
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind participarea Consiliului judeţean Alba la constituirea asociaţiei   

“FOTBAL CLUB UNIREA 1924”, în calitate de membru fondator 
 
Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 25 august 2005; 
Luând în dezbatere: 

-expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind participarea Consiliului judeţean Alba la 
constituirea asociaţiei  “FOTBAL CLUB UNIREA 1924”, în calitate de membru fondator; 

-proiectul de hot@r$re privind participarea Consiliului jude]ean Alba la constituirea asocia]iei 
“FOTBAL CLUB UNIREA 1924”, în calitate de membru fondator; 

-raportul Direcţiei de dezvoltare şi bugete nr.8475 din 12 august 2005 privind participarea Consiliului 
judeţean Alba la constituirea asociaţiei “FOTBAL CLUB UNIREA 1924”, în calitate de membru fondator ; 

V@z$nd : 
-Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1 – Comisia economic@ }i administrarea domeniului 

public }i privat ; 
Având în vedere prevederile: 
-O.G. nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii; 
-art.104 - (1) lit.”n” şi “s” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
În temeiul art.109 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi 

completările ulterioare, adoptă prezenta: 
HOTĂRÂRE 

 
Art.1. Se aprobă participarea Consiliului judeţean Alba în calitate de membru fondator la constituirea 

asociaţiei “FOTBAL CLUB UNIREA 1924”, potrivit Actului constitutiv şi Statutului, anexe la prezenta  
hotărâre. 

Art.2. Se alocă suma de 1.000 lei (RON) din bugetul propriu al Consiliului judeţean Alba, reprezentând 
aportul in bani la patrimoniul iniţial al persoanei juridice fără scop lucrativ – asociaţia  “FOTBAL CLUB 
UNIREA 1924”, reprezentând 20% din patrimoniul iniţial al asociaţiei. 

Art.3. Domnul Fene}an Oliviu, consilier jude]ean se desemnează reprezentant al Consiliului judeţean 
Alba în Consiliul Director al asociatiei “FOTBAL CLUB UNIREA 1924”. 

Art.4. Se mandatează domnul Ion Dumitrel, preşedintele Consiliului judeţean Alba să desemneze, prin 
dispoziţie, persoana care să îndeplinească toate procedurile legale în vederea dobândirii personalităţii juridice  
a asociaţiei, potrivit legii. 

Art.5. Preşedintele Consiliului judeţean Alba va duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 
 
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba  şi se comunică : 
- Instituţiei prefectului- judeţul Alba ; 
- Membrilor fondatori ai asociaţiei ” FOTBAL CLUB UNIREA 1924” ; 
- Reprezentantului Consiliului judeţean Alba în Consiliul Director al  asociaţiei ”FOTBAL CLUB 

UNIREA 1924” ; 
- Direcţiilor de specialitate din cadrul aparatului propriu  al Consiliului judeţean Alba. 
 
PREŞEDINTE                         CONTRASEMNEAZA 
Ion Dumitrel          p.SECRETAR GENERAL 
               Liliana Negruţ 

 
 

Nr.180 
Alba Iulia, 25 august 2005  



 
ACTUL CONSTITUTIV AL ASOCIATIEI 

“FOTBAL CLUB UNIREA 1924” 
 
 

CAPITOLUL I 
MEMBRII FONDATORI SI SCOPUL 

 
 

Art.1.  
• Consiliul Local al municipiului Alba Iulia, cu sediul in Alba Iulia, Calea Motilor, nr.5,  

reprezentat prin domnul Bardas Mihai Horia, consilier local,  cetatean roman, domiciliat in 
Alba Iulia, b-dul Tudor Vladimirescu, nr.81B, jud.Alba, nascut la data de 25.09.1956, in 
loc.Alba Iulia, jud.Alba, legitimat cu CI seria AX, nr.059006, eliberat la data de 10.01.2002 
de Pol. mun.Alba Iulia, CNP 1560925011093; 

• Consiliul Judetean Alba, cu sediul social in Alba Iulia, P-ta Ion I.C.Bratianu, nr.1, 
reprezentat prin domnul Ion Dumitrel, presedinte, cetatean roman, domiciliat in Alba Iulia, 
b-dul Transilvaniei, nr.2B, bl.M7B, ap.18, jud.Alba, nascut la data de 20.03.1958, in 
loc.Brabova, jud.Dolj, legitimat cu CI seria AX, nr.114325, eliberat la data de 07.06.2002 
de Pol. mun.Alba Iulia , CNP 1580320011107; 

•   Societatea comercială „ Fotbal Club Municipal Apulum” SA Alba Iulia, cu sediul în 
Alba Iulia, Str. Septimius Severus nr.38A, reprezentat prin domnul Sarmeş Marian Ionel , 
cetăţean român, domicilat în Alba Iulia, Str. Petru Rareş nr.28, născut la data de 20.12.1952, 
in loc. Oravita, jud. Caras- Severin, legitimat cu C.I. seria AX, nr. 055324, eliberat la data de 
11.11.2000  de Pol. mun.Alba Iulia, CNP 1521220011105. 

In calitate de membrii fondatori consimtim sa constituim asociaţia “FOTBAL CLUB UNIREA 1924 ” 
ca persoana juridica de drept privat, fara scop lucrativ si  fara scop patrimonial, in baza O.G.nr. 26/2000 cu 
privire la asociaţii şi fundaţii, a Legii educatiei fizice si sportului nr.69/2000 , a H.G. nr.884/2001 pentru 
aprobarea Regulamentului de punere in aplicare a dispozitiilor  Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000 
si a celorlalte reglementari privind persoanele juridice. 

 
Art.2. Scopul  asociaţiei este atragerea, pregatirea si promovarea tinerelor talente în vederea practicării 
sportului de performanta în fotbal, in conformitate cu normativele emise de catre Federatia Romana de Fotbal 
si cu strategiile elaborate de Directia de Tineret si Sport a judetului Alba precum si organizarea, desfasurarea 
si suportarea cheltuielile aferente activitatii echipei de fotbal “FOTBAL CLUB UNIREA 1924”. 
 Potrivit scopului susmenţionat, asociaţia va desfasura urmatoarele activitati: 

- va intocmi si va derula  programe pentru atragerea oricarei persoane indiferent de varsta si de sex 
la practicarea fotbalului, in conformitate cu programele Federatiei Romane de Fotbal; 

- va promova practicarea exercitiului fizic sistematic; 
- va initia si va derula  programe pentru participarea activa a  tinerilor la viata sportiva,  
- va preveni si va combate riscul marginalizarii si a excluderii sociale a tinerilor, prin formarea unui 

comportament pro social , in conformitate cu strategia de dezvoltare a activitatilor de tineret  elaborata de catre 
Agenţia Naţională pentru Sport. 

 
CAPITOLUL II 
DENUMIREA  

 
Art.3. Denumirea asociatiei este “FOTBAL CLUB UNIREA 1924 ”, potrivit  dovezii nr.35484/15.08.2005 
eliberate de Ministerul Justitiei privind disponibilitatea  denumirii  asociaţiei. 
 

CAPITOLUL III 
SEDIUL 

 
Art.4  Sediul asociatiei este in  municipiul Alba Iulia, str. Septimius Severus, nr.38 A, jud.Alba. 
 



CAPITOLUL IV 
DURATA 

 
Art.5 Durata de funcţionare. Asociaţia  ”FOTBAL CLUB UNIREA 1924” va funcţiona pe termen 
nedeterminat. 

 
CAPITOLUL V 
PATRIMONIUL 

 
Art.6. Patrimoniul initial se constituie din sumele depuse  de membrii asociatiei, ca aporturi in bani constand 
in suma de 5.000 lei (RON). 

Patrimoniul constituit din aporturile in bani ale asociatilor se prezinta astfel: 
-Consiliul Local al municipiului Alba Iulia participa  cu suma de 1.000 lei (RON ), reprezentand 

20% din capitalul initial; 
-Consiliul Judetean Alba, cu 20% participa  cu suma de 1.000 lei (RON ), reprezentand 20% din 

capitalul initial; 
-Societatea comercială „ Fotbal Club Municipal Apulum” SA Alba Iulia participa  cu suma de 

3.000 lei (RON ), reprezentand 60% din capitalul initial; 
 

 
CAPITOLUL VI 

ORGANELE DE CONDUCERE 
 

Art.7. Adunarea Generala reprezinta organul de conducere al  asociaţiei “FOTBAL CLUB UNIREA 1924“, 
alcatuit din totalitatea membrilor asociati, astfel cum acestia sunt menţionaţi la art.1 din prezentul act 
constitutiv. 

Adunările Generale se vor ţine la sediul asociaţiei sau în locul indicat de către asociati, în conformitate 
cu prevederile statutului . 
 
Art.8. Consiliul Director reprezinta organul de conducere care asigura executarea hotararilor Adunarii 
Generale si este alcatuit dintr-un numar de 3 membrii, din care: 

-un presedinte: Sarmes Marian  Ionel 
- doi membrii:  Fenesan Oliviu - reprezentantul Consiliului judetean Alba. 

______________-reprezentantul Consiliului local al municipiului  Alba Iulia. 
 Atributiile Consiliului Director sunt stabilite prin Statutul asociatiei. 

 
Art.9. Controlul gestiunii patrimoniului asociatiei “FOTBAL CLUB UNIREA 1924” se efectuează de un 
cenzor- domnul Butuc Mihai, numit pentru un mandat de 4 ani, in urmatoarea componenta: 

Atributiile cenzorului sunt stabilite prin Statutul asociatiei. 
 

Art.10. Persoana desemnata de membrii asociati si imputernicita sa desfasoare procedura de  dobandire a 
personalitatii juridice a asociatiei este domnul Hategan Marius Adrian, domiciliat in Alba Iulia, b-dul 
Victoriei, nr.13, bl.1C, ap.3, posesor al B.I. seria GV, 614066, eliberat de Pol.Alba Iulia la data de 10.01.1997. 

 
Asociatii: 
 
Consiliul Local al municipiului Alba Iulia, 
 prin consilier local Bardas Mihai Horia,  
 
Consiliul Judetean Alba,  
prin presedinte Ion Dumitrel 
 
Societatea comercială „ Fotbal Club Municipal Apulum” SA Alba Iulia, 
prin Sarmeş Marian Ion 
 



    
STATUTUL ASOCIAŢIEI 
“FOTBAL CLUB UNIREA 1924” 

 
Art.1. 

Denumirea  asociaţiei este “FOTBAL CLUB UNIREA 1924 ”. 
Art.2. 

Membrii fondatori: 
• Consiliul Local al municipiului Alba Iulia, cu sediul in Alba Iulia, Calea Motilor, nr.5, 

reprezentat prin domnul Bardas Mihai Horia, consilier local, , cetatean roman, domiciliat in 
Alba Iulia, b-dul Tudor Vladimirescu, nr.81B, jud.Alba, nascut la data de 25.09.1956, in 
loc.Alba Iulia, jud.Alba, legitimat cu CI seria AX, nr.059006, eliberat la data de 10.01.2002 de 
Pol. mun.Alba Iulia ,CNP 1560925011093; 

• Consiliul Judetean Alba, cu sediul social in Alba Iulia, P-ta Ion I.C.Bratianu, nr.1, reprezentat 
prin domnul Ion Dumitrel, presedinte, cetatean roman, domiciliat in Alba Iulia, b-dul 
Transilvaniei, nr.2B, bl.M7B, ap.18, jud.Alba, nascut la data de 20.03.1958, in loc.Brabova, 
jud.Dolj, legitimat cu CI seria AX, nr.114325, eliberat la data de 07.06.2002 de Pol. mun.Alba 
Iulia, CNP 1580320011107; 

• Societatea comercială „ Fotbal Club Municipal Apulum” SA Alba Iulia, cu sediul în Alba 
Iulia, Str. Septimius Severus nr.38A, reprezentat prin domnul Sarmeş Marian Ionel , cetăţean 
român, domicilat în Alba Iulia, Str. Petru Rareş nr.28, născut la data de 20.12.1952, in loc. 
Oravita, jud. Caras- Severin, legitimat cu C.I. seria AX, nr. 055324, eliberat la data de 
11.11.2000  de Pol. mun.Alba Iulia, CNP1521220011105. 

Au consimtit la constituirea asociaţiei “FOTBAL CLUB UNIREA 1924“  ca persoana juridica de 
drept privat, fara scop lucrativ si fara scop patrimonial, in baza O.G.nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi 
fundaţii, a Legii educatiei fizice si sportului nr.69/2000 , a H.G. nr.884/2001 pentru aprobarea Regulamentului 
de punere in aplicare a dispozitiilor  Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000 si a celorlalte reglementari 
privind persoanele juridice. 

 
Art.3. Sediul asociaţiei este in municipiul Alba Iulia, str. Septimius Severus, nr.38 A, jud. Alba. 
 
Art.4  Durata de funcţionare. Asociaţia  ”FOTBAL CLUB UNIREA 1924” va funcţiona pe termen 
nedeterminat. 

 
Art.5.  Scopul  asociaţiei este atragerea, pregatirea si promovarea tinerelor talente în vederea practicării 
sportului de performanta în fotbal, in conformitate cu normativele emise de catre Federatia Romana de Fotbal 
si cu strategiile elaborate de Directia de Tineret si Sport a judetului Alba precum si organizarea, desfasurarea 
si suportarea cheltuielile aferente activitatii echipei de fotbal “FOTBAL CLUB UNIREA 1924”. 
 Potrivit scopului susmenţionat, asociaţia va desfasura urmatoarele activitati: 

a) va intocmi si va derula  programe pentru atragerea oricarei persoane indiferent de varsta si de sex 
la practicarea fotbalului, in conformitate cu programele Federatiei Romane de Fotbal; 

b) va promova practicarea exercitiului fizic sistematic; 
c) va initia si va derula  programe pentru participarea activa a  tinerilor la viata sportiva; 
d) va preveni si va combate riscul marginalizarii si a excluderii sociale a tinerilor, prin formarea unui 

comportament pro social , in conformitate cu strategia de dezvoltare a activitatilor de tineret  elaborata de catre 
Agenţia Naţională pentru Sport.  
Art.6. Pentru realizarea scopului propus ,  asociaţia  va avea următoarele obiective: 

a) Intocmirea unor programe strategice pentru a asigura participarea libera a oricarei persoane, fara 
discriminare la practicarea fotbalului pentru sanatate, educatie si recreere; 

b) Organizarea unor campanii de informare si promovare a importantei si rezultatelor ce pot fi 
obtinute prin practicarea fotbalului; 

c) Elaborarea si aplicarea de programe proprii, urmarind mentinerea si valorificarea traditiilor locale 
in fotbalul albaiulian; 

d) Elaborarea, producerea si difuzarea  de materiale documentare, pliante, brosuri, productii audio- 
video, publicarea acestora prin mass – media; 



e) Asigurarea unor actiuni permanente de selectie  în vederea cooptării elementelor valoroase pentru 
fotbal; 

f) Asigurarea unei pregatiri corespunzătoare a sportivilor, in consens cu cerinţele actuale ale  
Federatiei Romanede Fotbal,  in vederea obtinerii performantelor in fotbal; 

g) Imbunatatirea bazei materiale necesare desfasurarii activitatilor la un nivel optim si in conditii de 
maxima securitate; 

h) Organizarea unor competitii cu caracter de verificare,  cu parteneri (echipe) locale, din alte judete 
sau din afara granitelor Romaniei; 

i) Construirea unor echipe valoroase, inscrierea si participarea cu acestea la calendarul judetean, 
national si chiar international; 

j) Promovarea spiritul de fair-play, prevenirea actelor de violenta in randul sportivilor practicanti de 
fotbal; 

k) Organizarea/ realizarea oricarei alte activitati compatibile cu scopul asociaţiei; 
l) Atragerea de sponsori şi orientarea resusurselor materiale şi financiare provenite din sponsorizare 

spre  realizarea scopului asociaţiei; 
m) Sprijinirea sub orice forma a sportivilor în aflati in situatii deosebite. 
 

Art.7. Veniturile  asociaţiei “FOTBAL CLUB UNIREA 1924”, destinate în exclusivitate scopului propus,  se 
compun din: 

a) Cotizaţiile membrilor stabilite prin hotararea Adunarii Generale; 
b) Dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legii; 
c) Donaţii, care pot fi facute in lei , in valuta, sau in bunuri  materiale, sponsorizări şi publicitate; 
d) Resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale; 
e) Venituri obţinute din activităţi proprii (transferuri, spectacole sportive, activitati economice directe); 
f) Venituri obţinute din împrumuturi contractate în condiţiile legii 
g) Alte venituri  prevazute de lege. 
 Asociaţia “FOTBAL CLUB UNIREA 1924 ” va putea desfăşura activităţi economice, dacă acestea au 

un caracter accesoriu şi sunt în strânsă legătură cu scopul asociaţiei . 
Patrimoniul clubului nu poate fi grevat de datorii sau alte obligaţii personale ale asociatilor. 
 

Art.8. Patrimoniul initial este de 5.000 lei(RON). In componenta patrimoniului pot intra si aporturi in natura 
pana la concurenta sumei care reprezinta dublul salariului minim brut pe economie. 
 
Art.9. Poate deveni membru al asociaţiei “FOTBAL CLUB UNIREA 1924” orice persoana fizica sau juridică 
cu preocupari in domeniu sau care are intenţia de a susţine fotbalul în municipiul Alba Iulia şi judeţul Alba si 
care doreste să se implice in realizarea scopului asociatiei, numai cu aprobarea Adunarii Generale . 

 
Art.10. In cadrul asociaţiei “FOTBAL CLUB UNIREA 1924” isi vor desfasura activitatea urmatoarele 
categorii de membri: 

a) Membri sustinatori – sunt persoanele fizice si juridice care solicita asocierea si participa in mod 
direct la organizarea si desfasurarea activitatilor de fotbal. 

b) Membri de onoare – sunt persoane fizice carora Adunarea Generala a asociaţiei “FOTBAL CLUB 
UNIREA 1924” le-a acordat titlul, la propunerea Consiliului Director, pentru contributii deosebite. 

 
Art.11. Membri  asociaţiei ”FOTBAL CLUB UNIREA 1924” vor avea urmatoarele drepturi: 

a) Sa aleaga si sa fie alesi in organele de conducere ale asociaţiei. Fac exceptie de la aceasta dispozitie 
membrii de onoare, membri al caror vot este consultativ in cadrul Adunarii Generale; 

b) Sa participe la actiunile organizate de asociatie la nivel judetean si national; 
c) Sa aiba acces la informatie, documentatie si consultanta in domeniu. 
 

Art.12. Membri asociaţiei “FOTBAL CLUB UNIREA 1924” vor avea urmatoarele obligatii: 
a) Sa respecte statutul si Regulamentul intern de functionare a asociaţiei” ; 
b) Sa respecte normativele emise de catre Agentia Nationala pentru Sport si reglementarile elaborate 

de catre Federatia Romana de Fotbal; 



c) Sa achite in termen si  in cuantumul fixat cotizatia. Fac exceptie de la aceasta dispozitie membrii  
de onoare . 

d) Sa sustina permanent, moral si material activitatea asociatiei  “FOTBAL CLUB UNIREA 1924”; 
e) Sa urmareasca atragerea de noi membri si de noi surse de venituri; 
f) Sa participe activ la actiunile  asociatiei  “FOTBAL CLUB UNIREA 1924”. 
 

Art.13.Calitatea de membru, in functie de specificul ei, se poate pierde prin: 
a) Neplata la termen a cotizatiilor; 
b) Excluderea in urma deciziei Consiliului Director pentru incalcarea dispozitiilor statutare, 

desfasurarea unor campanii de denigrare la adresa asociaţiei, neonorarea angajamentelor liber 
consimtite, lipsa de interes fata de scopul si obiectivele asociatiei “FOTBAL CLUB UNIREA 
1924”; 

c) Renuntare. In acest sens se va adresa o cerere scrisa Consiliului Director in care se va motiva 
decizia  luata; 

d) Dizolvare, lichidarea asociatiei. 
 
Art. 14. Adunarea Generala reprezinta organul de conducere al  asociaţiei “FOTBAL CLUB UNIREA 1924“, 
alcatuit din totalitatea membrilor asociati, astfel cum acestia sunt menţionaţi la art.2 din prezentul statut. 

Adunările Generale se vor ţine la sediul asociaţiei sau în locul indicat de către asociati, în conformitate 
cu prevederile prezentului statut. 

 
Art. 15.(1) Adunarea Generala are urmatoarele atributii principale: 

a) Hotaraste cu privire la schimbare sediului asociatiei ; 
b) Hotaraste cu privire la  infintarea de filiale; 
c) Stabileste strategia si obiectivele generale ale  asociatiei “FOTBAL CLUB UNIREA 1924”; 
d) Aproba bugetul de venituri si cheltuieli, situatiile financiare anuale si, dupa caz, programul de 

activitate pentru exercitiul financiar urmator pe baza propunerilor Consiliului Director; 
e)  Aproba Regulamentul intern de functionare al asociatiei , care se aplica si jucatorilor de fotbal din 

organigrama clubului, in conformitate cu normele Federatiei Romane de Fotbal si ale Ligii 
Profesioniste de Fotbal din Romania; 

f) Alege si revoca membrii Consiliului Director; 
g) Alege si revoca cenzorul; 
h) Hotaraste cu privire la modificarea actului constitutiv si a statutului; 
i) Hotaraste cu  privire la dizolvarea si lichidarea asociatiei, precum si la stabilirea destinatiei 

bunurilor ramase dupa lichidare; 
j) Aproba organigrama, politica de personal ale asociaţiei, inclusiv lotul de jucatori; 
k) Aproba transferul si imprumutul fotbalistilor, inclusiv drepturile banesti care ar rezulta in urma 

transferului si imprumutului; 
l)  Stabileste oportunitatile si momentul cand se poate face transferul, cu privire la jucatorii care 

urmeaza sa fie transferati precum si cu privire la valoarea la care urmeaza sa se tranzactioneze 
transferul; 

m) Aproba achizitionarea jucatorilor, momentul cand se face aceasta achizitie si suma la care urmeaza 
sa se faca achizitia; 

n) Valideaza deciziile Consiliului Director privind numirea, eliberarea din functie şi cuantumul  
drepturilor banesti  aferente contractelor incheiate angajatii, antrenorii si jucatorii de fotbal; 

o) Stabileste remuneratiile cuvenite membrilor Consiliului Director si cenzorului; 
p) Se pronunta asupra gestiunii Consiliului Director pentru activitatea anului precedent si acorda 

descarcarea de gestiune in conditiile legii; 
q) Aprobă dobândirea calităţii de membru asociat a persoanelor fizice şi juridice în condiţiile 

prevăzute de lege şi statut; 
r) Aprobă contractul de împrumut , în condiţiile legii; 
s) Orice alte atributii prevazute in lege. 
 



Art. 16.(1) Adunarea Generala se intruneste cel putin o data pe an si are drept de control permanent asupra 
Consiliului Director si  a cenzorului. 

 (2) In exercitarea atributiilor sale, Adunarea Generala adopta hotarari  care sunt obligatorii pentru  
Consiliul Director, cenzor  chiar  si  pentru asociatii care nu au luat parte la adunarea generala sau au votat 
impotriva, de la data la care devin executorii. 

 (3) Hotararile Adunarii Generale a devin executorii de la data adoptarii lor, conform prevederilor 
prezentului statut. 
 
Art.17. Adunarea Generala se convoaca cu 30 de zile inainte de data fixata pentru desfasurarea ei  sau cu cel 
putin 15 zile daca intervine una din situatiile de mai jos, in care : 

a) se impune modificarea statutului; 
b) apar situatii care pericliteaza existenta asociatiei; 
c) 1/3 din numarul membrilor asociati solicita convocarea  Adunarii Generale. 
 

Art.18.(1) La Adunarea Generala participa toti membrii asociatiei “FOTBAL CLUB UNIREA 1924“, iar cu 
statut de invitati, membrii Consiliului Director si cenzorul. 

(2) Adunarea Generală va fi convocată de către Preşedintele Consiliului Director al asociatiei. 
(3) Convocarea Adunării Generale poate fi făcută prin afişare la sediul clubului, însoţită de un 

convocator ce va fi semnat de membrii asociati, prin telefon, fax sau prin scrisoare simplă sau recomandată, 
cu cel puţin 15 zile înainte de data ţinerii adunării . 

 (4) Asociatii vor putea, dacă nici unul dintre ei nu se opune, să ţină o adunare generală şi să ia orice 
hotărâre de competenţa adunării, fără respectarea formalităţilor cerute pentru convocarea ei. 

 
Art.19. Adunarea Generala poate avea loc in prezenta tuturor membrilor asociati. 

Daca nu se indeplineste aceasta conditie, adunarea generala se va convoca din nou dupa o perioada de 
15 zile. 
 
Art.20.(1) Hotararile Adunarii Generale se iau cu majoritatea simpla a celor prezenti, cu exceptia celor care au 
ca obiect modificarea actului constitutiv si a statutului, cand hotararile se iau cu votul tuturor  membrilor 
asociati. 

(2) Hotararile  Adunarii Generale sunt valide cu condiţia ca reprezentanţii in Adunarea Generala ai 
Consiliului Judeţean şi ai Consiliului local al municipiului Alba Iulia să fie prezenti. 

 
Art.21.(1) Adunarea Generala va fi condusa de catre presedintele Consiliului Director al asociatiei.  

(2)In urma fiecarei Adunari Generale se va incheia un proces - verbal, prin grija secretarului Adunarii 
Generale. 
 
Art.22. Hotararile Adunarii Generale, contrare legii, actului constitutiv sau dispozitiilor cuprinse in statut, pot 
fi atacate in justitie de catre oricare asociatii care nu au luat parte  la adunarea generala sau care au votat 
impotriva si au cerut sa se insereze aceasta in procesul- verbal de sedinta, in termen de 15 zile de la data cand 
au luat la cunostinta despre hotarare sau de la data cand a avut loc sedinta, dupa caz. 
 
Art.23.(1) Adunarea Generala pentru alegerea Consiliul Director si  a Cenzorului se desfasoara din 4 in 4 ani 
si se convoaca de catre Consiliul Director cu 30 de zile  inainte de data fixata pentru desfasurarea acesteia. In 
situatia in care nu se indeplineste cvorumul necesar, se convoaca o noua Adunare Generala 

(2) Reprezentantii asociatilor in Adunarea Generala nu beneficiaza de remuneratii pentru activitatea 
prestata. 
 
Art.24. Consiliul Director reprezinta organul de conducere care asigura punerea in executare a hotararilor 
Adunarii Generale. 
 
Art.25. (1) Consiliul Director este alcatuit dintr-un numar de 3 membrii , din care: 

- un presedinte: Sarmes Marian Ionel; 
- doi membrii: Fenesan Oliviu, reprezentantul Consiliului judetean Alba 

                 ____reprezentantul Consiliului local al municipiului Alba Iulia 



            (2) Membrii Consiliului Director se aleg prin vot secret de catre Adunarea Generala . 
            (3) Preşedintele Consiliului director este ales pentru mandat de 1 an de zile. 

(4) Membrii Consiliului Director al clubului nu pot să înstrăineze, să cesioneze bunuri mobile sau 
imobile, sau să garanteze cu bunurile mobile sau imobile ale clubului, fără aprobarea Adunarii Generale a 
asociatiei  “FOTBAL CLUB UNIREA 1924”. 

(5) Membrii Consiliului Director beneficiază de o indemnizatie lunară, astfel cum va fi stabilita prin 
hotărâre a Adunării Generale . 
 
Art.26.(1) Consiliul Director are urmatoarele atributii: 

a) Propune pentru aprobare  proiectul bugetului  de venituri si cheltuieli a asociatiei si proiectul 
programelor asociatiei; 

b) Prezinta Adunarii Generale raportul de activitate pe perioada anterioara, executia bugetului de 
venituri si cheltuieli, situatiile financiare anuale, conform prevederilor legale in vigoare; 

c) Propune pentru aprobare Adunarii Generale schimbarea sediului asociatiei; 
d) Propune pentru aprobare Adunarii Generale organigrama, politica de personal ale asociatiei, 

inclusiv a lotului de jucatori; 
e) Propune pentru aprobare Adunarii Generale Regulamentul intern de functionare, care se refera si 

la jucatorii de fotbal din organigrama , in conformitate cu normele Federatiei Romane de Fotbal si 
a Ligii Profesioniste de Fotbal din Romania; 

f) Aproba operatiunile de incasari si plati; 
g) Propune pentru aprobare Adunarii Generale: 

o transferul si imprumutul fotbalistilor, inclusiv drepturile banesti care ar rezulta in urma 
transferului si imprumutului; 

o oportunitatile si momentul cand se poate face transferul, cu privire la jucatorii care 
urmeaza sa fie transferati, precum si cu privire la valoarea la care urmeaza sa se 
tranzactioneze transferul; 

o achizitionarea jucatorilor, momentul cand se face aceasta achizitie si suma la care 
urmeaza sa se faca achizitia; 

h) Aproba numirea, eliberarea din functie  precum si contractele incheiate cu angajatii, antrenorii  si 
jucatorii de fotbal; 

i) Raspunde de punerea in aplicare a Regulamentului intern de functionare; 
j) Propune pentru aprobare Adunarii Generale infiintarea de  filiale; 
k) Solutioneaza contestatiile cu privire la stabilirea salariilor, acordarea de premii, schimbarea din 

functii si alte litigii de munca ale salariatilor care nu sunt de competenta instantelor de judecata; 
l) Aproba regimurile de amortizare a mijloacelor fixe din dotare, precum si modificarea acestora si 

aproba acoaterea din uz a mijloacelor fixe casate , in conditiile legii; 
m) Tine registrul asociatilor, registrul sedintelor si deliberarilor Consiliului Director si registrul 

obligatiilor, daca este cazul; 
n) Aproba plafoanele de cheltuieli care privesc: 

o diurna jucatorilor din lotul de fotbal si a angajatilor, pe fiecare zi, in limita bugetului de 
venituri si cheltuieli aprobat; 

o cazarea jucatorilor din lotul de fotbal si a angajatilor, pe fiecare zi, in limita bugetului de 
venituri si cheltuieli aprobat. 

o) Coordoneaza activitatea Centrului de copii si juniori al clubului; 
p) Stabilesc prin decizie atributiile si competentele presedintelui Consiliului Director. 
q) Indeplineste orice alte atributii  stabilite de Adunarea Generala. 

 
Art.27. Consiliul Director se intruneste cel putin o data pe luna  si  ori de cate ori este nevoie. In exercitarea 
atributiilor sale Consiliul Director emite decizii care devin obligatorii pentru personalul din subordine de la 
data comunicarii lor. 
 
Art.28. (1) Consiliul Director delibereaza, in mod valabil, in prezenta a cel putin 2/3 din numarul membrilor 
sai si adopta decizii daca se intruneste jumatate plus unu din voturi cu condiţia existenţei voturilor “pentru” 
din partea preşedintelui Consiliului director. 



 (2) Deciziile Consiliului Director, contrare legii, actului constitutiv sau statutului asociatiei pot fi 
atacate in  justitie,  in conditiile prevazute la art.22. 
 

Art.29.(1) Controlul financiar intern al asociatiei “FOTBAL CLUB UNIREA 1924” este un  cenzor  - 
domnul Butuc Mihai,  numit pentru un mandat de 4 ani , care beneficiază de o indemnizaţie lunară, astfel cum 
va fi stabilita prin hotărâre a Adunării Generale. 
 
Art.30.(1) In realizarea competentelor sale cenzorul: 

a) supravegheaza gestiunea asociatiei, verifica daca situatiile financiare sunt legal intocmite si in 
concordanta cu registrele si daca acestea din urma sunt regulat tinute; 

b) verifica modul in care este administrat patrimoniul asociatiei; 
c) verifica existenta titlurilor sau valorilor proprietatea asociatiei primite in gaj, cautiune, depozit; 
d) intocmeste rapoarte si le prezinta Adunarii Generale; 
e) Adunarea  Generala care nu va putea aproba situatiile financiare daca acestea nu sunt insotite de 

raportul cenzorului; 
f) vegheaza ca dispozitiile legii si ale statutului sa fie respectate intocmai; 
g) efectueaza inopinat in fiecare luna inspectia casei; 
(2 Cenzorul poate participa la sedintele Consiliului Director, fara drept de vot si ii este interzis sa 

comunice asociatilor in particular, sau tertilor date referitoare la activitatea sa, a asociatiei si a rapoartele 
intocmite. 
 
Art.31.(1) Modificarea actului constitutiv şi/sau a statutului asociaţiei se face prin înscrierea modificării în 
Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul 
asociaţia, in conditiile legii.  

(2) Cererea de înscriere a modificării va fi însoţită de procesul-verbal al Adunării Generale, în formă 
autentificată. 

(3)Demersurile pentru autentificarea procesului-verbal şi înscrierea modificării se întreprind de 
Consiliul Director. Pentru efectuarea formalităţilor la notarul public nu este necesară prezenţa altor persoane 
decât aceea a membrilor Consiliului Director sau a unora dintre ei, desemnaţi de Adunarea Generală.  
 
Art.32. Asociatia  “FOTBAL CLUB UNIREA 1924” se dizolva: 

a) DE  DREPT prin: 
- realizarea sau , dupa caz,  imposibilitatea realizarii scopului pentru care a fost constituita; 
- imposibilitatea constituirii Adunarii Generale sau a Consiliului Director in conformitate cu statutul 

asociatiei, daca aceasta situatie dureaza de mai mult de un an de la data la care Adunarea Generala 
sau, dupa caz, Consiliul Director trebuia constituit; 

- reducerea numarului de asociati sub limita stabilita de lege, daca acesta nu a fost complinit timp 
de 3 luni; 

b) PRIN HOTĂRÂRE JUDECĂTOREASCĂ, la cererea oricarei persoane interesate când: 
- scopul sau activitatea asociatiei “FOTBAL CLUB UNIREA 1924” a devenit ilicita sau contrara 
ordinii publice; 
- realizarea scopului asociatiei este urmărita prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice; 
- asociatia urmăreşte alt scop decât cel pentru care a fost constituită; 
- asociatia a devenit insolvabila; 
- asociatia nu a obţinut autorizările prealabile necesare. 
b) PRIN HOTARAREA ADUNARII GENERALE.  
In termen de 15 zile de la data sedintei de dizolvare, procesul- verbal, in forma autentica, se  depune la 

Judecatoria in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul, pentru a fi inscris in Registrul asociatiilor si 
fundatiilor. 
 
Art.33. În cazul dizolvării  asociatiei ” FOTBAL CLUB UNIREA 1924” lichidatorii vor fi numiţi de către 
instanţă sau Adunarea Generală, după caz. Odată cu numirea lichidatorilor, mandatul Consiliului Director 
încetează. 
 



Art.34.(1) Lichidatorii, la intrarea în funcţie, vor face  inventarul şi încheia un  bilanţ care să constate situaţia 
exactă a activului şi pasivului asociatiei. Aceştia sunt obligati sa pastreze registrele asociatiei şi orice alte acte şi 
vor ţine un registru cu toate operaţiunile in ordinea datei acestora. 

(2) Lichidatorii sunt obligati sa continue operatiunile juridice in curs, sa incaseze creantele, sa plateasca 
creditorii si, daca numerarul este insuficient, sa transforme restul activului in bani, procedand la vanzarea prin 
licitatie publica a bunurilor mobile si imobile. 

(3) Lichidatorii vor putea realiza operaţiuni noi doar în măsura în care acestea sunt necesare finalizării 
celor aflate în curs de derulare. Lichidatorii isi indeplinesc mandatul sub controlul cenzorului. 
 
Art.35.(1) Bunurile asociatiei “FOTBAL CLUB UNIREA 1924“ ramase in urma lichidarii nu se pot 
transmite catre persoane fizice.  

(2) Dacă în interval de 6 luni de la încheierea procedurii de lichidare lichidatorii nu au reusit  sa  
transmita bunurile către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător, 
acestea vor fi atribuite de instanta competenta.  
 
Art.36. (1)Asociatia  “FOTBAL CLUB UNIREA 1924” încetează a avea fiinţă de  la data radierii din 
Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. 

 (2) Radierea se face în baza actului constatator eliberat lichidatorilor , prin care se constată 
descărcarea acestora de obligaţiile asumate. 

 (3) Lichidarea şi radierea  asociatiei „ FOTBAL CLUB UNIREA 1924” se va face cu respectarea 
condiţiilor impuse de lege 
 
Art.36.(1) Personalul asociatiei este angajat de catre presedintele Consiliului Director al  asociatiei “FOTBAL 
CLUB UNIREA 1924”, în condiţiile respectării Regulamentului intern de funcţionare, a organigramei şi a 
statului de funcţii. 

(2) Nivelul salariilor, pe categorii si functii se stabileste si poate fi modificat de catre Consiliul 
Director cu respecatarea limitei minime de salarizare pe economie. 
 
Art.37. Evidenţa contabilă şi bilantul contabil 

(1) Asociatia va tine evidenta contabila in lei, va intocmi anual situaţiile financiare conform legilor in 
vigoare si a normelor  metodologice elaborate de  Ministerul Finantelor Publice.  

(2) Din veniturile asociatiei se pot constitui fonduri destinate modernizarii, cercetarii si achizitionarii 
de produse noi,  investitiilor, reparatiilor precum si pentru alte cheltuieli hotarate de Adunarea Generala , în 
condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare. 

(3) Asociatia va tine registrele prevazute de lege in domeniul contabilitatii. 
 
Art.38. Orice modificare/completare a prezentului statut se va efectua prin act adiţional autentificat. 
 
Art.39. Asociatia işi va desfăşura activitatea în temeiul prezentului statut, a Regulamentului intern de funcţionare, 
O.G.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii precum si a altor acte normative incidente. 
 
Art.40. Prezentul statut se completează, de drept, cu dispoziţiile legale in materie. 

 
Redactat astăzi _____________la Alba Iulia in 6 (sase) exemplare. 

 
Asociatii: 
 
Consiliul Local al municipiului Alba Iulia 
 prin consilier local Bardas Mihai Horia,  
 
Consiliul Judetean Alba,  
prin presedinte Ion Dumitrel 
 
SC „ Fotbal Club Municipal Apulum” SA Alba Iulia 
 prin Sarmeş Marian Ion 


