Romania
Judetul Vaslui
Consiliul Local al Ora~ului Negre~ti
Str. Nicolae Balcescu, nr. 1, cod 735200
Tel./Fax: 0235/457679
e-mail: consiliullocalnegresti@gmail.com

Hotararea nr. 98
privind infiintarea Clubului Sportiv
Judetul Vaslui

Ora~enesc Negre~ti ,

avand in vedere:
- referatul de aprobare avand ca initiator consilier local Rotariu Bogdan;
- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului, inregistrat sub numarul 16281122.11.2018, prin care se arata necesitatea
infiintarii Clubului Sportiv;
prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale cu
modificarile ~i completarile ulterioare;
rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Negrqti;
in conformitate cu:
prevederile art.29 ~i aii.30 din Legea nr.69/2000, a educatiei fizice ~1
sp01iului, cu modificarile ~i completarile ulterioare;
prevederilor art.9, lit."d", art.IO, lit."d'', art.17, lit."d" ~i art.18, lit."d" din
Hotararea Guvenului nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere in
aplicare a dispozitiilor Legii nr. 69/2000;
in temeiul art.36, alin.(2), lit.,,a", alin.(6), pct.6, art.45, alin.(1) ~i art.115,
alin.(1), lit.,,b" din Legea nr.215 /2001, privind administratia publica locala,
republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare,
Consiliul Local al

ora~ului Negre~ti,

judetul Vaslui,

Hotara~te:

Art.I. (1) incepand cu data prezentei se infiinteaza Clubul Sportiv Ora~enesc
Negre~ti, persoana juridica romana, de drept public cu sediul in ora~ul Negre~ti,
judetul Vaslui, prin infiintarea seqiilor de: fotbal, handball, arte martiale, arte
martiale de contact, judo, rugby, ciclism, baschet, ~ah, lupte, gimnastica, gimnastica
ritmica, scrima, fotbal-tenis, dans sportiv, sportul pentru persoane cu nevoi speciale,
sportul pentru toti, tenis de camp culturism ~i fitness in Ora~ul Negre~ti.
(2) Sediul Clubului Sportiv Ora~enesc Negre~ti este in Romania, Ora~ul
Negre~ti, strada Nicolae Balcescu, nr. 1, judetul Vaslui.
Art.2. Clubul Sportiv se organizeaza ~i funqioneaza in conformitate cu
prevederile Legii educatiei fizice ~i sportului nr.69/2000, cu modificarile ~1
completarile ulterioare.

Art.3. Se aproba Regulamentul de Organizare ~i Functionare al Clubului
Sportiv Ora~enesc Negre~ti, conform anexei, care face parte integranta din prezenta
hotarare.
Art.4. (1) Clubul Sportiv Ora~enesc Negre~ti are ca obiect principal de
activitate, selectia ~i pregatirea sportivilor, precum ~i participarea acestora la
competitii sportive inteme ~i intemationale ~i atingerea performantelor sportive.
(2) Clubul Sportiv Ora~enesc Negre~ti se organizeaza ca persoana juridica
romana, de drept public, cu 19 sectii sportive ~i anume: fotbal , handball, arte
martiale, arte martiale de contact, judo, rugby, ciclism, baschet, ~ah, lupte,
gimnastica, gimnastica ritmica , scrima, fotbal - tenis, dans sportiv, sportul pentru
persoane cu nevoi speciale, sportul pentru toti, tenis de camp, culturism ~i fitness.
Art.5. Cheltuielile pentru infiintarea, im·egistrarea, afilierea la federatii ~i
organizarea clubului se suporta din bugetul local.
Art.6. (1) Se aproba darea in folosinta gratuita, Clubului Sportiv Ora~enesc
Negre~ti, a imobilului Sala de sport ,,Maria Padurariu" ~i Stadionul Ora~enesc
,,Dr. Vasilescu" din domeniul public al ora~ului, pe o perioada de 5 ani.
(2) Predarea-preluarea imobilelor prevazute la art.6, alin.( 1) se va face pe baza
de protocol/proces verbal de predare - primire 'in conditiile legii incheiat intre
Unitatea Administrativ-Teritoriala Negre~ti prin Primar ~i Clubul Sportiv Ora~enesc
Negre~ti.

Art. 7. Conducerea Clubului Sportiv Ora~enesc Negre~ti se asigura de
director ~i un consiliu director.
Art.8. Se nume~te temporar prin Dispozitia Primarului Ora~ului Negre~ti un
director interimar al Clubului Sportiv Ora~enesc Negre~ti, pana la ocuparea prin
concurs a postului conform legii .
Art.9. Mandatarea domnului Andronic Vasile, consiler in cadrul
sa
compartimentului administrativ din aparatul de specialitate al primarului,
semneze/depuna orice cerere sau acte necesare in vederea efectuarii operatiunilor
specifice in vederea inscrierii in Registrul sportiv a clubului la Ministerul Tineretului
~i Sp011ului precum ~i la orice alte institutii , inclusiv privind rezervarea
denumirii/deschiderea contului bancar ~i orice alte atributii corespunzatoare potrivit
prezentei hotarari.
Art.10. Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul
ora~ului Negre~ti , prin compartimentele de specialitate.
Negre~ti,

20 decembrie 2018

Contrasemneaza,
Secretar ora~
Jrs. Faur Felicia

de ~e · ta,
Secretar ora~ ,
C n Cristine! jrs. Faur Felicia
~

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONA
AL CLUBULUI SPORTIV ORASENESC NEGRESTI

CAPITOL UL I - DISPOZITII GENERALE

Art.1. Denumirea este Clubul Sportiv Ora~enesc Negre~ti.
Art.2. Clubul Sportiv Ora~enesc Negre~ti este persoana juridica romana de
drept public, infiintata ca institutie de drept public, cu personalitate juridica in
subordinea Consiliului Local al Ora~ului Negre~ti.
Art.3. Clubul Sportiv Ora~enesc Negre~ti i~i desra~oara activitatea in
conformitate cu Constitutia Romaniei, legile statului aflate in vigoare,
Regulamentului de organizare si funqionare propriu, actul constitutiv precum ~i cu
prevederile specifice din normele ~i reglementarile federatiilor sportive nationale de
specialitate.
Art.4. Clubul Sportiv Ora~enesc Negre~ti este club sportiv de drept public,
organizat pe 19 sectii: fotbal, arte martiale, arte martiale de contact, judo, handbal,
rugby, ciclism, baschet, ~ah, lupte, gimnastica, gimnastica ritmica, scrima, fotbal tenis, dans sportiv, sportu1 pentru persoane cu nevoi speciale, sportul pentru to ti,
tenis de camp, culturism ~i fitness.
Art.5. Prezentul Regulament de organizare si functionare reglementeaza
modul de organizare si functionare, competentele ~i responsabilitatile organelor de
conducere ~i control ~i a principalelor structuri funqionale - persoane cu functii de
conducere ~i respectiv cu responsabilitati speciale in cadrul Clubului.
Art.6. Clubul Sportiv Ora~enesc Negre~ti se organizeaza ~i functioneaza
dupa prezentul regulament, aprobat de Consiliul Local al Orasului Negresti ~i se
bucura de drepturile conferite de lege.
Art.7. Sediul Clubului Sportiv Ora~enesc Negre~ti este situat in Romania,
Ora~ul Negre~ti, strada Nicolae Balcescu, nr. 1, judetul Vaslui.
Art.8. Culorile clubului si ale drapelului sunt galben si negru, iar sigla
cuprinde elementele din anexa.
Art.9. Schirnbarea denurnirii Clubului Sportiv Ora~enesc Negre~ti poate fi
racuta nurnai de Consiliul Local al Orasului Negresti.
Art.10. Clubul Sportiv Ora~enesc Negre~ti este finantat din alocatii de la
bugetul de stat, subventii de la bugetul local, din venituri extrabugetare ~i fonduri
din alte surse, in conditiile legii.

a)
dreptului asupra imaginii de grup sau individuale, statica ~i in mi~care
a sportivilor lui, in echipamentul de concurs sau de reprezentare, cand participa la
competitii in numele acestuia;
b)
dreptului de reclama, publicitate ~i de televiziune, la aqiunile,
manifestarile ~i competitiile la care participa.
(2) Drepturile mentionate la alin.1 pot fi cesionate de club, in conditiile legii.
Art.12. (1) Organele de coordonare ~i control ale Clubului Sportiv
Ora~enesc Negre~ti sunt Consiliul Local al Orasului Negresti ~i Primarul Orasului
Negresti.
(2) Consiliul Local al orasului Negresti are urmatoarele competente:

a)
aproba Regulamentul de Organizare ~i Functionare al Clubului precum
~1 modificarile ~i completarile ulterioare ale acestuia la propunerea Primarului;
b)
aproba structura organizatorica a Clubului, numarul de posturi ~i
normativul de constituire a compartimentelor funqionale la propunerea Primarului;
c)
nume~te ~i elibereaza din funqie membrii Comitetului Director ~i
Directorul
d)
aproba bugetul de venituri ~i cheltuieli, contul de executie bugetara ~i
programul de activitate pentru exercitiul financiar urmator;
e)
asigura conditiile materiale ~i financiare necesare pentru buna
functionare a clubului .
'
f)
Aplica sanqiuni persoanelor pe care le-a numit;
g)
Aproba darea de seama contabila ~i rapmiul de gestiune al directorului
institutiei.
(3) Primarul Orasului Negresti are urmatoarele competente:
a). Nume~te directorul interimar al Clubului Sportiv Ora~enesc Negre~ti.
b ). Propune Consiliului Local al Orasului Negre~ti:
- eliberarea din functie a directorului Clubului Sportiv Ora~enesc Negre~ti;
- aprobarea organigramei, statului de funqii, numarului de personal
Regulamentului de Organizare ~i Functionare a Clubului Sportiv.

~1

Art.13. Directorul Clubului Sportiv Ora~enesc Negre~ti va fi numit, prin
concurs organizat in conditiile legii. Angajarea salariatilor se face, in conditiile
legii, de catre director, in limita posturilor aprobate de Consiliul Local al orasului
Negersti.

recreerii ~i socializarii cetatenilor. Sportul pentru toti si sportul pentru persoane cu
handicap va fi realizat printr-un complex de activitati bazate pe practicarea libera a
exercitiului fizic !ntr-un mediu curat ~i sigur, individual sau in grup, organizat ori
independent.
Art.15. Pentru realizarea scopului ~i obiectivelor sale, clubul se afiliaza la
federatiile sportive nationale de specialitate, recunoscand autoritatea acestora ~i
obligandu-se sa respecte statutul, normele, reglementarile ~i deciziile acestora, care
sunt in conformitate cu legislatia in vigoare. De asemenea, sunt recunoscute
reglementarile organismelor intemationale in domeniu, aflate in vigoare.

Art.16. Scopul clubului se realizeaza prin urmatoarele obiective:
a)
orgamzarea de actiuni de selectie, instruire ~i perfectionare a
sportivilor;
b)
organizarea de competitii sportive, de masa ~i de performanta, in
conformitate cu regulamentele federatiilor sportive nationale;
c)
promovarea disciplinelor sportive proprii;
d)
administrarea bazei sportive proprii;
e)
pregatirea sportivilor intr-un cadru organizat;
f)
promovarea sportivilor la echipe din Romania sau din strainatate;
g)
atragerea copiilor ~i tinerilor in practicarea sportului ~i popularizarea
disciplinelor sportive in institutiile de invatamant;
h)
organizeaza activitati sportive de masa la nivelul municipiului;
i)
realizarea unui cadru corespunzator pentru ridicarea maiestriei
sportivilor prin organizarea eficienta, prin asigurarea unor antrenori specializati ~i
prin crearea unor conditii materiale adecvate sportului de inalta performanta;
j)
asigurarea participarii sportivilor ~i tehnicienilor clubului la stagii de
pregatire tehnica, colocvii, cursuri de instructori ~i antrenori;
k)
organizarea de cursuri de initiere pentru !ncepatori precum ~i cursuri de
perfeqionare a sp01iivilor de catre persoane atestate in domeniu prin diplome sau
certificate recunoscute, in conditiile legii;
1)
organizarea de tabere ~i cantonamente de pregatire;
m)
contactarea ~i stabilirea de relatii cu alte cluburi sportive de profil din
tara ~i strainatate;
n)
colaborarea cu persoane fizice sau juridice de drept public sau privat
pentru sponsorizari, donatii, publicitate, prestari de servicii, inchirierea de sali,
terenuri, cladiri ~i stadioane;
o)
acordarea de ajutoare sportivilor ~1 personalului propriu in caz de
necesitate;
p)
atragerea de fonduri pub lice de la organele administratiei pub lice
centrale sau locale, conform legii;
q)
promovarea ~i sustinerea masurilor de prevenire ~i contr
,.. ,
1
substantelor interzise ~i alte metode neregulamentare destinate sa
, ~ m it:<t
artificial capacitatea sportivilor sau sa modifice rezultatele comp iil+
rticare participa;

*

r)
intreprinderea de masuri pentru prevenirea ~i CO.auU'1'U,~
precum ~i pentru promovarea spiritului de fair - play ~i a tolerant

*

CAPITOLUL III- STRUCTURA ORGANIZATORICA SI
FUNCTIONAREA Clubului sportiv " ORASENESC NEGRESTI"
Art.17. Structura organizatorica a Clubului Sportiv Ora~enesc Negre~ti se
va aproba prin Hotararea Consiliului Local al Orasului Negresti, potrivit
Organigramei ~i Statului de functii.
Art.18. (1) Clubul Sportiv Ora~enesc Negre~ti are in structura sectii pe
ramuri sportive.
(2) Sectiile pe ramuri sportive sunt subunitati prin care se realizeaza selectia,
pregatirea ~i participarea la competitii.
(3) Pentru inceput, seqiile pe ramuri sportive din cadrul Clubului Sportiv
Ora~enesc Negre~ti sunt cele prevazute la art.4 din prezentul ROF.
Art.19. (1) Infiintarea ~i desfiintarea unei sectii pe ramura de sport din
structura Clubului Sportiv Ora~enesc Negre~ti se face prin Hotararea Consiliului
Local al Orasului Negresti la propunerea Primarului.
(2) In cazul desfiintarii unei sectii pe ramura de sport, Clubul Sportiv
Ora~enesc Negre~ti are obligatia sa intreprinda demersurile necesare pentru
radierea din evidentele federatiei sportive nationale de specialitate, conform
procedurii stabilite prin statutul acestora.
CAPITOLUL IV - CONDUCEREA CLUBULUI SPORTIV
Art.20. Conducerea Clubului Sportiv Ora~enesc
Consiliu Director, in conditiile prezentului Regulament.

Negre~ti

este asigurata de

Art.21. (1) Consiliul Director este alcatuit dintr-un total de 3 membri din care:
a)
un director;
b)
2 membri.
(2) Directorul Clubului Sportiv Ora~enesc Negre~ti este membru de drept
al Consiliului Director.
(3) Ceilalti doi membri sunt numiti de Consiliul local la propunerea
primarului o data la 4 ani.
(4) Componenta Consiliului director este urmatoarea:
a). Consilier local Popa Liviu - Mircea
b). Consilier local Rotariu Bogdan
Art.23. Membrii Consiliului Director al

a)
stabile~te ~i propune Primarului strategia clubului, defalcata pe sectii
sportive spre a fi supusa aprobarii Consiliului Local al ora~ului Negre~ti ;
b)
intocme~te proiectul bugetului propriu ~i contul de incheiere a
exercitiului bugetar;
aproba bilantul contabil;
c)
propune Primarului structura organizatorica ~i numarul de personal
d)
spre a fi supusa aprobarii Consiliului Local al orasului Negresti;
e)
aproba, prin decizie, modelul de contract-cadru de prestari servicii care
va fi incheiat cu fiecare antrenor ~i sportiv, in parte;
f)
aproba transferurile ~i imprumuturile de jucatori precum ~i suma la
care urmeaza sa se faca transferurile ~i imprumuturile in limita bugetului aprobat;
g)
aproba strategia ~i obiectivele generale ale clubului;
h)
analizeaza activitatea clubului ~i propune masuri ~i programe de
imbunatatire a activitatii;
i)
aproba programele de activitate;
j)
aproba calendarul competitional intern ~i international al clubului;
k)
aproba componenta loturilor, structura colectivelor tehnice ~i a
planurilor de pregatire a loturilor;
1)
stabile~te pentru fiecare antrenor, prin fi~a postului, numarul de grupe
de sportivi, niveluri valorice ~i numarul minim de sportivi legitimati cuprin~i in
pregatire;
m)
stabile~te obiectivele de performanta ale sectiilor clubului, in functie de
bugetul de venituri ~i cheltuieli;
n)
aproba componenta delegatiilor ~i reprezentantii clubului care participa
la competitii ~i reuniuni, analizeaza rezultatele obtinute ~i ia masuri in consecinta;
o)
asigura desra~urarea corespunzatoare a actiunilor de selectie, pregatire
~i participare la competitii, precum ~i conditiile de desfa~urare a activitatii sportive
de performanta;
aproba necesarul de materiale sportive in vederea pregatirii ~i
p)
participarii loturilor sportive la competitii;
q)
rezolva problemele tehnice, organizatorice, administrative, financiare ~i
de personal ale clubului;
r)
se preocupa de intretinerea ~i dezvoltarea bazei materiale pentru
activitatea sportiva;
s)
controleaza activitatea desfa~urata in cadrul seqiilor pe ramuri sportive
din structura clubului, precum ~i a antrenorilor;
t)
se preocupa de realizarea lunara a veniturilor proprii;
u)
aproba regimurile de amortizare a mijloacelor fixe din dotarea clubului,
precum ~i modificarea acestora ~i aproba scoaterea din uz a mijloacelor fixe casate
in con di tiile legii;
aproba plafoanele de cheltuieli care privesc diurna, alimentatia de efort
v)
~i hrana a sportivilor, cazarea sportivilor ~i a angajatilor, pe
ftVt~N
imita
bugetului de venituri ~i cheltuieli aprobat;
~0
«J.
w)
propune schimbarea sediului clubului;
~
*
x)
negociaza cu fiecare sportiv ~i antrenor rem
e ;a
decontata lunar, ce va include remunerarea pentru munca
i
n

'·

*

!
. -

r':

h

necesara fiecarui sportiv, precum ~i termenele la care se va face decontarea in limita
bugetului aprobat;
y)
incheie cu fiecare antrenor ~i sportiv contractul de prestari servicii;
z)
stabile~te criteriile de baza pentru remuneratia neta lunara ~i alte criterii
de negociere, daca se considera a fi necesare;
inregistreaza contractele de prestari servicii la organele ~i institutiile
aa)
prevazute de lege;
bb) negociaza ~i incheie acorduri, intelegeri, protocoale, conventii ~1
contracte, precum ~i alte documente in beneficiul clubului, cu persoane fizice ~1
juridice interesate;
cc) aproba, modifica sau anuleaza regulamentele interne ~1 normative le
clubului;
dd) propune realizarea de investitii ~i dotari;
ee)
indepline~te orice alte atributii stabilite prin lege, prin Hotarari ale
Consiliului Local al orasului Negresti .
Art.26. Dizolvarea clubului si modificarea Regulamentului de organizare si
functionare se face la propunerea Primarului prin hotararea Consiliului local.
Art.27. Hotararile adoptate de Consiliul Director sunt obligatorii ~i pentru
acei membri care au votat impotriva.
Art.28. Hotararile Consiliul Director intra in vigoare la data adoptarii
acestora sau, ulterior, la data prevazuta in continutul lor.
Art.29. Calitatea de membru al Consiliului Director inceteaza:
a)
la expirarea mandatului pentru care a fost ales;
b)
prin hotarare judecatoreasca;
c)
la cerere, motivat;
d)
in cazul decesului;
e)
in cazul dizolvarii ~i lichidarii clubului;
f)
pentru incalcari grave ale regulamentului clubului ~i legilor tarii;
g)
in cazul influentarii negative a rezultatelor sportive din competitii;
h)
in cazul condamnarii penale sau pentru cauze care, potrivit legii sau
statutului, fac incompatibila persoana in cauza cu calitatea de membru;
i)
pentru neparticiparea la un numar de 3 ~edinte consecutive ale
Consiliului Director.
Art.30. (1) Postul de Director al Clubului Sportiv Ora~enesc Negre~ti se
ocupa prin concurs, organizat potrivit procedurilor ~i criteriilor aprobate de consiliul
local, la propunerea primarului, in conditiile legii.
(2) Comisia de concurs se stabile~te prin Dispozitia Primarului.

c)
raspunde de aplicarea Regulamentului de Organizare ~i Functionare ~i
a Regulamentul de Ordine Interioara ale clubului ~i asigura respectarea acestuia de
catre personalul salariat;
d)
reprezinta personal sau prin delegat clubul in relatiile cu organismele
inteme ~i internationale, cu celelalte institutii publice sau private, precum ~i cu
persoanele fizice ~i juridice, romane sau straine;
e)
coordoneaza activitatea des:Ia~urata in cadrul sectiilor pe ramuri
sportive din structura clubului, precum ~i a antrenorilor, in vederea realizarii
scopului ~i obiectivelor clubului;
f)
propune spre aprobare Consiliului Director transferurile ~i
imprumuturile de jucatori precum ~i suma la care urmeaza sa se faca transferurile ~i
imprumuturile;
nume~te ~i elibereaza din functie personalul Clubului, in conditiile
g)
legii;
h)
controleaza activitatea personalului ~i aplica sanctiunile disciplinare
sau recompensele corespunzatoare, in conditiile legii;
i)
dispune masuri pentru promovarea spiritului de fair-play ~i pentru
combaterea ~i prevenirea violentei ~i dopajului in activitatea clubului;
j)
intocme~te proiectul bugetului propriu al Clubului ~i contul de
incheiere al exercitiului bugetar, pe care le supune avizarii Consiliului Director;
k)
angajeaza, lichideaza ~i ordonanteaza cheltuielile bugetului clubului;
1)
elaboreaza proiectele rapoartelor generale privind activitatea Clubului
Sportiv Ora~enesc Negresti ~i stadiul implementarii strategiilor pe care le prezinta
spre avizare Consiliului Director;
m)
prezinta informari la cererea Consiliului Local al orasului Negresti sau
a Primarului;
n)
realizeaza ~i propune proiecte Consiliului Local al orasului Negresti si
Primarului care au ca scop imbunatatirea activitatii Clubului Sportiv Ora~enesc
Negre~ti;

o)
asigura instruirea personalului de specialitate;
p)
are calitatea de ordonator tertiar de credite.
q)
indepline~te orice alte atributii stabilite prin lege, prin Hotararii ale
Consiliului local sau prin Hotarari ale Comitetului Director.

CAPITOLUL V - ORGANELE DE CONTROL ALE
CLUBULUI SPORTIV ORASENESC NEGRESTI

CAPITOLUL VI- PATRIMONIUL
Art.34. (1) Patrimoniul Clubului Sportiv Ora~enesc Negre~ti este format
din bunurile mobile ~i imobile necesare desra~urarii in bune conditii a activitatii.
(2) Patrimoniul Clubului Sportiv Ora~enesc Negre~ti se stabile~te anual, pe
baza bilantului contabil incheiat la data de 31 decembrie.
Art.35. (1) Clubul Sportiv Ora~enesc Negre~ti administreaza, cu diligenta
u.nui bun proprietar, bunurile aflate in patrimoniu, in conditiile legii.
(2) Bunurile se evidentiaza distinct in patrimoniul Clubului Sportiv
Ora~enesc Negre~ti.

Art.36. in exercitarea dreptului sau, Clubul Sportiv Ora~enesc Negre~ti
administreaza bunurile aflate in patrimoniu, in vederea scopului ~i obiectivelor
stabilite.
Art.37. Pentru atingerea scopului ~i obiectivelor stabilite, Clubul Sportiv
Ora~enesc Negre~ti poate detine in proprietate, inchiriate sau in administrare baze
sportive, terenuri, cladiri, instalatii sportive, cantine, spatii de cazare, autovehicule
pentru transp01i materiale ~i persoane, materiale ~i echipamente de birotica precum
~i alte dotari necesare pentru desra~urarea activitatii.
Art.38. Clubul Sportiv Ora~enesc Negre~ti folose~te baza materiala pentru
activitatea sportiva aflata in patrimoniul orasului Negresti data in folosinta de catre
Consiliul Local al orasului Negresti in baza protocolului/proces verbal de predare
pnmire.
Art.39. Administrarea/folosinta bazei materiale pentru activitatea sportiva
care apartine Clubului Sportiv Ora~enesc Negre~ti se va face in conformitate cu
Legea Educatiei Fizice ~i Sportului nr. 69/2000, cu modificarile ~i completarile
ulterioare.
Art.40. Patrimoniul Clubului Sportiv Ora~enesc Negre~ti poate fi
modificat conform prevederilor legale.
CAPITOLULVII - FINANTELE CLUBULUI SPORTIV
ORASENESC NEGRESTI
Art.41. Veniturile, indiferent de suma ~i cheltuielile de orice natura ale
clubului sunt cuprinse in bugetul anual propriu, pe structura clasificatiei bugetare,
aprobat de Consiliul Local al orasului Negresti.
Art.42. (1) Administrarea bugetului anual de venituri al Clubului se face in
conditiile prevazute de legislatia in vigoare privind resursele financiare bugetare.
(2) Bugetul anual al Clubului Sportiv Ora~enesc Negre~ti cuprinde la partea
de veni turi:
a)
venituri proprii, pe structura clasificatiei bugetare;
b)
subventii de la bugetul local ;
c)
alte surse, in conditiile legii.
(3) Bugetul anual al Clubului Sportiv Ora~enesc Negre~
Consiliul Local al orasului Negresti.
Art.43. Veniturile obtinute din activitati se gestioneaz
nivelul Clubului Sportiv Ora~enesc Negre~ti pentru re
obiectivelor. in conditiile legii .

Art.44. Sursele de finantare ale Clubului Sportiv

Ora~enesc Negre~ti

provin

din:
a)
subventii de la bugetul local;
b)
venituri din activitati economice realizate in legatura directa cu scopul
~i obiectivele stabilite ale clubului;
c)
sume obtinute din transferul sportivilor;
d)
cotizatii, taxe, vize ~i penalitati sportive ~i contributii bane~ti sau in
natura ale simpatizantilor;
e)
venituri din sponsorizari ~i donatii;
f)
venituri obtinute din reclama ~i publicitate;
g)
dobanzile ~i dividentele obtinute din plasarea disponibilitatilor realizate
din asemenea venituri;
h)
venituri pentru care se datoreaza impozite pe spectacole;
i)
venituri obtinute din valorificarea bunurilor aflate in patrimoniul
clubului;
j)
indemnizatii obtinute din participarea la competitiile ~i demonstratiile
sportive;
k)
sume ramase din exercitiul financiar precedent;
1)
alte venituri obtinute in conditiile legii.

Art.45. Gestionarea mijloacelor materiale ~i bane~ti se face de catre
Directorul Clubului, cu respectarea prezentului Regulament ~i a legislatiei in
v1goare.
Art.46. Remunerarea sportivilor se va efectua pe baza contractelor de prestari
servicii incheiate prin negociere directa cu sportivii ~i antrenorii, pe baza
autorizatiei de liber profesionist obtinuta in conditiile prevazute de legislatia in
vigoare, de catre fiecare sportiv ~i antrenor.
Art.47. Negocierea contractelor de prestari servicii prevazute la art. 46 se va
efectua de catre Consiliul Director.
Art.48. Controlul financiar preventiv se organizeaza in conditiile prevazute
de legislatia in vigoare.
Art.49. Auditul public intern al clubului se realizeaza prin grija directorului,
raportul de audit fiind aprobat de Ordonatorul principal de credite in conditiile
prevazute de legislatia in vigoare.
CAPITOLUL VIII - REGIMUL DE DISCIPLINA, RECOMPENSE
SI SANCTIUNI - CONDITII DE ACORDARE

Art.SI. Abaterile de la Regulamentul de Organizare $i Functionare, de la
Regulamentul de Ordine Interioara sau de la alte reglementari stabilite prin decizii
de catre conducerea clubului, vor fi analizate de catre Consiliul Director care, in
functie de gravitatea faptelor, poate aplica urmatoarele sanctiuni: avertisment,
amenda, suspendarea temporara din activitatea clubului ori excluderea din
activitatea clubului. Cuantumul amenzilor va fi aprobat de Consiliul Director pentru
fiecare sanqiune in parte.
Art.52. La pronuntarea hotararii se va tine seama de circumstantele atenuante
sau agravante. Circumstantele atenuante sunt antecedentele merituoase $i
marturisirea faptei. Acestea pot duce la diminuarea sanctiunii pana la jumatate.
Circumstantele agravante sunt: calitatea oficiala a persoanei in cauza,
premeditarea, cumulul de abateri, recidiva. Ele pot duce la majorarea cu maximum
jumatate a sanctiunii. Se considera recidivist cel/cea care a mai fost sanctionat in
ultimii doi ani pentru abateri de acela~i fel.
Art.53. Avertismentul se aplica numai in cazul primei abateri ~i este
atentionarea in scris asupra sanctiunilor ce vor urma in cazul savar$irii de noi
abateri.
Art.54. Suspendarea temporara poate fi:
a)
pe o perioada de 3 - 6 luni $i amenda pentru gesturi ~1 expresn
insultatoare la adresa adversarilor, arbitrilor, partenerilor de concurs,
reprezentantilor organizatiilor sportive, precum ~i pentru nerespectarea deciziilor
arbitrilor, neprezentarea la cantonamente ~i competitii fara a-~i anunta $i justifica
absenta, purtare scandaloasa, atitudine necuviincioasa fata de reprezentantii
clubului, a federatiilor sportive nationale de specialitate sau organelor lor de
conducere, prejudicierea imaginii clubului;
b)
pe o perioada de 6 luni - 1 an ~i amenda pentru lovirea adversarului
sau a unui partener de competitie, provocarea de scandaluri pe terenul de joc sau in
afara lui, refuzul de a face parte din reprezentativa clubului fara a avea motive
temeinice;
c)
pe o perioada de 2 ani pentru lovirea reprezentantilor clubului, a
reprezentantilor federatiilor sportive nationale de specialitate sau a unui arbitru in
functie.
Art.55. Suspendarea definitiva (excluderea) din activitatea sportiva din
cadrul clubului se ia de catre Comitetul Director pentru abateri deosebit de grave dopaj, vicierea rezultatelor, neapararea corecta a $anselor etc.
Art.56. Pentru personalul angajat cu contract de munca, sanctiunile
disciplinare sunt cele prevazute de Codul Muncii.

CAPITOL UL IX - DISPOZITII FINALE

(2) Ca urmare a inregistrarii in Registrul Sportiv, clubul prime~te numar de
identificare ~i Certificat de Identitate Sportiva.
Art.59. Competentele fiecarui post ~i atributiile personalului Clubului
Sportiv Ora~enesc Negre~ti vor fi individualizate pentru fiecare caz in parte prin
"Fi~a postului" aprobata de Directorul clubului.
Art.60. Salarizarea personalului incadrat prin contract de munca in cadrul
institutiei se stabile~te potrivit legislatiei aplicabile personalului contractual din
sectorul bugetar.
Art.61. Personalul Clubului Sportiv Ora~enesc Negre~ti raspunde, dupa
caz, material, civil, administrativ, penal, pentru faptele savar~ite in exercitarea
atributiilor
ce le revin.
,
Art.62. Clubul Sportiv Ora~enesc Negre~ti dispune de ~tampila proprie.
Art.63. Clubul Sportiv Ora~enesc Negre~ti are arhiva proprie, in care se
pastreaza in conformitate cu prevederile legale, documente de personal, financiarcontabile ~i din activitatea curenta.
Art.64. Litigiile de orice fel , in care este implicat Clubul Sportiv Ora~enesc
Negre~ti sunt de competenta instantelor judecatore~ti, potrivit legii.
Art.65. Directorul Clubului va aduce la cuno~tinta salariatilor din subordine
prevederile prezentului regulament.
Art.66. Nerespectarea prevederilor prezentului regulament atrage raspunderi
conform legii.
Art.67. Prezentul regulament se completeaza, de drept, cu actele normative in
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