian

"CLUBUL LIDO CAMPINA"
prin reprezentant legal I)uta Catalin


