ROMÂNIA
JUD. SA TU MARE
ORAŞUL TĂŞNAD
CONSILIUL LOCAL

t's..i--

HOTĂRÂREA nr.
din data de 8 decembrie 2017
privind aprobarea asocierii Oraşului Tăşnad, prin Consiliul Local al Oraşului
Tăşnad, judeţul Sa tu Mare, la Asociaţia Fotbal Club Unirea Tăşnad

(

Consiliul Local al Oraşului Tăşnad, judeţul Satu Mare;
Analizând Cererea Asociaţiei Fotbal Club Unirea Tăşnad, înregistrată la
Primăria Oraşului Tăşnad sub nr. 2242112017 şi Referatul nr. 22722/2017 al
administratorului public;
Având în vedere Hotărârea nr. 4 a Adunării Generale a Asociaţiei Fotbal Club
Unirea Tăşnad, înregistrată la Primăria Oraşului Tăşnad sub nr. 22535/2017;
Conform prevederilor Ordonanţei de Guvern nr. 26/2000 cu privire la asociaţii
şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare;
Potrivit prevederilor Legii nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1) şi (2) lit. d) şi alin. (6) lit. a) pct. 6,
precum şi ale art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/200 l a administraţiei publice locale,
republicată în anul 2007, cu modificările ulterioare,
HO T ĂRĂ ŞTE:
Art.1. - Se aprobă asocierea Oraşului Tăşnad, prin Consiliului Local al
Oraşului Tăşnad, judeţul Satu Mare, la Asociaţia Fotbal Club Unirea Tăşnad.
Art.2. - Se aprobă modificarea actului constitutiv al Asociaţiei Fotbal Club
Unirea Tăşnad, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.
Art.3. - Se aprobă modificarea statutului Asociaţiei Fotbal Club Unirea
Tăşnad, conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.
ArtA. - Se aprobă contribuţia Oraşului Tăşnad, prin Consiliul Local al
Oraşului Tăşnad, în calitate de asociat la Asociaţia Fotbal Club Unirea Tăşnad la
nivelul sumei de 180 de lei.
Art.S. - Cu ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri se încredinţează Primarul
Oraşului Tăşnad.
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea
anul 2007, cu modificările ulterioare.
Nr. total al consilierilor locali in funcţie: 15
Nr. total al consilierilor locali prezenţi: 10
Nr. total al consilierilor locali absenţi: 5
Voturi pentru: 10
Voturi Împotrivă: O
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ROMÂNIA

Anexa nr. lla

JUD. SATU MARE
ORAŞUL T ĂŞNAD
CONSILIUL LOCAL

Hotărârea

nr.1fr. / 2017

ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT AL
ASOCIAŢIEI FOTBAL CLUB UNIREA TăşNAD
1. Oraşul Tăşnad, prin Consiliul Local al Oraşului Tăşnad, cu sediul în
oraşul Tăşnad, str. Lăcrămioarelor, nr. 35, judeţul Satu Mare, reprezentat legal de dl.
Grieb Csaba-Francisc, în calitate de primar, având codul numeric personal
1680627304017, C.1. seria SM nr. 342297, cu domiciliul în oraşul Tăşnad, str.
Câmpului, nr. 9, judeţul Satu Mare;
2. MOISE BOGDĂNEL ALEXANDRU, cetăţean român, domiciliat in Satu
Mare, str. Bld. Cloşca bl. 74 IA, etA ap. 74, posesor al actului de identitate CI seria
SM 422137 având CNP 1750128304005 şi
3. ACIU FLORIN, cetăţean român, domiciliat în Tăşnad, jud. Satu Mare str.
Aleea Zorilor bl. 17 et. 1 ap. 2 posesor al actului de identitate CI seria SM nr.553020
având CNP 1800528314010, eliberat de SPCLEP Tăşnad la 21.05.2014, în calitate
de membrii fondatori;
au hotărât, în temeiul prevederilor Ordonanţei Guvernului României nr.
26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare şi
ale Legii nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi a sportului, cu modificările şi completările
ulterioare, în scopul coordonarea, organizarea şi dezvoltarea ramurilor de sport
prevăzute în Statutul Asociaţiei în conformitate cu normativele emise de Ministerul
Tineretului şi Sportului, având ca bază reglementările şi strategiile elaborate de
federaţii le de specialitate, urmatoarele:
Art. 1. Denumirea Asociaţiei este "ASOCIAŢIA FOTBAL CLUB UNIREA
TASNAD",
persoană juridică
de drept privat, rară scop patrimonial,
neguvernamentală, apolitică şi nonprofit, denumită în prezentul act constitutiv
"Asociaţie" .
Art. 2. Sediul Asociaţiei este în oraşul Tăşnad, str. Trandafirilor, nr. 2, judeţul
Satu Mare.
Art. 3. Durata de funcţionare a Asociaţiei este pe termen nedeterminat,
începând cu data înscrierii în Registrul asociaţii lor şi fundaţiilor.
Art. 4. Patrimoniul Asociaţiei Fotbal Club Unirea Tăşnad este de 200 lei,
constituit în numerar, după cum urmează: 180 de lei Oraşul Tăşnad, prin Consiliul
Local al Oraşului Tăşnad, 10 de lei Moise Bogdănel Alexandru şi 10 de lei Aciu
Florin.
Art. 5. Consiliul director al Asociaţiei, are următoarea componenţă nominală:
a. Oraşul Tăşnad, prin Consiliul Local al Oraşului Tăşnad reprezentat de
consilierii locali Zsido Lorant-Gabor, Farcău Adrian-Dănuţ şi Katona Petru membrii, din care Zsido Lorant-Gabor va îndeplini funcţia de Preşedinte al
Consiliului director al Asociaţiei.
b. Moise Bogdănel Alexandru - vicepresedinte;
c. Aciu Florin - secretar-trezorier.

Art. 6. Prevederile prezentului Act Constitutiv se completează cu dispoziţiile
Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările
şi completările ulterioare.
Art. 7. Se împuterniceşte domnul Zsido Lorant-Gabor, cetăţean român, domiciliat
în oraşul Tăşnad, jud. Satu Mare, str. Nicolae Iorga bl. 6 ap. 7 posesor al actului de
identitate CI Seria SM nr. 667106 având codul numeric personal 1860528303311,
eliberat de SPCLEP Tăşnad la 11.05.2017 să desfăşoare procedura de actualizare a
Actului constitutiv al Asociatiei
Fotbal Club Unirea Tăsnad
la Judecătoria Carei.
,
,
Art. 8.
Prezentul Act constitutiv actualizat a fost întocmit şi semnat astăzi,
_____
, data autentificării, în 5 (cinci) exemplare originale.
Semnăturile membrilor:

(

- Oraşul Tăşnad, prin Consiliul Local al Oraşului Tăşnad,
reprezentat de Primar Grieb Csaba-Francisc
- Moise Bogdănel Alexandru
- Aciu Florin

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER LOCAL
Ee. CĂLIN-DANIEL-VASILE MAI

.:
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ROMÂNIA
JUD. SA TU MARE
ORAŞUL TĂŞNAD
CONSILIUL LOCAL

ASOCIAŢIEI

Anexa nr. 2 la
Hotărârea nr.

Is:k- / 2017

STATUTUL
FOTBAL CLUB UNIREA TĂŞNAD
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE

(

Art.1. Se constituie "Asociaţia Fotbal Club Unirea Tăşnad", structură sportivă de
drept privat, fără scop lucrativ, cu personalitate juridică, înfiinţată potrivit prevederilor
Legii nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, a regulamentului ei de aplicare şi ale
Ordonanţei nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, având drept scop desfăşurarea
de activităţi fotbalistice constând în selecţia, iniţierea şi pregătirea de sportivi în
domeniul fotbalului, participarea la competiţii interne şi internaţionale, având ca şi
membrii asociaţi:
1. Oraşul Tăşnad, judeţul Satu Mare, prin Consiliul Local al Oraşului
Tăşnad, cu sediul în oraşul Tăşnad, str. Lăcrămioarelor, nr. 35, judeţul Satu Mare,
reprezentat legal de dl. Grieb Csaba-Francisc, în calitate de primar, având codul numeric
personal 1680627304017, C.1. seria SM nr. 342297, cu domiciliul în oraşul Tăşnad, str.
Câmpului, nr. 9, judeţul Satu Mare;
2. MOISE BOGDĂNEL ALEXANDRU , cetăţean român, domiciliat in Satu
Mare, str. Bld. Cloşca bl. 74 IA, et.4 ap. 74, posesor al actului de identitate CI seria SM
422137 având CNP 1750128304005 şi
3. ACIU FLORIN, cetăţean român, domiciliat în Tăşnad, jud. Satu Mare str.
Aleea Zorilor bl. 17 et. 1 ap. 2 posesor al actului de identitate CI seria SM llf.553020
având CNP 1800528314010 , eliberat de SPCLEP Tăşnad la 21.05.2014, în calitate de
membrii fondatori;
Art.2. Denumirea Asociaţiei este "Asociaţia Fotbal Club Unirea Tăşnad",
denumită în prezentul Statut "Asociaţie".
Art.3. - (1) Scopul Asociaţiei îl constituie organizarea şi administrarea activităţii
sportive (fotbalistice), promovarea fotbalului şi practicarea educaţiei fizice şi a sportului
- fotbal, în toate formele sale, de către jucători, indiferent de statutul lor (amator sau
profesionist), precum şi participarea la activităţile şi competiţiile sportive interne şi
internaţionale, la toate categoriile de vârstă ( copii, juniori şi seniori).
(2) Stabilirea obiectivelor concrete ale Asociaţiei se face de către Consiliului
director, înaintea fiecărui sezon competiţional.
::' .
(3) Completarea scopului ASOCIAŢIEI se poate fac€uumai prin act adiţional la
prezentul statut în condiţiile legii.
Art.4. - (l) Sediul Asociaţiei este în oraşul Tăşnad, str. Trandafirilor, nr. 2,
judeţul Satu Mare.
(2) Sediul Asociaţiei poate fi schimbat pe baza hotărârii Adunării Generale.
Art.5. - Durata Asociaţiei este pe perioadă nedeterminată, începând cu data
înscrierii în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de la Judecătoria Carei.
Art.6. -{ 1) Patrimoniul iniţial al Asociaţiei este în valoare de 200 lei,
reprezentând aporturi în numerar subscrise de asociaţi, astfel:
1
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a) Oraşul Tăşnad, prin Consiliul Local al Oraşului Tăşnad - 90%;
b) Moise Bogdănel Alexandru - 5%;
c) Aciu Florin - 5%.
(2) Patrimoniul Asociaţiei se completează cu venituri obţinute de la bugetul local,
dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale,
venituri realizate din activităţi economice directe, donaţii, sponsorizări sau legate şi alte
venituri/drepturi prevăzute sau constituite legal.
(3) Întregul patrimoniu va fi evidenţiat şi păstrat, în conformitate cu legislaţia
română în materie, pe numele Asociaţiei şi va fi folosit exclusiv pentru realizarea
obiectivelor sale.
Art.7. - (1) Oraşul Tăşnad,
prin Consiliul Local al Oraşului Tăşnad, se
angajează:
a) să pună la dispoziţia Asociaţiei, în vederea desfăşurării activităţii sportive
fotbalistice, folosinţa gratuită a Stadionului Unirea, situat în oraşul Tăşnad, str.
Trandafirilor nr. 2, jud. Satu Mare;
b) să participe, anual, cu sume din bugetul local pentru finanţarea echipelor de
fotbal ale Asociaţiei.
(2) Asociat 1 - Oraşul Tăşnad, prin Consiliul Local al Oraşului Tăşnad, se
angajează să contribuie la bugetul anual al Asociaţiei cu un procent de maxim 5% din
bugetul local al oraşului Tăşnad.
Art.8. - Obiectivele generale ale Asociaţiei, sunt:
a) stabilirea orientărilor privind dezvoltarea activităţilor de educaţie fizică şi sport
la toate categoriile de vârstă: copii, juniori ~i seriiorj;
b) organizarea de etape, campionate şi competiţii;
c) stabilirea programului de pregătire, instruire, achiziţionare şi selecţie sportivă;
d) organizarea stagiilor de pregătire, instruirea sportivi lor pentru participarea la
activităţile competiţionale;
e) elaborarea propriilor regulamente, norme sportive, condiţii de legitimare;
f) administarea şi gestionarea mijloacelor materiale şi financiare aflate în
patrimoniu;
g) participarea la competiţiile organizate de organele de drept;
h) organizarea de acţiuni proprii formării sportive a tinerilor;
i) editarea de programe, postere şi alte publicaţii de propagandă sportivă;
j) alte mijloace de acţiune în legatură cu scopul Asociaţiei.

Capitolul II
MEMBRII ASOCIAŢIEI
Art.9. - (1) Membrii Asociaţiei pot fi atât persoane fizice cât şi persoane juridice
care au capacitate deplină de exerciţiu şi care doresc desfăşurarea unor activităţi ce fac
parte din scopul propus al Asociaţiei, îndeplinesc condiţiile prevăzute în prezentul Statut
ori stabilite de Adunarea generală a asociaţilor şi aderă la actele constitutive ale acesteia
consimţind să sprij ine moral şi material activitatea Asociaţiei.
(2) Calitatea de membru al Asociaţiei se dobândeşte prin hotărâre a Adunării
Generale.
(3) Asociaţia se poate compune din următoarele categorii de membri:
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a. membri fondatori - cei care au constituit Asociaţia şi au contribuit moral şi
material la fondarea sa şi la constituirea patrimoniului social;
b. membri asociaţi - cei care se asociază ulterior şi contribuie moral şi material
la completarea patrimoniului asociaţiei;
c. membri de onoare - persoanele fizice şi/sau persoanele juridice care au adus şi
aduc servicii deosebite Asociaţiei sau care îl sprijină substanţial, din punct de
vedere financiar;
d. membri susţinători - care aderă la scopul Asociaţiei şi sprijină moral şi
material la realizarea acestuia.
Art.10. - (1) Calitatea de membru asociat şi de onoare, se acordă de Adunarea
generală, iar cea de membru susţinător de Consiliul director.
(2) Calitatea de membru fondator sau asociat se pierde prin retragere (în acest caz,
hotărârea de retragere se comunică cu cel puţin 30 zile de la data primei Adunări
generale) sau prin excludere pentru abateri grave de la Statut, regulamente si
hotărâri/decizii ale organelor de conducere a Asociaţiei.
(3) Calitatea de membru susţinător se pierde prin retragere.
Art.Il. - Membrii asociaţi care se retrag sau sunt excluşi nu au nici un drept
asupra patrimoniului social, ei rămânând obligaţi să-şi plătească contribuţiile la care s-au
obligat faţă de Asociaţie, până la data retragerii sau excluderii.
Art.12. - Membrii Asociaţiei au următoarele drepturi:
a. să aleagă şi să fie aleşi în Consiliul director dacă au aptitudini şi capacitate
pentru funcţiile la care candidează;
b. să-şi exprime prin vot opţiunea faţă de proiectele de hotărâri ale Adunării
generale;
c. să beneficieze de intrare gratuită la jocurile în organizare proprie ale
echipelor Asociaţiei sau pe baza de abonament oneros, potrivit
posibilităţilor Asociaţiei şi hotărârii Adunării generale.
Art.13. - Membrii Asociaţiei au următoarele obligaţii:
a. să cunoască şi să respecte, rară rezerve, prezentul Statut, regulamentele şi
hotărâriie/deciziiie organelor de conducere ale Asociaţiei;
b. să-şi plătească obligaţiile materiale şi financiare potrivit angajamentelor pe
care şi le-au asumat;
c. să susţină în mod decent, civilizat şi în spirit de fair-play, echipa şi/sau
sportivii Asociaţiei în competiţiile la care participă;
d. să apere, rară rezerve, Asociaţia şi interesele sale.

Capitolul III
CONDUCEREA ŞI CONTROLUL ASOCIAŢIEI
Secţiunea I
Adunarea Generală
Art.14. - (1) Adunarea generală este organul de conducere alcătuit din totalitatea
membrilor fondatori şi a membrilor asociaţi, prin reprezentanţi sau în nume propriu,
după caz.
(2) Adunarea generală are următoarele competenţe:
a) stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale Asociaţiei;
3
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b) aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil;
c) alegerea şi revocarea membrilor Consiliului director;
d) înfiinţarea de filiale sau sucursale;
e) elaborarea propunerilor de modificare a Actului constitutiv şi a Statutului;
f) dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor
rămase după lichidare;
g) orice alte atribuţii prevăzute în lege sau în Statut.
Art.15. - Adunarea generală se întruneşte cel puţin o dată pe an şi are drept de
control permanent asupra Consiliului director.
Art.16. - Adunarea generală se convoacă cu cel puţin 15 zile înainte de data
fixată pentru desfăşurarea ei sau, în cazuri de urgentă, cu cel puţin o zi înainte de data
stabilită pentru desfăşurarea ei, în acest din urmă caz dacă:
a) se impune în mod necesar modificarea Statutului;
b) apar situaţii care pun în pericol existenţa Asociaţiei;
c) la cererea scrisă, a unui număr de cel puţin 1/3 din numărul membrilor
fondatori şi al membrilor asociaţi.
Art.17. - (1) Adunarea generală se convoacă de Consiliul director printr-un
convocator scris care va cuprinde data, locul şi ordinea de zi şi care se va aduce la
cunoştinţa celor interesaţi în termenele prevăzute, după caz, la art.16.
(2) Materialele supuse dezbaterii se pun la dispoziţia participanţilor odată cu
comunicarea datei, locului şi a ordinii de zi a Adunării generale.
(3) Participanţii pot solicita introducerea pe ordinea de zi a unor cereri, făcute în
scris, şi depuse la secretariatul Asociaţiei cu cel puţin 5 zile înainte de data la care are
loc Adunarea generală.
Art.18. - (1) La Adunarea generală participă, în nume propriu sau prin
reprezentanţi :
a) membrii fondatori;
b) membrii asociaţi;
c) membrii de onoare;
d) membrii susţinători sau reprezentanţii lor, potrivit deciziei Consiliului director;
e) invitaţi.
(2) În cadrul Adunării generale, fiecare membru fondator şi fiecare membru
asociat are dreptul la un vot cu caracter deliberativ.
(3) Asociaţii care, într-o anumită problemă, supusă hotărârii Adunării generale,
sunt interesaţi personal sau prin soţii lor, ascendenţii sau descendenţii, rudele în linie
colaterală şi afinilor lor până la gradul al patrulea, inclusiv, nu vor putea lua parte la
deliberare şi nici la vot, în caz contrar răspunzând pentru daunele cauzate Asociaţiei,
dacă rară votul lor nu s-ar fi putut obţine majoritatea cerută.
Art.19. - Alegerile pentru Consiliul director au loc o dată la 4 ani, cu excepţia
cazurilor de retragere sau revocare, când ele se pot organiza cu ocazia primei Adunări
generale.
Art.20. - Rapoartele de activitate ale Consiliului director, programele de
activitate, calendarele competiţionale, bugetele de venituri şi cheltuieli, bilanţurile
contabile se dezbat şi se supun, anual, aprobării Adunării generale.
Art.21. - (1) Adunarea generală poate avea loc dacă sunt prezenţi cel puţin o
jumătate plus unu dintre membrii fondatori şi membrii asociaţi.
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(2) Dacă nu se îndeplineşte cvorumul prevăzut de alineatul (1), Adunarea generală
se reconvoacă după o perioadă de I zi şi poate avea loc oricare ar fi numărul asociaţilor
prezenţi.
Art.22. - Hotărârile Adunării generale se iau cu majoritatea simplă a celor
prezenţi, cu excepţia celor care au ca obiect dizolvarea Asociaţiei sau modificarea
scopului ei cu majoritate absolută a membrilor fondatori şi asociaţi.
Art.23. - Adunarea generală este condusă de preşedinte sau, în lipsă, de
înlocuitorul acestuia care are obligaţia să comunice situaţia asociaţilor şi lista nominală a
celor prezenţi.
Art.24. - (1) Cu ocazia fiecărei Adunări generale se întocmeşte un proces-verbal
cu modul ei de desfăşurare, dezbaterile care au avut loc şi hotărârile care s-au luat.
(2) Asociaţii absenţi iau cunostinţă de dezbateri din procesul - verbal aflat la
secretariatul Asociaţiei.
Art.25. - Hotărâri le Adunării generale, contrare legii, Actului Constitutiv sau
dispoziţiilor cuprinse în Statut, pot fi atacate în justiţie de către oricare dintre asociaţii
care nu au luat parte la Adunarea generală sau care au votat împotrivă şi au cerut să se
insereze aceasta în procesul - verbal de şedintă, în termen de 15 zile de la data când au
luat cunostinţă despre hotărâre sau de la data când a avut loc sedinţa, după caz.
Secţiunea a II - a
Consiliul director
Art.26. - (1) Consiliul director este organul de conducere ce asigură punerea în
executare a hotărârilor Adunării generale.
(2) Consiliul director este alcătuit din 5 membri, din care: 3 membrii din partea
Consiliului local Oraşului Tăşnad, Moise Bogdănel Alexandru şi Aciu Florin ŞI are
următoarea structură:
a) Zsido Lorant-Gabor - Preşedinte;
b) Moise Bogdănel Alexandru - Vicepreşedinte;
c) Aciu Florin - Secretar;
d) Farcău Adrian-Dănuţ - Membru;
e) Katona Petru - Membru.
(3) Membrii Consiliului director pot fi revocaţi oricând de către cei care l-au
numit potrivit prevederilor alin. (2).
(4) Consiliul director alege dintre membrii săi un preşedinte, un vicepreşedinte şi
un secretar.
Art.27. - În exercitarea competenţelor sale, Consiliul director:
a) prezintă Adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioară,
executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul
bugetului de venituri şi cheltuieli, proiectul programelor asociaţiei, calendarul
competiţional, etc.;
b) încheie acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei;
c) aprobă organigrama şi politica de personal a Asociaţiei, transferurile de
jucători etc.;
d) îşi elaborează regulamentul intern de funcţionare;
e) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea generală.
Art.28. - Dispoziţiile art.18 alineatul (3) se aplică în mod corespunzător ŞI
membrilor Consiliului director.
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Art.29. - Deciziile Consiliului director, contrare legii, Actului Constitutiv sau
Statutului, pot fi atacate în justiţie în condiţiile prevăzute la art.25.
Art.30. - Consiliul director poate împuternici una sau mai multe persoane cu
funcţii executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de asociat ori sunt străine de
asociaţie pentru a exercita următoarele atribuţii:
a) să încheie acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei;
b) să îndeplinească orice alte atribuţii prevăzute în Statut sau stabilite de
Adunarea generală.
Art.3l. - (1) Consiliul director se întruneşte cel puţin o dată pe lună sau ori de
câte ori nevoile Asociaţiei o impun.
(2) Convocarea Consiliului director se face de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de
vicepreşedinte, cu cel puţin 2 zile înainte de data fixată.
(3) Consiliul director deliberează, în mod valabil, în prezenţa a cel puţin 2/3 din
numărul membrilor săi şi adoptă decizii valabile cu jumătate plus unu din voturile celor
prezenţi.
Art.32. - Deliberările şi deciziile Consiliului director se consemnează în procese
- verbale încheiate prin grija secretarului, cu ocazia fiecarei şedinţe.

Secţiune a III - a
Controlul financiar
Art.33. - Controlul financiar al Asociaţiei poate fi exercitat de către fiecare dintre
asociaţii sau reprezentanţii acestora care nu sunt membri În Consiliul director. În cazul în
care, ulterior înfiinţării, numărul membrilor Asociaţiei se va majora şi va fi mai mare de
15, Adunarea generală va numi un cenzor.
Art.34. - În realizarea competenţei sale, cenzorul:
a) verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociaţiei;
b) întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării generale;
c) poate participa la şedintele Consiliului director, rară drept de vot;
d) elaborează regulamentul propriu, intern, de funcţionare;
e) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în Statut sau stabilite de Adunarea
generală.
Art.3S.- Adunarea generală aprobă regulile generale de organizare şi funcţionare
a activităţii cenzorului.
Capitolul IV
VENITURILE ŞI CHELTUIELILE ASOCIAŢIEI
Art.36. - Veniturile Asociaţiei provin din:
a) resurse obţinute de la bugetele locale;
b) dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii
legale;
c) dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de Asociaţie;
d) venituri realizate din activităţi economice directe;
e) donaţii, sponsorizări sau legate;
f) alte venituri/drepturi prevăzute de lege sau constituite legal.
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Art.37. - (1) Asociaţia poate înfiinţa societăţi comerciale ale căror dividende,
dacă nu se reinvestesc în aceleaşi societăţi comerciale, se vor folosi, în mod obligatoriu
pentru realizarea scopului, obiectivelor şi activităţilor Asociaţiei.
(2) Asociaţia poate desfăşura orice alte activităţi economice directe, dacă acestea
au caracter accesoriu şi au legătura strânsă cu scopul ei principal.
Art.38. - (1) Principalele cheltuieli ale Asociaţiei sunt:
a) Remunerare contract de activitate sportivă şi convenţii civile (salarii,
indemnizaţii, prestări de servicii);
b) indemnizaţii, prime şi premii;
c) procurări de materiale sportive;
d) chirii, dobânzi, taxe, vize, comisioane bancare;
e) cazare, masă, transport;
f) procurări de rechizite şi imprimate pentru birou;
g) publicitate;
h) apă, canal, salubritate;
i) energie electrică, termică şi gaze naturale;
j) procurări de rechizite şi imprimate pentru birou;
k) alte cheltuieli.
(2) Cheltuielile se efectuează potrivit prevederilor bugetului de venituri ŞI
cheltuieli şi se aprobă de persoanele desemnate în acest scop de Consiliul director.
(3) Salariile, indemnizaţiile şi alte drepturi băneşti ale personalului şi sportivilor
se stabilesc în limitele statului de funcţii şi ale bugetului de venituri şi cheltuieli.
(4) Consiliul director poate dispune plata de premii, gratificaţii şi altele asemenea
din disponibilităţile existente.
Art.39. - Anul fmanciar începe la data de l ianuarie a fiecărui an şi se încheie Ia
data de 31 decembrie, cu excepţia primului an, când începe Ia data înregistrării Clubului
ca persoană juridică.
Capitolul V
DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA
Art.40. - ASOCIAŢIA FOTBAL CLUB UNIREA TĂŞNAD se dizolvă după
cum urmează:
1. De drept:
a) în situaţia imposibilităţii constituirii Adunării generale sau a Consiliului
director în conformitate cu Statutul Asociaţiei, dacă această situaţie durează mai mult de
un an de la data Ia care, potrivit Statutului, Adunarea generală sau, după caz, Consiliul
director trebuia constituit;
b) imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost înfiinţat, dacă în termen de
3 luni de la constatarea acestui fapt nu se produce schimbarea acestui scop;
c) reducerea numărului de asociaţi sub limita stabilită de lege, dacă acesta nu a fost
completat timp de trei luni.
II. Prin hotărâre judecătorească, Ia cererea oricărei persoane interesate, atunci
când:
a) scopul sau activitatea asociaţiei a devenit ilicită sau contrar ordinii publice;
b) realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrar ordinii
publice;
c) urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;
d) a devenit insolvabil;
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e) nu mai obţine autorizaţiile prealabile necesare, potrivit legii.
III. Prin hotărârea Adunării generale.
Art. 41. - (1) În cazul dizolvării de drept şi prin hotărâre judecătorească a
Asociatiei, lichidatorii vor fi numiţi prin însăşi hotărârea judecătorească.
(2) În cazul dizolvării prin hotărârea Adunării generale, lichidatorii vor fi numiţi
de către Adunarea generală, sub sancţiunea lipsirii de efecte juridice a hotărârii de
dizolvare.
(3) Odată cu numirea lichidatorilor mandatul Consiliului director încetează.
(4) Lichidatorii, la intrarea în funcţie, efectuează inventarul şi încheie bilanţul care
să constate situaţia exactă a activului şi pasivului Asociaţiei.
(5) Lichidatorii sunt obligaţi să primească şi să păstreze registrele şi orice
documente ale Asociaţiei şi să ţină un registru cu toate operaţiunile lichidării, în ordinea
realizării acestora.
(6) Lichidatorii îşi îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorului.
Art. 42.- (1) Lichidatorii au obligaţia de a continua operaţiunile în curs, să
încaseze creanţele, să plătească creditorii, iar dacă numerarul nu este suficient, să
transforme şi restul activului în bani, procedând la vânzarea prin licitaţie publică a
bunurilor mobile şi imobile.
(2) Lichidatorii pot realiza operaţiuni noi numai în măsura în care ele sunt
necesare finalizării celor aflate în curs de derulare.
Art. 43.- (1) În cazul dizolvării Asociaţiei, bunurile rămase în urma lichidării nu
se pot transmite către persoane fizice.
(2) Aceste bunuri vor putea fi transmise numai către persoane juridice de drept
privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător.
(3) Dacă în termen de 6 luni de la finalizarea lichidării, lichidatorii nu au reuşit să
transmită bunurile în condiţiile alin. (2) ele se atribuie de instanţa competentă unei
persoane juridice cu scop identic sau asemănător.
(4) Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului-verbal de predareprimire, dacă prin acesta nu s-a stabilit o dată ulterioară.
Art. 44. - Lichidatorii încheie operaţiunile şi remit celor în drept contul gestiunii
numai după expirarea unui termen de 6 luni de la publicarea dizolvării Asociaţiei.
Art. 45. - După terminarea lichidării, lichi datorii sunt obligaţi ca în termen de 2
luni să depună bilanţul, registrul jurnal şi un memorandum, să declare operaţiunile de
lichidare la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor al Judecătoriei Carei şi să îndeplinească
toate procedurile de publicare şi de radiere din registru a Asociaţiei.
Art. 46. - Dacă în termen de 30 de zile libere de la depunerea bilanţului nu se
înregistrează nici o contestaţie, bilanţul se consideră definitiv aprobat, iar lichidatorii, cu
autorizarea judecătoriei, vor remite celor în drept bunurile şi sumele rămase de la
lichidare, împreună cu toate registrele şi actele Asociaţiei şi ale lichidării, după aceasta
fiind consideraţi descărcaţi.
Art. 47. - (1) Asociaţia încetează a avea fiinţă de la data radierii din Registrul
asociaţiilor şi fundaţiilor.
(2) Radierea se face în baza actului constatator eliberat de lichidatori prin care se
atestă descărcarea acesteia de obligaţiile asumate.
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CAPITOLUL VI
DISPOZIŢII FINALE
Art. 48. - Asociaţia are ştampilă şi însemne proprii, culorile asociaţiei fiind roşu

şi albastru, marca Asociaţia Fotbal Club Unirea Tăşnad constituită din emblema şi
denumirea ei, se va înregistra la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, emblema
urmând să fie anexată prezentului statut iar sigla clubului AFC Unirea Tăşnad este
formată dintr-o minge de fotbal cu petice de culoare alb-negru, cuprinsă de două frunze
de laur de culoare galbenă. În partea de sus a siglei intre doua stele de culoare galbenă
este inscripţionată numele de FC UNIREA pe fond de culoare roşie, iar in partea de jos
este inscripţionată cu scris alb şi pe fond roşu numele TĂŞNAD. Sub denumirea de
TĂŞNAD, pe fond albastru este inscripţionată cu scris alb anul 1918, anul înfiinţării
mişcării sportive fotbalistice in Oraşul Tăşnad,
Art. 49. - Prezentul Statut este cadrul normativ pe baza căruia se va desfăşura
întreaga activitate a Asociaţiei.
Art. 50. - Prevederile prezentului Statut se completează cu celelalte dispoziţii
legale în vigoare, incidente activităţii Asociaţiei, precum şi cu prevederile
Regulamentului Intern al Asociaţiei, atunci când acesta va fi adoptat.
Prezentul Statut este alcătuit din VI capitole şi a fost redactat în
exemplare originale.

5 (cinci)

Semnăturile membrilor:
Oraşul Tăşnad, prin Consiliul Local al Oraşului Tăşnad,
reprezentat de Primar Grieb Csaba-Francisc
Moise Bogdănel Alexandru
Aciu Florin

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER LOCAL
Ee. CĂLIN-DANIE
- ASILE MA

CONTRASEMNEAZĂ,
TARUL ORAŞULUI,
RGIU-IONEL BUT A
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