
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPINA

JUDEJUL PRAHOVA

HOTARARE
privind modiflcarea si completarea Anexei nr.l la H.C.L. nr.90/27 august 2015

Avand in vedere:
- expunerea de motive nr.69.135/12 octombrie 2016 a membrilor Comisiei de

specialitate sanatate, cultura, inva{amant, culte si tineret, sport $i turism, prin care
propun modificarea si completarea Anexei nr.l la H.C.L. nr.90/27 august 2015
referitoare la aprobarea unor reglementari referitoare la mfiintarea Clubului Sportiv -
"Club Sportiv Campina";

- raportul de specialitate promovat de Directiajuridica;
- rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al

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

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

servicii si comert, munca si probleme sociale, s.a.m.d.;
- Comisia sanatate, cultura, invatamant, culte si tineret, sport si turism;

- avizul secretarului Municipiului Campina;
Vazand prevederile art.21, alin.(l), lit."b", art.22, art.26, art.29, alin.(l) si

alin.(2) si art.30 din Legea nr.69/2000 a educatiei fizice si sportului, cu modificarile
si completarile ulterioare;

^inand cont de prevederile art.36, alin.(2), lit."d" si alin.(6), lit."a", pct.6 si
art.ll5, alin.(l), lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,
republicata;

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

ConsiliuI Iocal al Municipiului Campina adopta prezenta hotarare.

Art.l. - Aproba modificarea si completarea Anexei nr.l la H.C.L. nr.90/
27 august 2015 referitoare la aprobarea unor reglementari referitoare la infiintarea
Clubului Sportiv - "Club Sportiv Campina", conform ANEXEI, care face parte
integranta din prezenta hotarare.

Art.2. - Cu data adoptarii prezentei hotarari se modifica in mod corespunzator
Anexele nr.9 si nr.lO la H.C.L. nr.3/28 ianuarie 2016 privind aprobarea organigramei
$i a statului de funcJii al Aparatului de specialitate al Primarului municipiului
Campina, precum si cele ale institutiilor cu sau fara personalitate juridica din
subordinea Consiliului Local.



Art.3. - Prezenta hotarare se comunica:
- Institu{iei Prefectuluijude{ului Prahova;
- Primarului Municipiului Campina;
- Direc{iei economice;
- Directieijuridice;
- Clubului Sportiv Campina;
- Compartimentului resurse umane.

Pre$edinte de $edin^a,
Consilier,

dl.Cercel

Contrasemneaza,
fSecretar,

jr.Mompveaflu Paul

Campina, 27 octombrie 2016

Nr. 138

CodFP-06-01,ver.l



ANEXA
la H.C.L. nr.l38/27 octombrie 2016

Presedinte de sedinta,
9 5 1 "

Consilier,
dl.Cercel Lu<

REGULAMENTUL
DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE
AL "CLUBULUI SPORTIV CAMPINA"

CAPITOLUL I
Dispozitii generale: denumire, forma juridica, sediuI, patrimoniul,

insemnele si culorile

Art.l.(l) - Clubul Sportiv Campina este persoana juridica de drept public,
infiintat ca institutie publica de interes local care functioneaza in subordinea
Consiliului Local al Municipiului Campina, judetul Prahova si are drept obiect de
activitate selectia, pregatirea, participarea si performanta la competitii sportive
interne si internationale.

(2) - Prin inregistrarea sa in Registrul Sportiv organizat la Ministerul
Tineretului si Sportului, Clubul Sportiv Campina va dobandi calitatea de structura
sportiva, legal constituita si recunoscuta oficial prin eliberarea Certificatului de
Identitate Sportiva (CIS), potrivit legii.

Art.2. Clubul Sportiv Campina isi desfasoara activitatea in conformitate cu
dispozitiile:

-Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificarile si completarile
ulterioare ;

-Hotararii Guvernului nr. 884/2001 de aprobare a Regulamentului de punere in
aplicare a dispozitiilor Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000;

-Legii administratiei publice locale nr.215/2001, republicata in Monitorul
Oficial al Romaniei, Partea I, nr.l23 din 20 februarie 2007.

Art.3. - Clubul Sportiv Campina se organizeaza si functioneaza in baza
Regulamentului de organizare si functionare propriu, aprobat prin Hotararea
Consiliului Local al Municipiului Campina nr.90/27 august 2015.

Art.4. - Denumirea: Clubul Sportiv Campina.
Art.5. - Sediul: Municipiul Campina, B-dul Nicolae Balcescu, nr.50, judetul

Prahova, sala nr.204 - Casa Tineretului.
Art.6. - Insemnele sunt: sigla (Anexa nr.3), fanion, insigna, etc., si vor fi

protejate de legea privind drepturile de autor, dupa inregistrarea la OSIM.
Culorile clubului sunt: alb - rosu.

Art.7. - Clubul Sportiv Campina este fmantat din alocatii de la bugetul local,
precum si din venituri proprii, in conditiile legii.



CAPITOLUL II
Scopul si obiectuI de activitate

Art.8. - Clubul Sportiv Campina s-a infiintat la data de 27
Hotararea nr.90 adoptata in sedinta Consiliului Local al Municipiului Campina, in
scopul organizarii si administrarii activitatii sportive din Municipiul Campina,
judetul Prahova.

Art.9.(l) - Clubul Sportiv Campina are in structura urmatoarele sec{ii pe
ramuri de sport:

fotbal; sah;
baschet; tenis de masa;
atletism; badminton.
handbal;
natatie;

(2) - Clubul Sportiv Campina se afiliaza la federa{iile sportive na{ionale
corespunzatoare sectiilor pe ramura de sport, si dupa caz, la asocia{iilejudetene.

(3) - Desfiin{area unei sec{ii sau infiin{area unei sec^ii sportive noi se
poate face numai printr-o hotarare a Consiliului Local Campina, la propunerea
presedintelui clubului, avizata de Comitetul director si/sau a Consiliului local.

(4) - In cazul desfiin{arii unei sec{ii pe ramura de sport, Clubul Sportiv
Campina se obliga sa intreprinde demersurile necesare pentru radierea din eviden|ele
federa{iilor sportive na{ionale, conform procedurii stabilite prin statutul federaJiei $i
dupa caz, de la asocia{iajude{eana la care s-a afiliat.

Art.lO.(l) - Obiectul de activitate al Clubului Sportiv Campina consta in
promovarea si desfasurarea de activitati sportive, selectionarea, initierea si pregatirea
de sportivi, in aceste domenii, precum si participarea la competitii sportive interne si
internationale.

(2) - Obiectivele Clubului Sportiv Campina decurg si din reglementarile
Federatiilor sportive na$ionale corespunzatoare sec{iilor pe ramura de sport, precum
si din statutele si regulamentele federatiilor sportive internationale respective.

(3) - Prin realizarea scopului si a obiectivelor propuse, Clubul Sportiv
Campina contribuie la dezvoltarea ramurilor sportive mentionate la art.9.

(4) - Clubul isi propune sa respecte legile tarii, reglementarile
Ministerului Tineretului si Sportului, Statutul si Regulamentele federatiilor sportive
na{ionale corespunzatoare sec{iilor pe ramura de sport, sa promoveze spiritul de fair-
play, sa cornbata si sa previna violenta si dopajul in activitatea sportiva.

Art.ll. - Clubul Sportiv Campina poate desfasura si alte activitati in vederea
realizarii scopului si obiectului sau de activitate declarat, in conditiile legii.

Capitolul III
Structura organizatorica si functionarea

Art.l2. - Structura organizatorica a Clubului Sportiv Campina este aprobata
de Consiliul Local al Municipiului Campina, judetul Prahova, potrivit legii si este
prevazuta in Anexa nr. 1 si nr.2 la prezentul Regulament.

Art.l3. - Statul de functii al Clubului Sportiv Campina se aproba de catre
Consiliul Local al Municipiului Campina,judetul Prahova, potrivit legii.



Art.l4.(l) - Activitatea Clubului Sportiv Campina este
Presedinte, numit prin Hotarare a Consiliului Local al Municij
urma concursului desfasurat conform prevederilor legale, in
la data inregistrarii Clubului in Registrul sportiv organizat la
Sportului si un Comitet director, numit prin Hotarare a
MunicipiuIui Campina.

(2) - Comitetul director va avea 5 (cinci) membri, 4 din acestia
provin din Aparatul de speciaIitate al Primarului, cu studii superioare din
domeniiIe: juridic, economic si sportiv, care nu vor fi retribuiti. PresedinteIe
Clubului face parte din Comitetul director, are drept de vot si indepIineste si
functia de presedinte al Comitetului director.

(3) - Comitetul director va avea un mandat de 4(patru) ani, iar
membrii sai, cu exceptia presedintelui, sunt numiti si revocati, Ia propunerea
Primarului sau a Consiliului locaI, prin hotarare a Consiliului locaI al
MunicipiuIui Campina.

(4) - Comitetul director, ca organ de conducere si control, are
urmatoarele atributii:

a) avizeaza si propune Consiliului local organigrama si statul
de functii al Clubului Sportiv;

b) avizeaza in vederea aprobarii de catre Consiliu local a
bugetului de venituri si cheltuieli, precum si propunerile presedintelui Clubului
referitoare la rectificarea bugetara;

c) aproba transferurile sportivilor;
d) avizeaza preaIabil actele juridice incheiate in numele

Clubului privind asocierea cu persoane fizice sau juridice, parteneriate, alte
acte care privesc patrimoniul Clubului;

e) verifica activitatea financiar - contabiIa a Clubului;
f) asigura aplicarea hotararilor Consiliului local privind

activitatea C.S. Campina si supravegheaza respectarea acestora;
g) aproba ReguIamentul de ordine interioara a Clubului;
h) avizeaza, in vederea aprobarii de catre Consiliu local, a

propunerilor privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare
al C.S. Campina;

i) avizeaza proiectele, programele si planuriIe de activitate aIe
Clubului, calendarul competitional anual intern si international, analizeaza
periodic stadiul realizarii acestora, precum si executia bugetara.

(5) - Comitetul director se intruneste o data pe luna sau ori de cate
este nevoie, la solicitarea presedintelui sau a majoritatii membrilor, cu minim
2(doua) zile inainte de sedinta, prin comunicare scrisa.

(6) - In cadruI sedintelor Comitetului director, hotararile se
adopta cu majoritate simpIa.

(7) - $edintele Comitetului director sunt statutar intrunite prin
prezenta a minim 3(trei) persoane cu drept de vot si se consemneaza in proces -
verbal.

(8) - In cazul absentei unui membru al Comitetului director de la
3(trei) sedinte consecutive fara motive temeinice (cazuri de boaIa, dovedite cu
acte medicale, evenimente in familie, cazuri de forta majora, prezenta Ia cursuri
si perfectionari), ceilalti membri vor proceda la solicitarea schimbarii acestuia
din functie, de catre Consiliul locaI.



Art.l5.(l) - Presedintele Clubului Sportiv Campina are; in pr1ric;
urmatoarele atributii: /' : ,^ '

-organizeaza si conduce activitatea Clubului si raspund^Htje indepImiire*
obiectivelorstabilitedeComitetuldirector; ^ *

-incheie acte juridice in numele si pe seama Clubului cu acor^
Comitetului director;

-intocmeste Regulamentul de Ordine Interioara al Clubului si asigura
respectarea acestuia de catre personalul pe care-l angajeaza, potrivit legii;

-stabileste politica de personal a Clubului, cu aprobarea Comitetului director
si a Consiliului local;

-reprezinta Clubul, personal sau prin imputernicit, in relatiile cu Federatiile
sportive na{ionale corespunzatoare sec{iilor pe ramura de sport, cu Ministerul
Tineretului si Sportului, precum si cu alte organizatii sportive nationale si
internationale, in relatiile cu alte institutii publice, cu instantele judecatoresti,
societatile comerciale, precum si cu persoanele fizice si juridice, romane si straine;

-elaboreaza si sustine programele de dezvoltare pe termen mediu si scurt ale
Clubului, in concordanta cu Strategia Nationala a organizarii si dezvoltarii activitatii
sportive, cu aprobarea Comitetului director;

-organizeaza concurs pentru toate posturile libere din organigrama;
-coordoneaza si controleaza activitatea desfasurata de catre intregul personal al

clubului, in vederea realizarii scopului si obiectului de activitate al Clubului sportiv;
-asigura aplicarea si respectarea dispozitiilor legale in vigoare.

(2) - In calitate de ordonator tertiar de credite indeplineste, impreuna cu
contabilul, toate atributiile ce-i revin, conform dispozitiilor legale in vigoare si
raspunde, potrivit legii, de:

-utilizarea creditelor bugetare;
-realizarea veniturilor;
-folosirea cu eficienta a sumelor primite de la bugetul local;
-integritatea bunurilor incredintate clubului;
-organizarea si tinerea la zi a contabilitatii;
-prezentarea, la termen, a darilor de seama contabile, privind executia

bugetara.
a)stabileste si deleaga atributii pe trepte ierarhice si functii, avand in vedere

prezentul Regulament de organizare si functionare si structura organizatorica
aprobata;

b)raspunde, potrivit reglementarilor in vigoare, de incadrarea personalului
salariat al Clubului;

c)organizeaza controlul indeplinirii sarcinilor de catre personalul salariat al
Clubului si urmareste aplicarea masurilor pe care le dispune;

d)aplica, in conditiile legii, sanctiuni disciplinare salariatilor Clubului, in cazul
savarsirii de catre acestia a unor abateri disciplinare, respectiv dispune aplicarea
masurilor privind recuperarea prejudiciilor produse;

e)aproba planurile de pregatire prezentate de catre antrenori;
f)analizeaza, impreuna cu consilierul sportiv si antrenorii, stadiul indeplinirii

obiectivelor stabilite si rezultatele realizate de sportivii legitimati la Club, intocmeste
si prezinta rapoarte trimestriale Comitetului director si Consiliului Local al
Municipiului Campina, referitoare la rezultatele acestor analize;

g)avizeaza calendarul competitional intern si international al clubului si
urmareste desfasurarea acestuia;



h)urmareste pregatirea si participarea sportivilor la competitiile
calendarul competitonal intern si international al Clubului, precum'si
competitiilor proprii si actiunilor de selectie; j

i)participa, in calitate de oflcial, la principalele c
internationale ale Clubului;

j)stabileste pentru fiecare antrenor, prin fisa postului, num*
sportivi, pe niveluri valorice, respectiv numarul minim de s
nelegitimati cuprins in planul de pregatire;

k)asigura constituirea si actualizarea permanenta a fondului documentar si a
bancii de date a Clubului:

-actele normative referitoare la desfasurarea activitatii sportive;
-Regulamentul de Organizare si Functionare a Clubului;
-Regulamentul de Ordine Interioara a Clubului;
-Statutul si Regulamentele Federatiilor, la care Clubul este afiliat;
-Ordinele Ministrului Tineretului si Sportului cu referire la realizarea scopului

si obiectului de activitate ale Clubului;
-programele de dezvoltare pe termen mediu si scurt ale Clubului;
-evidenta sportivilor legitimati;
-rezultatele obtinute de sportivii proprii la competitiile interne si

internationale;
(l)dispune luarea masurilor referitoare la promovarea spiritului de fair-play, la

combaterea si prevenirea violentei si dopajului in activitatea sportiva;
m)asigura si raspunde de integritatea, intretinerea si functionarea in conditii

optime a bazei materiale sportive din patrimoniul Clubului,
n)orice alte atributii, cu exceptia celor date, potrivit legii, in competenta altor

organe.
(3) - Presedintele Clubului raspunde de activitatea depusa in fata

Comitetului director, a Consiliului Local si a Primarului Municipiului Campina, in
conditiile legii.

Art.l6. - Consilierul sportiv preia, prin imputernicire, atributiile Presedintelui,
in situatia in care acesta este in imposibilitatea exercitarii functiei.

Art.l7.(l) - Contabilul Clubului este numit prin decizie a Presedintelui, in
urma concursului organizat, potrivit dispozitiilor legii, pentru ocuparea acestui post.

(2) - Contabilul trebuie sa aiba calitatea de contabil autorizat sau
expert contabil, potrivit legii.

Capitolul IV
Patrimoniul

Art.l8.(l) - Patrimoniul Clubului Sportiv Campina este alcatuit din totalitatea
drepturilor si obligatiilor care rezulta din activitatea specifica a acestuia.

(2) - Patrimoniul Clubului Sportiv Campia se stabileste anual, pe baza
bilantului contabil incheiat la data de 31 decembrie.

Art.l9. - Clubul Sportiv Campina va gestiona baza materiala data in
administrare de Consiliul Local, in vederea realizarii scopului si a obiectului sau de
activitate.

Art.20. - Baza sportiva si instalatiile sportive aflate in administrarea si
folosinta Clubului Sportiv Campina sunt considerate patrimoniu sportiv si nu isi vor
schimba destinatia sportiva fara aprobarea Consiliului Local al Municipiului
Campina, respectiv fara acordul Ministerului Tineretului si Sportului, potrivit legii.



CapitoIuI V
Finantarea activitatii Clubului

, ,
Art.21. - Veniturile, indiferent de sursa, si cheltuielile de orice natijr4

Clubului, sunt cuprinse in bugetul anual propriu de venituri si cheltuk
Art.22. - Administrarea bugetului anual de venituri si

Sportiv Campina se face in conditiile prevazute de Normele privind fmantele
publice, atat pentru veniturile primite de la bugetul local al Municipiului Campina,
cat si pentru eventualele venituri proprii atrase.

Art.23. - Bugetul anual al Clubului Sportiv Campina cuprinde, la partea de
venituri:

-alocatii de la bugetul local;
-venituri proprii.
Art.24.(l) - Bugetul anual al Clubului Sportiv Campina se aproba de catre

Consiliul Local al Municipiului Campina, judetul Prahova.
(2) - Soldurile rezultate din executia bugetara anuala se reporteaza in

anul urmator.
Art.25. - Veniturile obtinute din activitatile Clubului se gestioneaza si se

utilizeaza pentru realizarea scopului si obiectului de activitate, fara varsaminte la
bugetul de stat, si fara afectarea alocatiilor de la bugetul local.

Art.26. - Sursele de fmantare ale Clubului Sportiv Campina provin din:
a.subventii de la bugetul local, acordate Clubului de catre Municipiul

Campina/Consiliul Local al Municipiului Campina, in subordinea caruia se afla;
b.venituri din activitati economice realizate in legatura directa cu scopul si

obiectul de activitate ale Clubului;
c.sume obtinute din transferurile sportivilor Clubului;
d.cotizatii, contributii si penalitati aplicate sportivilor, antrenorilor si celorlalti

tehnicieni, potrivit Statutului si Regulamentelor proprii;
e.donatii si sponsorizari;
f.venituri obtinute din reclama si publicitate;
g.venituri din inchirierea bunurilor aflate in patrimoniu, cu respectarea

prevederilor legii;
h.sume rezultate din exercitiul fmanciar precedent;
i. venituri obtinute din participarea la competitiile si demonstratiile sportive;
j. alte venituri obtinute in conditiile legii.

Capitolul VI
Dispozitii f!nale

Art.27.(l) - Clubul Sportiv Campina detine exclusivitatea:
-asupra imaginii de grup sau individuale, statica si in miscare a sportivilor

legitimati ai Clubului, in echipamentul competitional si de reprezentare, in cadrul
competitiilor si in afara acestora;

-asupra dreptului de folosinta asupra siglei Clubului;
-asupra dreptului de reclama, publicitate si de televiziune la competitiile pe

care le organizeaza sau la care participa, dupa caz.
(2) - Drepturile mentionate la aliniatul 1 pot fi cesionate de catre

Clubul Sportiv Campina, in conditiile legii, cu aprobarea Consiliului local.
Art.28. - Relatiile Clubului cu autoritatile administratiei publice, locale si

centrale, sunt cele ce decurg din prevederile legale.



Art.29. - Clubului ii revin toate drepturile si obligatiile
reglementarile Federatiilor sportive na{ionale corespunzatoare sec{iilorpe rarrftir4 ck^J
sport precum si din Statutele si Regulamentele federatiilor sportiVe ii
respective. '̂  ,

Art.30.(l) - Ministerul Tineretului si Sportului exercita
controlul asupra Clubului, in conditiile legii.

(2) - Supravegherea $i controlul nu pot substitui controlul propriu
instituit de Federatiile sportive na{ionale corespunzatoare secjiilor pe ramura de sport
si Consiliul Local al Municipiului Campina.

(3) - Clubul sportiv se supune in fiecare an verificarii fmanciare
efectuate de catre Compartimentul Audit Intern din cadrul Primariei municipiului
Campina.

Art.31. - Clubul se obliga sa respecte dispozitiile Legii nr. 227/2006 privind
prevenirea si combaterea dopajului in sport, publicata in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea I, nr. 518 din 15 iunie 2006, dispozitiile Legii nr. 551/2004 privind
organizarea si functionarea Comisiei Nationale de Disciplina Sportiva, publicata in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1161 din 08 decembrie 2004, dispozitiile
Legii nr. 4/2008 privind prevenirea si combaterea violentei cu ocazia competitiilor si
a jocurilor sportive, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 24 din
11 ianuarie 2008.
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Anexa nr.3 la Regulamentul de Organizare si



ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
MUNICIPIUL CAMPINA

CONSILIERI
Nr.69.135/12 octombrie 2016

EXPUNERE DE MOTIVE

Subsemnatii: Fra{ila Severius - Florin, Dima Gabriel - Valeriu, Duran Andrei,
Dochia Adrian, Topala Corina - Oana, consilieri locali ai Municipiului Campina,
membri ai Comisiei sanatate, cultura, inva^amant, culte si tineret, sport $i turism, in
conformitate cu prevederile art.45, alin.(6) din Legea nr.215/2001 a administratiei
publice locale, republicata, a art.44, alin.(2) si art.50, alin.(l) din Regulamentul de
Organizare si Func{ionare al Consiliului local al municipiului Campina, inaintam la
Aparatul permanent al Consiliului local proiectul de hotarare privind modificarea
si completarea Anexei nr.l la H.C.L. nr.90/27 august 2015 referitoare la
aprobarea unor regIementari referitoare la fnfiintarea Clubului Sportiv - "Club
Sportiv Campina".

Promovarea proiectului de hotarare este necesara ca urmare a faptului ca la
nivelul conducerii Clubului Sportiv Campina se impune crearea unei structuri
deliberative care sa contribuie la o cat mai eficienta desfasurare a activitatii structurii
sportive.

Astfel, Comitetul director propus spre aprobare va avea un numar de 5(cinci)
membri, din care 4(patru) fac parte din aparatul de specialitate al Primarului si au
pregatire in domeniul juridic, economic si sportiv, iar conducerea acestui Comitet o
va asigura presedintele Clubului sportiv.

Atributiile Comitetului director sunt enumerate pe larg la art.l4 din
propunerea de modiflcare a Regulamentului de organizare si functionare a Clubului
Sportiv Campina.

Odata cu aprobarea infiintarii Comitetului director se impune modificarea
Anexei nr. 1 la Regulamentul de organizare si functionare, dat fiind faptul ca aceasta
structura are atributii de verificare si control in ceea ce priveste conducerea executiva
a entitatii sportive.

Cadrul legal aplicabil:
- prevederile art.21, alin.(l), lit."b", art.22, art.26, art.29, alin.(l) si alin.(2) si

art.30 din Legea nr.69/2000 a educatiei fizice si sportului, cu modificarile si
completarile ulterioare;

- prevederile art.36, alin.(2), lit."d" si alin.(6), lit."a", pct.6, art.45, alin.(l) si
art.ll5, alin.(l), lit."b" din Legea nr.215/2001 privind_adrmnistra{ia publica locala,
republicata.

CONSILIERI,
Fra{ila Severius - Florin.
Dima Gabriel - Valeriu
Duran Andrei
Dochia Adrian
Topala Corina - Oana
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