
ROMÂNIA  
JUDEŢUL ALBA  
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea participarii Judeţului Alba, prin Consiliul Judeţean Alba, in calitate de asociat, la 

constituirea Asociaţiei “CLUBUL SPORTIV DE TENIS ALBA-CUGIR” 
 
 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 13 decembrie 2012;  
Luând în dezbatere:  

- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea participarii Judeţului 
Alba, prin Consiliul Judeţean Alba, in calitate de asociat, la constituirea Asociaţiei 
“CLUBUL SPORTIV DE TENIS ALBA-CUGIR”;  

- Raportul Direcţiei relaţii publice şi informatică nr. 15904/05.12.2012 privind aprobarea 
participarii Judeţului Alba, prin Consiliul Judeţean Alba, in calitate de asociat, la 
constituirea Asociaţiei “CLUBUL SPORTIV DE TENIS ALBA-CUGIR”;  

Având în vedere prevederile:  
- O.G. nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările 

ulterioare;  
- art. 91 - (6) lit.”a” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicata, cu modificările şi completările ulterioare;  
Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.4 – Comisia educaţie, cultură, tineret, ONG-uri şi 
sport. 
În temeiul art. 97-(1) şi art. 115-(1) lit.”c” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta:  

 
HOTĂRÂRE  

 
Art.1. Se aprobă participarea Judeţului Alba, prin Consiliul Judeţean Alba, in calitate de asociat, la 

constituirea Asociaţiei “CLUBUL SPORTIV DE TENIS ALBA-CUGIR”, potrivit Actului constitutiv şi 
Statutului, părți integrante la prezenta hotărâre.  

 
Art.2. Se alocă suma de 1.000 lei din bugetul propriu al Judeţului Alba, reprezentând aportul in 

bani la patrimoniul iniţial al persoanei juridice fără scop lucrativ – Asociaţia “CLUBUL SPORTIV DE 
TENIS ALBA-CUGIR”.  

 
Art.3.(1) Doamna Sorina OPREAN, cetățean român, născută la data de 07.11.1976, domiciliată în 

jud. Alba, com. Ciugud, str. Principală,  nr. 163, CNP 2761107011094, posesoare a C.I.seria AX 
nr.135439,eliberată de Poliția mun. Alba Iulia, la data de 16.01.2003, se desemnează reprezentant al 
Județului Alba, prin Consiliul Judeţean Alba, în Consiliul Director al Asociaţiei “CLUBUL SPORTIV 
DE TENIS ALBA-CUGIR”.  
(2) Domnul Ioan BODEA, cetățean român, născut la data de 11.11.1967, domiciliată în jud. Alba, mun. 
Alba Iulia, str. George Bacovia, nr. 9, CNP 1671111014339, posesoare a C.I.seria AX 
nr.312613,eliberată de SPCLEP  Alba Iulia, la data de 04.12.2007, se desemnează reprezentant al 
Județului Alba, prin Consiliul Judeţean Alba, în Adunarea Generală a Asociaţiei “CLUBUL SPORTIV 
DE TENIS ALBA-CUGIR”.  
 

Art.4. Se împuterniceste Presedintele Consiliului Județean Alba, domnul Ion DUMITREL, să 
semneze Actul Constitutiv si Statutul Asociației “CLUBUL SPORTIV DE TENIS ALBA-CUGIR”. 

 
Art.5. Se mandatează domnul Adrian Vasile MIHAI în calitate de reprezentant al Clubului Sportiv 

Orăsenesc Cugir, cetăţean român, născut la data de 05.11.1969, domiciliat în orasul Cugir, str. 1 
Decembrie 1918, nr. 2, et. 3, ap. 13, jud.Alba, CNP 1691105013523, posesor al C.I. seria AX nr. 
119897, eliberată de SPCLEP Cugir, la data de 01.08.2002, să îndeplinească procedurile prevăzute de 
lege pentru înregistrarea Asociaţiei „CLUBUL SPORTIV DE TENIS ALBA-CUGIR” la Registrul 



asociaţiilor şi fundaţiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Alba Iulia (să îndeplinească toate procedurile 
legale în vederea dobândirii personalităţii juridice a asociaţiei, potrivit legii). 

 
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică :  

- Instituţiei prefectului- judeţul Alba ;  
- Membrilor fondatori ai Asociaţiei “CLUBUL SPORTIV DE TENIS ALBA-CUGIR”;  
- Reprezentanților Jude’ului Alba, prin Consiliul Judeţean Alba, în Consiliul Director al 

asociaţiei “CLUBUL SPORTIV DE TENIS ALBA-CUGIR”;  
- Direcţiilor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Alba.  
 
 

 
  PREŞEDINTE,  

      ION DUMITREL 
                                                                                         
 
                       Contrasemnează, 

  SECRETARUL JUDEŢULUI,                                                                                
      Mariana HURBEAN 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Alba Iulia, 13.12.2012 
Nr. 213 



                                         Anexa nr.1 
                            la Hotărârea Consiliului Judetean Alba nr. 213/13.12.2012 

 
ACT CONSTITUTIV  

 ASOCIAŢIA “CLUBUL SPORTIV DE TENIS ALBA-CUGIR” 
 

Capitolul I 
DISPOZITII GENERALE 

 
   Art.1 DENUMIREA: 
   Se înfiinţează Asociaţia “CLUBUL SPORTIV DE TENIS ALBA–CUGIR” in baza prezentului 
Act Constitutiv şi conform cu dovada disponibilităţii denumirii nr.116309/26.09.2012, eliberată de 
Ministerul Justiţiei, denumită în continuare Asociaţie. 
 Asociaţia “CLUBUL SPORTIV DE TENIS ALBA–CUGIR” este autonomă, neguvernamentală 
şi nu are scopuri politice, lucrative ori patrimoniale, se constituie în mod voluntar de către membrii 
fondatori, pe baza liberului consimţământ.  
  Asociaţia este persoană juridică de drept privat, independentă, ce se constituie în baza Ordonanţei 
Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, a 
Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000 cu modificările şi completările ulterioare,  şi a H.G. nr. 
884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere in aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice 
si sportului, a regulamentelor şi statutelor Federaţiei Române de Tenis şi Federaţiei Internaţionale de 
Tenis, şi va funcţiona din momentul înregistrării sale legale.  
 

Art.2 ASOCIAŢII: 
 Asociaţia este compusa din următorii membrii asociaţi: 
   1.JUDEŢUL ALBA, prin Consiliul Judeţean Alba, cu sediul în Alba Iulia, Piaţa I.I.C. Brătianu, 
nr. 1, cod 510118, CUI 4562583, reprezentat legal prin domnul ION DUMITREL, în calitate de 
preşedinte, cetăţean român, cu domiciliul în Alba Iulia, str. Toporaşilor, nr. 3, bl. CB4, ap. 18, 
identificat cu CI seria AX, nr. 257257, eliberat de SPCLEP Alba Iulia, la data de 14.04.2006, CNP 
1580320011107, conform Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr.   / . 
   2.ORAŞUL CUGIR, prin Consiliul Local al oraşului Cugir, cu sediul în Cugir, str.I.L.Caragiale, 
nr.1, cod 515600, CUI 5146873, reprezentat legal prin domnul ADRIAN-OVIDIU TEBAN, în 
calitate de primar, cetăţean român, cu domiciliul în Cugir, str. Doinei, nr.6, sc.A, et.2, ap.5, jud. Alba, 
identificat cu CI seria AX, nr.456234  eliberat de SPCLEP Cugir, la data de 02.12.2011, CNP 
1720202013535, împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului local al oraşului Cugir 
nr.180/29.11.2012. 
   3.CLUBUL SPORTIV ORĂŞENESC CUGIR, cu sediul în Cugir, str.21 Decembrie 1989, nr.1, 
jud. Alba, cod 515600, CIF 24403922, posesor al C.I.S. Nr.AB/A1/00012/2008, reprezentat prin 
domnul ADRIAN VASILE MIHAI, cetăţean român, cu domiciliul în Cugir, str.1 Decembrie 1918, 
nr.2, etaj 3, ap.13, judeţul Alba, identificat cu CI seria AX nr.119897 , eliberat de SPCLEP Cugir, la 
data de 01.08.2002, CNP 1691105013523, împuternicit în acest scop de către Asociaţie în baza 
Hotărârii Consiliului Director nr. /. 
 
 Art. 3 SEDIUL: 
  Sediul Asociaţiei “CLUBUL SPORTIV DE TENIS ALBA–CUGIR” este în Oraşul Cugir, 
str.21 Decembrie 1989, nr.1, cod 515600, judeţul Alba, România. 
Modificarea sediului se face prin hotărârea Adunării Generale, cu respectarea procedurilor legale. 
 
   Art. 4 DURATA: 
  Durata Asociaţiei este nelimitată, începând cu data înscrierii în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor 
de la Judecătoria Alba Iulia, judeţul Alba. 
 

Capitolul II 
SCOPUL ŞI OBIECTIVELE ASOCIAŢIEI 

  Art.5 SCOPUL:  
   Asociaţia “CLUBUL SPORTIV DE TENIS ALBA–CUGIR” are ca scopuri principale 
următoarele: 



 2 

  a) Organizarea şi administrarea activităţii de tenis atât la nivelul oraşului Cugir, cât şi la nivelul 
judeţului Alba, constând în promovarea acestei discipline sportive, practicarea ei la nivel de masă, sub 
toate formele sale şi fără nici un fel de discriminare pe motive politice, religioase, rasiale, de 
naţionalitate, sex sau vârstă, precum şi participarea la competiţiile sportive naţionale şi internaţionale; 
  b) crearea cadrului organizatoric pentru desfăşurarea de activităţi sportive şi de divertisment, 
participarea la competiţiile sportive, descoperirea, promovarea talentelor, stimularea sportului de masă, 
pentru locuitorii oraşului Cugir şi ai judeţului Alba; 
  c) formarea, perfecţionarea continuă şi ridicarea nivelului de calificare şi/sau clasificare a 
sportivilor şi specialiştilor din domeniu (jucători, antrenori, preparatori, instructori, manageri, personal 
medical, metodologic, arbitrii, observatori, alţi tehnicieni); 
  d) atragerea şi implicarea cercetării ştiinţifice şi a medicinii sportive în procesul de selecţie şi 
pregătire a jucătorilor şi echipelor de tenis; 
  e) susţinerea intereselor tenisului din oraşul Cugir şi judeţul Alba în faţa autorităţilor naţionale şi 
internaţionale, în raporturile juridice cu alte persoane fizice sau juridice implicate în activitatea de 
tenis; 
  f) crearea cadrului juridic pentru înscrierea jucătorilor de tenis din cadrul clubului în competiţiile 
oficiale naţionale şi internaţionale. 
   Art.6 OBIECTIVELE: 
   Pentru realizarea scopurilor principale, Asociaţia îşi propune ca obiective, desfăşurarea 
următoarelor activităţi: 
   a) Stimularea mişcării sportive de masă, în general, şi a tenisului, în special, pe teritoriul oraşului 
Cugir şi în judeţul Alba, sub toate formele sale; 
   b) Organizarea şi sprijinirea activităţii de tenis pe raza oraşului Cugir şi în judeţul Alba; 
   c) Promovarea tenisului judeţean prin jucători reprezentativi ai cluburilor în competiţii naţionale 
şi, după caz, internaţionale; 
   d) Iniţierea, dezvoltarea unor legături constante între Asociaţia „CLUBUL SPORTIV DE TENIS 
ALBA–CUGIR” şi Federaţia Română de Tenis, alte asociaţii judeţene şi cluburi de tenis în cadrul 
unui sistem bazat pe autonomie, răspundere, încredere reciprocă, transparenţă, loialitate şi coeziune. 
   e) Organizarea procesului de selecţie, formare, pregătire şi perfecţionare continuă a jucătorilor de 
tenis, în concordanţă cu evoluţiile şi cerinţele impuse de performanţele de pe plan intern şi 
internaţional; 
   f) Asigurare afilierii şi reprezentării Asociaţiei „CLUBUL SPORTIV DE TENIS ALBA–CUGIR” 
la Forurile Sportive Judeţene şi Naţionale; 
   g) Prevenirea încălcării prevederilor Statutului si Regulamentului propriu si ale regulamentelor si 
statutelor Federaţiei Române de Tenis şi Federaţiei Internaţionale de Tenis. 
   h) Contracararea introducerii unor metode şi practici neregulamentare în tenis precum şi 
protejarea acestuia de eventuale abuzuri; 
   i) Promovarea spiritului de fair–play în activitatea de tenis, combaterea violenţei la jocurile de 
tenis şi interzicerea folosirii substanţelor dopante în practicarea acestui sport. 
   j) Atragerea şi implicarea cercetării ştiinţifice şi a medicinii sportive în obiectivizarea şi dirijarea 
procesului de selecţie şi pregătire a jucătorilor şi echipei de tenis, precum şi în formarea perfecţionării 
continue a specialiştilor în activitatea de tenis a asociaţiei; 
   k) Dezvoltarea bazei materiale de interes local destinate tenisului; 
   l) Reprezentarea şi apărarea intereselor ramurii sportive de tenis din oraşul Cugir şi judeţul Alba 
pe plan intern. 
   m) Lărgirea relaţiilor de cooperare cu alte asociaţii şi cluburi sportive şi asigurarea reprezentării 
marcante a tenisului din oraşul Cugir şi judeţul Alba în competiţiile sportive; 

Principalele activităţi pe care le desfăşoară Asociaţia, în conformitate cu scopul sau şi în 
vederea atingerii obiectivelor, sunt următoarele : 
 a) Elaborează şi adoptă regulamente şi norme de organizare şi de asigurare materială pentru 
activitatea proprie în conformitate cu prevederile legale şi reglementările F.R.T; 
   b) Stabileşte calendarul sportiv anual în corelaţie cu programele competiţionale judeţene, 
naţionale şi internaţionale; 

c) Elaborează şi realizează programele şi planurile de pregătire şi de participare la competiţii; 
d) Organizează competiţii oficiale naţionale şi internaţionale de tenis, care sa aibă ca loc de 
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desfăşurare oraşul Cugir, cu avizul F.R.T. şi al Agenţiei naţionale pentru Sport; 
   e) În acord cu prevederile programelor naţionale şi reglementărilor legale în domeniu stabileşte şi 
aplică măsuri pentru promovarea spiritului de fair-play în activitatea sportivă de tenis, prevenirea şi 
combaterea violenţei la jocurile de tenis, precum şi pentru prevenirea controlului şi sancţionarea 
folosirii substanţelor interzise şi a metodelor neregulamentare destinate să mărească, în mod artificial, 
capacitatea fizică a sportivilor sau să modifice rezultatele competiţiilor organizate la nivel judeţean, 
naţional şi internaţional. 
   f) Colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale, judeţene şi naţionale precum şi cu alţi 
factori interesaţi pentru dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale destinate practicării jocului de 
tenis; 
   În îndeplinirea scopurilor propuse şi a obiectivelor, Asociaţia va urmări respectarea legislaţiei din 
România. 
  Noi, membrii fondatori ai Asociaţiei „CLUBUL SPORTIV DE TENIS ALBA–CUGIR”, 
semnatari ai prezentului act constitutiv,  ne exprimăm voinţa expresă de a ne asocia în vederea 
realizării scopului prevăzut in acest capitol.  

Capitolul III 
PATRIMONIUL INITIAL 

  Art. 7. Patrimoniul iniţial al Asociaţiei „CLUBUL SPORTIV DE TENIS ALBA–CUGIR” este 
de 2.000 (douămii) lei, constituit din contribuţia în numerar a membrilor fondatori Judeţul Alba şi 
Oraşul Cugir, vărsat integral la data constituirii Asociaţiei. 
   Patrimoniul Asociaţiei se va putea majora prin Hotărârea asociaţilor şi va putea cuprinde, pe lângă 
aportul în numerar, şi aport în natură. Întreg patrimoniul va fi evidenţiat şi păstrat în conformitate cu 
legislaţia din România. 
   Art. 8. Bilanţul contabil se întocmeşte în conformitate cu legile în vigoare, în materie. Anul 
financiar începe la data de 1 ianuarie şi se încheie la data de 31 decembrie inclusiv. Primul an 
financiar începe la data dobândirii personalităţii juridice. 

Capitolul IV 
ORGANELE DE CONDUCERE, ADMINISTRARE SI CONTROL  

   Art.9 Organele de conducere, administrare si control ale asociaţiei sunt: 
   Adunarea Generală a membrilor asociaţiei, organ de conducere, este alcătuită iniţial din 
reprezentanţii desemnaţi prin hotărâre de către autorităţile deliberative ale membrilor fondatori 
prevăzuţi la art. 2 din prezentul Act Constitutiv; 
   Consiliul Director, organ de administrare şi execuţie al asociaţiei; 
   Cenzorul, organ de control al Asociaţiei.  
  Art.10 Componenţa şi atribuţiile Adunării Generale, ale Consiliului Director şi ale Cenzorului 
sunt cele prevăzute în Statut. 
  Art.11 Consiliul Director (CD) este ales pentru un mandat de 4 (patru) ani. 

Capitolul V 
DISPOZIŢII FINALE 

Art.12 Dispoziţiile prezentului Act Constitutiv pentru constituirea, organizarea şi funcţionarea 
Asociaţiei se vor completa cu dispoziţiile Statutului şi cu prevederile legale în vigoare. 
   Prezentul Act Constitutiv redactat în limba romana, în 7 (şapte) exemplare a fost adoptat în 
Adunarea Generală de Constituire şi îşi produce efectele la data înregistrării sale în Registrul 
Persoanelor Juridice de la Judecătoria Alba Iulia. 
 
ASOCIAŢII: 
 
JUDEŢUL ALBA, prin Consiliul Judeţean Alba 
Preşedinte, Ion DUMITREL 
 
ORAŞUL CUGIR, prin Consiliul Local al oraşului Cugir 
Primar, Adrian Ovidiu TEBAN 
 
CLUBUL SPORTIV ORĂŞENESC CUGIR 
Director, Adrian Vasile MIHAI    
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                                         Anexa nr.2 
                            la Hotărârea Consiliului Judetean Alba nr. 213/13.12.2012 

 
STATUTUL  

ASOCIAŢIEI “CLUBUL SPORTIV DE TENIS ALBA-CUGIR” 
 

   ASOCIAŢII: 
   1.JUDEŢUL ALBA, prin Consiliul Judeţean Alba, cu sediul în Alba Iulia, Piata I.I.C. Brătianu, nr. 1, 
cod 510118, CUI 4562583, reprezentat legal prin domnul ION DUMITREL, în calitate de preşedinte, 
cetăţean român, cu domiciliul în Alba Iulia, str. Toporaşilor, nr. 3, bl. CB4, ap. 18, identificat cu CI seria AX 
nr.257257, eliberat de SPCLEP Alba Iulia, la data de 14.04.2006, CNP 1580320011107, conform Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba nr.   / . 
 
   2.ORAŞUL CUGIR, prin Consiliul Local al oraşului Cugir, cu sediul în Cugir, str.I.L.Caragiale, nr.1, 
cod 515600, CUI 5146873, reprezentat legal prin domnul ADRIAN-OVIDIU TEBAN, în calitate de primar, 
cetăţean român, cu domiciliul în Cugir, str. Doinei, nr.6, sc.A, et.2, ap.5, jud. Alba, identificat cu CI seria AX, 
nr.456234  eliberat de SPCLEP Cugir, la data de 02.12.2011, CNP 1720202013535, împuternicit în acest 
scop prin Hotărârea Consiliului local al oraşului Cugir nr.180/29.11.2012. 
 
   3.CLUBUL SPORTIV ORĂŞENESC CUGIR, cu sediul în Cugir, str.21 Decembrie 1989, nr.1, jud. 
Alba, cod 515600, CIF 24403922, posesor al C.I.S. Nr.AB/A1/00012/2008, reprezentat prin domnul 
ADRIAN VASILE MIHAI, cetăţean român, cu domiciliul în Cugir, str.1 Decembrie 1918, nr.2, etaj 3, ap.13, 
judeţul Alba, identificat cu CI seria AX nr.119897 , eliberat de SPCLEP Cugir, la data de 01.08.2002, CNP 
1691105013523, împuternicit în acest scop de către Asociaţie în baza Hotărârii Consiliului Director nr. /. 

Capitolul I 
DENUMIREA. FORMA JURIDICĂ. SEDIUL. DURATA. 

 
   Art. 1 Denumirea asociaţiei este “CLUBUL SPORTIV DE TENIS ALBA–CUGIR”, conform cu 
dovada disponibilităţii denumirii nr.116309/26.09.2012, eliberată de Ministerul Justiţiei, denumită în 
continuare Asociaţie. 
   Art. 2 Asociaţia este autonomă, neguvernamentală şi nu are scopuri politice, lucrative ori patrimoniale, 
se constituie în mod voluntar de către membrii fondatori, pe baza liberului consimţământ.  
  Asociaţia este persoană juridică de drept privat, independentă, ce se constituie în baza Ordonanţei 
Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii 
educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000 cu modificările şi completările ulterioare şi a H.G. nr. 884/2001 pentru 
aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice si sportului, a 
regulamentelor şi statutelor Federaţiei Române de Tenis şi Federaţiei Internaţionale de Tenis, şi va funcţiona 
din momentul înregistrării sale legale.  
  Asociaţia poate avea emblemă, sigiliu, antet, cont în lei şi valută.  

Denumirea Asociaţiei va fi menţionată în toate înscrisurile, documentele şi actele ce se întocmesc pentru 
desfăşurarea activităţii sau care emană de la aceasta şi va fi urmată de numărul de înscriere în Registrul 
Asociatiilor şi Fundatiilor, sediul şi codul fiscal. 
   Orice activităţi sau demersuri care contravin sau afectează în mod negativ scopul şi obiectivele Asociaţiei, 
duc la pierderea calităţii de membru; 
   Asociaţia va adopta o atitudine constructiva in relatiile cu terţii, militand pentru identificarea de solutii si 
evitand creearea unei atmosfere conflictuale. 
   Culorile Asociaţiei “CLUBUL SPORTIV DE TENIS ALBA–CUGIR” sunt galben-albastru, similare 
cu culorile Clubului Sportiv Orăşenesc Cugir. 

CLUBUL SPORTIV ORĂŞENESC CUGIR, cu sediul în Cugir, str.21 Decembrie 1989, nr.1, jud.Alba, 
cod 515600, va pune la dispoziţia Asociaţiei "Clubul Sportiv de Tenis Alba-Cugir", în mod gratuit, baza 
materială necesară desfăşurării în bune condiţii a activităţilor Asociaţiei. 
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   Art. 3 Sediul Asociaţiei “CLUBUL SPORTIV DE TENIS ALBA–CUGIR” este în Oraşul Cugir, str.21 
Decembrie 1989, nr.1, cod 515600, judeţul Alba, România.  
Modificarea sediului se face prin hotărârea Adunării Generale, cu respectarea procedurilor legale. 
   Art. 4 Durata Asociaţiei este nelimitată, începând cu data înscrierii în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor 
de la Judecătoria Alba -Iulia, judeţul Alba. 
 

Capitolul II 
SCOPUL ŞI OBIECTIVELE ASOCIAŢIEI 

 
   Art. 5 Asociaţia “CLUBUL SPORTIV DE TENIS ALBA–CUGIR” are ca scopuri principale 
următoarele: 
  a) Organizarea şi administrarea activităţii de tenis atât la nivelul oraşului Cugir, cât şi la nivelul judeţului 
Alba, constând în promovarea acestei discipline sportive, practicarea ei la nivel de masă, sub toate formele 
sale şi fără nici un fel de discriminare pe motive politice, religioase, rasiale, de naţionalitate, sex sau vârstă, 
precum şi participarea la competiţiile sportive naţionale şi internaţionale; 
  b) crearea cadrului organizatoric pentru desfăşurarea de activităţi sportive şi de divertisment, participarea 
la competiţiile sportive, descoperirea, promovarea talentelor, stimularea sportului de masă, pentru locuitorii 
oraşului Cugir şi ai judeţului Alba; 
  c) formarea, perfecţionarea continuă şi ridicarea nivelului de calificare şi/sau clasificare a sportivilor şi 
specialiştilor din domeniu (jucători, antrenori, preparatori, instructori, manageri, personal medical, 
metodologic, arbitrii, observatori, alţi tehnicieni); 
  d) atragerea şi implicarea cercetării ştiinţifice şi a medicinei sportive în procesul de selecţie şi pregătire a 
jucătorilor şi echipelor de tenis; 
  e) susţinerea intereselor tenisului din oraşul Cugir şi judeţul Alba în faţa autorităţilor naţionale şi 
internaţionale, în raporturile juridice cu alte persoane fizice 
sau juridice implicate în activitatea de tenis; 
  f) crearea cadrului juridic pentru inscrierea jucătorilor de tenis din cadrul clubului în competiţiile oficiale 
naţionale şi internaţionale. 
  Art. 6 Pentru realizarea scopurilor principale, Asociaţia îşi propune ca obiective, desfăşurarea 
următoarelor activităţi: 
   a) Stimularea mişcării sportive de masă, în general, şi a tenisului, în special, pe teritoriul oraşului Cugir şi 
în judeţul Alba, sub toate formele sale; 
   b) Organizarea şi sprijinirea activităţii de tenis pe raza oraşului Cugir şi în judeţul Alba; 
   c) Promovarea tenisului judeţean prin jucători reprezentativi ai cluburilor în competiţii naţionale şi, după 
caz, internaţionale; 
   d) Iniţierea, dezvoltarea unor legături constante între Asociaţia „CLUBUL SPORTIV DE TENIS 
ALBA–CUGIR” şi Federaţia Română de Tenis, alte asociaţii judeţene şi cluburi de tenis în cadrul unui sistem 
bazat pe autonomie, răspundere, încredere reciprocă, transparenţă, loialitate şi coeziune. 
   e) Organizarea procesului de selecţie, formare, pregătire şi perfecţionare continuă a jucătorilor de tenis, 
în concordanţă cu evoluţiile şi cerinţele impuse de performanţele de pe plan intern şi internaţional; 
   f) Asigurare afilierii şi reprezentării Asociaţiei „CLUBUL SPORTIV DE TENIS ALBA–CUGIR” la 
Forurile Sportive Judeţene şi Naţionale; 
   g) Prevenirea încălcării prevederilor Statutului si Regulamentului propriu si ale regulamentelor si 
statutelor Federaţiei Române de Tenis şi Federaţiei Internaţionale de Tenis. 
   h) Contracararea introducerii unor metode şi practici neregulamentare în tenis precum şi protejarea 
acestuia de eventuale abuzuri; 
   i) Promovarea spiritului de fair–play în activitatea de tenis, combaterea violenţei la jocurile de tenis şi 
interzicerea folosirii substanţelor dopante în practicarea acestui sport. 
   j) Atragerea şi implicarea cercetării ştiinţifice şi a medicinii sportive în obiectivizarea şi dirijarea 
pocesului de selecţie şi pregătire a jucătorilor şi echipei de tenis, precum şi în formarea perfecţionării 
continue a specialiştilor în activitatea de tenis a asociaţiei; 
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   k) Dezvoltarea bazei materiale de interes local destinate tenisului; 
   l) Reprezentarea şi apărarea intereselor ramurii sportive de tenis din oraşul Cugir şi judeţul Alba pe plan 
intern. 
   m) Lărgirea relaţiilor de cooperare cu alte asociaţii şi cluburi sportive şi asigurarea reprezentării marcante 
a tenisului din oraşul Cugir şi judeţul Alba în competiţiile sportive; 

Principalele activităţi pe care le desfăşoară Asociaţia, în conformitate cu scopul sau şi în vederea 
atingerii obiectivelor, sunt următoarele : 
   a) Elaborează şi adoptă regulamente şi norme de organizare şi de asigurare materială pentru activitatea 
proprie în conformitate cu prevederile legale şi reglementările F.R.T; 
   b) Stabileşte calendarul sportiv anual în corelaţie cu programele competiţionale judeţene, naţionale şi 
internaţionale; 

c) Elaborează şi realizează programele şi planurile de pregătire şi de participare la competiţii; 
d) Organizează competiţii oficiale naţionale şi internaţionale de tenis, care sa aibă ca loc de desfăşurare 

oraşul Cugir, cu avizul F.R.T. şi al Agenţiei naţionale pentru Sport; 
   e) În acord cu prevederile programelor naţionale şi reglementărilor legale în domeniu stabileşte şi aplică 
măsuri pentru promovarea spiritului de fair-play în activitatea sportivă de tenis, prevenirea şi combaterea 
violenţei la jocurile de tenis, precum şi pentru prevenirea controlului şi sancţionarea folosirii substanţelor 
interzise şi a metodelor neregulamentare destinate să mărească, în mod artificial, capacitatea fizică a 
sportivilor sau să modifice rezultatele competiţiilor organizate la nivel judeţean, naţional şi internaţional. 
   f) Colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale, judeţene şi naţionale precum şi cu alţi factori 
interesaţi pentru dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale destinate practicării jocului de tenis; 
   În îndeplinirea scopurilor propuse şi a obiectivelor, Asociaţia va urmări respectarea 
legislaţiei din România. 
   Asociaţia poate înfiinţa filiale şi sucursale, poate deschide birouri în alte localităţi din ţară şi străinătate. 
 

Capitolul III 
PATRIMONIUL 

 
   Art. 7. Patrimoniul iniţial al Asociaţiei „CLUBUL SPORTIV DE TENIS ALBA–CUGIR” este de 
2.000 (douămii) lei, constituit din contribuţia în numerar a membrilor fondatori Judeţul Alba şi Oraşul Cugir, 
vărsat integral la data constituirii Asociaţiei. 
   Patrimoniul Asociaţiei se va putea majora prin Hotărârea asociaţilor şi va putea cuprinde, pe lângă 
aportul în numerar, şi aport în natură. Întreg patrimoniul va fi evidenţiat şi păstrat în conformitate cu legislaţia 
din România. 
  Sursele de venit ale CLUBULUI SPORTIV DE TENIS ALBA – CUGIR sunt următoarele: 
   a. Contribuţiile asociaţilor la formarea patrimoniului iniţial, cotizaţiile asociaţilor şi alte contribuţii de la 
bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale si judeţene membre, de la bugetul de stat si alte surse 
legale. 
   b. Dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale; 
   c. Donaţii, sponsorizări sau legate; 
   d. Orice alte surse legale de venituri. 
   Cotizaţia lunară stabilită este de 500 lei pentru membrii Judeţul Alba şi Oraşul Cugir, Clubul Sportiv 
Orăşenesc Cugir contribuind cu punerea la dispoziţie a bazei materiale. 
   Nivelurile de contribuţie prevăzute pentru taxele de înscriere şi cotizaţii anuale nu sunt limitative, acestea 
stabilindu-se anual de către Adunarea Generală. 
   Art. 8. Bilanţul contabil se întocmeşte în conformitate cu legile în vigoare, în materie. Anul financiar 
începe la data de 1 ianuarie şi se încheie la data de 31 decembrie inclusiv. Primul an financiar începe la data 
dobândirii personalităţii juridice. 
 

Capitolul IV 
MEMBRI ASOCIAŢI 
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   Art.9. Asociaţia este compusă din membri asociati. Membrii asociaţi sunt: 1. membrii fondatori şi 2. 
persoane fizice şi/sau juridice române sau străine care aderă ulterior datei de înregistrare a Asociaţiei, exercită 
activităţi conform obiectivelor acesteia, plătesc cotizaţie şi au drept de vot. 
   Membrii asociaţi au următoarele drepturi şi obligaţii: 
   -dreptul de a participa la activităţile organizate de Asociaţie; 
   -dreptul să facă propuneri şi să participe cu drept de vot în Adunarea Generală; 
   -dreptul să solicite includerea pe ordinea de zi a şedinţelor Consiliului Director a propunerilor lor, de a 
prezenta moţiuni şi amendamente; 
   -dreptul de a alege şi de a fi alesi în organele de conducere, prin persoanele desemnate în acest scop, dacă 
este cazul, în condiţiile prevăzute în prezentul Statut; 
   -dreptul de a beneficia de prestaţiile gratuite sau cu plată ale Asociaţiei, fără discriminare; 
   -dreptul de a fi informaţi; 
   -obligaţia de a respecta prevederile Statutului, hotărârile organelor de conducere şi Regulamentul de 
Organizare şi Funcţionare; 
   -obligaţia de a participa la şedinţele AG; 
   -obligaţia de a actiona pentru cresterea prestigiului Asociaţiei; 
   -obligaţia de a nu intreprinde actiuni care, prin natura lor, pot leza interesele Asociaţiei; 
   -obligaţia de a cotiza periodic cu o anumita suma; 
   -obligaţia de a sesiza Asociaţia despre problemele care privesc scopul si obiectivele Asociaţiei în vederea 
promovarii si apararii acestora; 
   -obligaţia de a actiona în vederea realizarii efective a hotărârilor si deciziilor luate de organele de 
conducere ale Asociaţiei; 
  -obligaţia de a furniza toate informatiile de interes pentru realizarea scopurilor Asociaţiei; 
   -obligaţia ca, în caz de retragere, să achite integral cotizaţia, daunele, precum si sa restituie bunurile, 
materialele si alte valori primite în folosinţă de la Asociaţie;   
   -obligaţia de a comunica modificarile aparute in cadrul persoanei juridice pe care o reprezinta in una 
dintre următoarele modalitati : adresa, telefon, fax, e-mail, etc. cu confirmare de primire; 
  -obligaţia de a respecta normele de disciplina financiara adoptate de structurile de conducere ale 
Asociaţiei; 
   Poate fi membru al Asociaţiei orice persoană fizica si/sau juridica romana sau straina care indeplineste 
cumulativ condiţiile: 

-cunoaşte si accepta Statutul Asociaţiei si Regulamentul de Organizare si Funcţionare; 
-este de acord cu scopul Asociaţiei si intelege că prin propria activitate contribuie la realizarea acestuia; 

  -achita taxa stabilita pentru aderare si cotizaţia lunara. 
   Pentru a dobândi calitatea de membru asociat, persoana fizică şi/sau juridică va completa o cerere de  
aderare, semnată, iar in cazul persoanelor juridice si stampilata de conducerea acesteia, la care se va anexa 
copia dupa cartea de identitate, respectiv documentele de constituire si o delegatie pentru persoana care va 
asigura legatura dintre Asociaţie si membrul respectiv. 

Cererea de aderare va cuprinde in mod obligatoriu: 
-numele si prenumele/denumirea 
-domiciliul/sediul persoanei juridice; 
-numerele de cont si unitatile bancare la care sunt deschise acestea; 
-dovada achitarii taxei de inscriere si a cotizaţiei pe luna în curs; 
-numele persoanei împuternicite pentru a reprezenta persoana juridica in relatia cu Asociaţia. 

   Aprobarea aderarii este de competenta exclusiva a Consiliului Director conform procedurii stabilite în 
Regulamentul de Organizare si Funcţionare (ROF), iar persoana solicitanta este considerata membru cu 
drepturi depline de la data acestei decizii, concomitent cu achitarea obligatiilor financiare aferente. 
  Încetarea calităţii de membru asociat: 

-in cazul persoanelor juridice, ca urmare a renuntarii la obiectul de activitate ori drept consecinta a 
fuziunii sau divizarii, cand fuziunea sau divizarea nu conduc la dobândirea sau pastrarea obiectului de 
activitate; 
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-ca urmare a dizolvarii sau lichidarii voluntare sau judiciare; 
-prin retragere; 
-prin excludere, conform procedurii prevazute de Regulamentul de organizare (ROF) in unul din 
următoarele cazuri:  

���� abateri repetate de la prevederile Statutului; 
���� declaratii, actiuni sau atitudini daunatoare Asociaţiei; 
���� neachitarea cotizaţiei timp de maxim 12 luni.  

  Excluderea se face in baza deciziei Consiliului Director. Decizia Consiliului Director este supusa 
aprobarii Adunarii Generale. Excluderea este de competenta Adunarii Generale care va decide prin hotarare, 
pe baza deciziei motivate a CD. 
 Cel caruia i s-a ridicat calitatea de membru, poate face contestatie in atentia Adunarii Generale, in 
termen maxim de 30 de zile de la data comunicarii excluderii, hotarate de catre Consiliul Director. In caz de 
depunere in termen a contestatiei, Adunarea Generală este obligata sa o ia in discutie la prima sa convocare, 
putand mentine sau revoca hotararea initiala. 
 Membrul exclus va putea fi reprimit in Asociaţie numai dupa inlaturarea cauzei care a determinat 
excluderea si dupa acoperirea daunelor, dupa caz. 
   Retragerea unui membru asociat al Asociaţiei se face prin libera vointa a acestuia, pe baza unei cereri de 
retragere, motivata in scris, inaintata Consiliului Director. Membrul retras are obligaţia de a plati cotizaţia 
lunara pana la data retragerii si de a restitui toate bunurile date în folosinta de catre Asociaţie, daca va fi cazul, 
in buna stare de Funcţionare, in termen de maxim 30 de zile de la data inregistrarii cererii de retragere. 
   Taxa de inscriere, cotizatiile platite si bunurile dobandite de Asociaţie nu vor putea face obiectul unei 
cereri de restituire. 

Capitolul V 
ORGANIZARE; FUNCŢIONARE 

ORGANELE DE CONDUCERE ALE ASOCIAŢIEI 
 

   Conducerea Asociaţiei 
   Art. 10. ADUNAREA GENERALĂ este organul de conducere al Asociaţiei „CLUBUL SPORTIV DE 
TENIS ALBA–CUGIR”, format din toţi reprezentanţii asociaţilor, desemnaţi prin hotărâre, de către 
autorităţile deliberative ale acestora. 
  Sunt numiţi în calitate de membri ai primei ADUNĂRI GENERALE: 
   - Domnul Bodea Ioan, în calitate de reprezentant al Consiliului Judeţean Alba, cetăţean român, cu 
domiciliul în municipiul Alba Iulia, str. George Bacovia, nr. 9, judeţul Alba, identificat cu CI seria AX nr. 
312613, eliberat de SPCLEP Alba Iulia la data de 04.12.2007, CNP 1671111014339; 
  - Domnul Adrian Ovidiu TEBAN, în calitate de primar al oraşului Cugir, cetăţean român, cu domiciliul 
în Cugir, str. Doinei, nr.6, sc.A, et.2, ap.5, jud. Alba, identificat cu CI seria AX, nr.456234  eliberat de 
SPCLEP Cugir, la data de 02.12.2011, CNP 1720202013535; 
   - Domnul Adrian Vasile MIHAI, în calitate de reprezentant al Clubului Sportiv Orăşenesc Cugir, 
cetăţean român, cu domiciliul în Cugir, str.1 Decembrie 1918, nr.2, etaj 3, ap.13, judeţul Alba, identificat cu 
CI seria AX nr.119897, eliberat de SPCLEP Cugir, la data de 01.08.2002, CNP 1691105013523. 
   Adunarea Generală are următoarele atribuţii: 
   -aprobarea strategiei si a obiectivelor generale ale Asociaţiei; 
   -aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a situatiei financiare anuale precum şi raportul anual de 
activitate al consiliului director, al preşedintelui şi a cenzorului şi se pronunţă asupra gestiunii asociaţiei; 
   -aprobă execuţia bugetară pe anul încheiat; 
   -alegerea si revocarea membrilor Consiliului Director si a Preşedintelui 
  -alegerea si revocarea Cenzorilor; 
   -înfiinţarea de filiale si sucursale; 

-modificarea şi completarea actului constitutiv si a statutului Asociaţiei; 
-fuziunea, dizolvarea si lichidarea Asociaţiei ; 
-stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa lichidare; 
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-aprobă regulamentul de ordine interioară; 
-stabileste taxa de inscriere şi cuantumul cotizaţiei; 
-hotaraste si aproba afilierea Asociaţiei la organizatii si organisme nationale si internationale, precum si 

platformele de colaborare cu alte organizatii nationale si internationale; 
-ia act de primirea noilor membrii la propunerea Consiliului Director; 
-aplicarea sanctiunii de excludere a membrilor din cadrul Asociaţiei la propunerea Consiliului Director; 
-ratifică sau anulează hotărârile Consiliului Director luate în situaţii deosebite, care nu sunt de 

competenţa sa; 
-orice alte atribuţii prevazute de lege si de prezentul Statut. 
Hotararile Adunarii Generale se iau cu majoritate simpla de voturi, fiecare membru avand dreptul la un 

singur vot. In caz de paritate, Preşedintele Asociaţiei decide. 
Ordinea de Zi a Adunarii Generale Ordinare va include, obligatoriu, următoarele puncte: 

 -Dare de seama a activitatii Consiliului Director; 
 -Raportul economic-financiar; 
 -Prezentarea proiectului de buget; 
 -Prezentare plan acţiuni; 
 -Raportul cenzorilor. 
 Hotararile Adunarii Generale a Asociaţiei se iau prin vot deschis, cu exceptia celor pentru alegerea 
Preşedinţelui si a membrilor Consiliului Director si a Cenzorilor.   Hotararile adoptate de Adunarea 
Generală a Asociaţiei în limitele legii, ale Statutului şi Actului Constitutiv sunt obligatorii si pentru membrii 
care nu au participat sau pentru cei care au votat impotriva. 
 Pentru adoptarea hotararilor ce privesc dizolvarea Asociaţiei sunt necesare 2/3 din numarul total de 
voturi al membrilor Asociaţiei. 
 Adunarea Generală este prezidata de Preşedintele Consiliului Director sau dupa caz, de Vicepreşedinţe. 
 Preşedintele declara deschise lucrarile Adunarii Generale ale Asociaţiei, comunica ordinea de zi, conduce 
discutiile, supune la vot problemele discutate si dupa epuizarea temelor declara lucrarile inchise. 
 Secretarul de sedinta este desemnat la inceputul Adunarii Generale de catre Preşedinţe, intocmeste si 
semneaza procesele verbale ale sesiunilor Adunarii. Procesele verbale ale şedinţelor  Adunarii Generale sunt 
contrasemnate de Preşedinţe si Secretar. Procesele- Verbale vor fi inscrise in Registrul Proceselor Verbale ale 
Adunarii Generale ale Asociaţiei. 
   Administrarea Asociaţiei 
   Art. 11. CONSILIUL DIRECTOR este organul executiv de conducere al Asociaţiei, care asigură 
punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale şi reprezintă Asociaţia în toate actele juridice. 
  Sunt numiţi în calitate de membri ai primului CONSILIU DIRECTOR: 
   - Preşedinte: dl. Popa Daniel-Doru, în calitate de reprezentant al Oraşului Cugir, cetăţean român, cu 
domiciliul în Cugir, str. Tudor Vladimirescu, nr.15, judeţul Alba, identificat cu CI seria AX nr. 136109 , 
eliberat de SPCLEP  Cugir, la data de 23.01.2003, CNP 1590110013528; 
   - Vicepreşedinte: doamna Oprean Sorina, în calitate de reprezentant al Judetului Alba, prin Consiliul 
Judeţean Alba, cetăţean român, cu domiciliul în com. Ciugud, str. Principală, nr.163, identificat cu CI seria 
AX nr. 135439 , eliberat(ă) de Politia Alba Iulia, la data de 16.01.2003, CNP 2761107011094; 
   - Membru: dl. Adrian Vasile MIHAI, în calitate de reprezentant al Clubului Sportiv Orăşenesc Cugir, 
cetăţean român, cu domiciliul în Cugir, str.1 Decembrie 1918, nr.2, etaj 3, ap.13, judeţul Alba, identificat cu 
CI seria AX nr.119897 , eliberat de SPCLEP Cugir, la data de 01.08.2002, CNP 1691105013523. 
   - Secretar: - un reprezentant al C.S.O Cugir 
Atribuţiile Consiliului Director: 
Consiliul Director asigura punerea în executare a hotarârilor Adunarii Generale. 

În exercitarea competentei sale, Consiliul Director: 
-prezintă Adunării Generale raportul anual de activitate pentru perioada anterioară, executarea bugetului de 
venituri si cheltuieli, situatia financiara anuala, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si proiectul 
programelor-strategiei de lucru a Asociaţiei; 
-încheie acte juridice in numele si pe seama Asociaţiei; 
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-convoacă Adunarea Generală, păstrează şi ţine evidenţa hotărârilor adoptate şi a celorlalte documente 
necesare funcţionării asociaţiei; 
-aprobă primirea de noi membri si hotaraste inaintarea sesizarii catre AG privind ridicarea calităţii de 
membru sau suspendarea, la cererea celui in cauza sau la cererea a cel putin doi membri ai Asociaţiei; 
-înaintează catre AG propunerea de schimbare a sediului Asociaţiei; 
-ia act de informările cenzorului şi stabileşte măsuri în consecinţă; 
-poate împuternici o persoana fizica sau juridica, inclusiv persoane care nu au calitatea de membru al 
Asociaţiei, pentru a incheia acte juridice expres prevazute si stabilite de Consiliul Director in numele si pe 
seama Asociaţiei in limitele si scopul expres prevazut de prezentul Statut si Actul Constitutiv; 
-asigura si raspunde de indeplinirea hotararilor Adunarii Generale; 
-gestioneaza patrimoniul Asociaţiei; 
-stabileste organigrama şi politica de personal si salarizare a Asociaţiei si angajeaza, cu contract de munca sau 
in regim de colaborare, conform legislatiei muncii in vigoare, personalul necesar desfasurarii activitatii; 
-elaborează Regulamentul de Organizare si Funcţionare al Asociaţiei; 
-verifica si inainteaza catre Adunarea Generală informarea privind primirea unui nou membru; 
-organizeaza sesiunile Adunării Generale; 
-propune si supune validarii Adunarii Generale modificarea taxei de aderare si a cuantumului cotizaţiei 
lunare; 
-informeaza periodic membrii Asociaţiei asupra indeplinirii atribuţiilor sale; 
-hotaraste asupra oricaror cheltuieli considerate necesare sau utile; 
-indeplineste orice alte atribuţii si sarcini date in competenta sa de catre Adunarea Generală. 

Preşedintele Asociaţiei are următoarele atribuţii: 
-urmăreşte punerea în aplicare a hotărârilor Adunării generale şi ale Consiliului Director; 

-incheie acte juridice in numele si pe seama Asociaţiei si o reprezinta in relatiile cu tertii in raporturile 
economice, financiare juridice si de alta natura, cu aprobarea Consiliului Director; 
-convoaca si conduce şedinţele Consiliului Director si se ingrijeste de indeplinirea hotararilor luate; 
-convoaca si prezideaza Adunarea Generală; 
-administrează în mod corespunzătoe patrimoniul asociaţiei; 
-semnează în numele Consiliului Director documentele emise de Asociaţie în relaţiile cu persoanele fizice sau 
juridice; 
-păstrează la sediul asociaţiei toate documentele referitoare la înfiinţarea asociaţiei, documentele curente cu 
privire la administrarea şi gospodărirea patrimoniului comunitar; 
-veghează asupra respectării Actului constitutiv şi al Statutului; 
-supraveghează activitatea Consiliului Director; 
-organizează şi controlează contabilitatea, caseria şi gestiunea materialelor; 
-aprobă componenţa şi programul delegaţiilor care vor reprezenta asociaţia cu organisme interne sau 
internaţionale; 
-aprobă participarea la competiţii sportive, manifestări naţionale sau internaţionale de profil; 
-indeplineste orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală; 
-in caz de imposibilitate a executarii uneia sau mai multor sarcini atribuite, poate delega preluarea temporara 
a respectivelor responsabilitati de către Vicepreşedinte; 
-hotararile aflate in situatia balotajului vor fi adoptate cu votul decisiv al Preşedinţelui; 
-contrasemneaza procesele-verbale ale Adunarii Generale 
 

Capitolul VI 
CONTROLUL FINANCIAR AL CLUBULUI SPORTIV DE TENIS ALBA–CUGIR 

 
   Art. 12. Controlul financiar intern al Asociaţiei „CLUBUL SPORTIV DE TENIS 
ALBA–CUGIR” este asigurat de o comisie de cenzori formată din minimum 3 membri numiţi de Adunarea 
Generală pentru o perioadă de 3 (trei) ani, cu posibilitatea prelungirii. 
  Primii membri ai Comisiei de cenzori a Asociaţiei sunt: 
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  - Dl. , cetăţean român, cu domiciliul în , str. , nr.  , judeţul Alba, identificat cu CI seria AX nr. , eliberat de 
SPCLEP  la data de  , CNP.  – membru-reprezentant al Judetului Alba, prin Consiliul Judeţean Alba 
  - D-na , cetăţean român, cu domiciliul în , str. , nr. , bl. , ap., judeţul Alba, identificata cu CI seria AX nr., 
eliberat de SPCLEP  la data de , CNP.  –membru-reprezentant al Primarului Oraşului Cugir 
  - Dl. , cetăţean român, domiciliat în , str. , nr., bl. , et., ap., judeţul Alba, identificat cu CI seria AX nr., 
eliberat de SPCLEP  la data de , CNP.  - membru-reprezentant al Clubului Sportiv Orăşenesc Cugir 
 

Capitolul VII 

FUZIUNEA, DIZOLVAREA SI LICHIDAREA ASOCIAŢIEI 

 Art. 13. Fuziunea poate avea loc numai prin absorbirea de către prezenta asociaţie a altor asociaţii cu 
profil identic, dacă prin acest act se pot obţine avantaje financiare pentru asociaţi şi asociaţie. 
 Fuziunea poate avea loc numai cu aprobarea prealabilă a Adunarii generale, dacă se întrunesc două treimi 
din nr. total de voturi ai membrilor participanţi la adunare. 
 Dizolvarea si lichidarea are loc: 
 a.de drept 
 b.prin hotărâri judecatoreşti 
 c.prin hotărârea Adunarii generale 
 Asociaţia se dizolvă de drept prin: 
 a. imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în termen de 12 luni de la 
constatarea acestui fapt nu se produce schimbarea acestui scop. 
 b. imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau a constituirii Consiliului Director în conformitate cu 
Statutul asociaţiei, dacă asemenea situaţie durează mai mult de un an. 
  c.realizarea scopului pentru care a fost constituită prin mijloace şi metode care contravin legislaţiei în 
vigoare şi prevederilor statutului. 
  d.reducerea numărului de membrii sub limita fixată de lege. 
 Asociaţia se dizolvă prin hotărâre judecătorească la cererea oricarei persoane interesate: 
 a. daca activitatea asociaţiei a devenit ilicită, contrară ordinii publice 
 b. în cazul când asociaţia a devenit insolubilă 
 c. în cazul prevazut de art. 14 din Ordonanţa nr. 26 / 2000 

 Asociaţia se poate dizolva şi prin Hotărârea Adunării Generale în termen de 15 zile de la data şedinţei 
de dizolvare, procesul verbal în formă autentică, se depune la Judecătoria locală pentru înscrierea în Registrul 
Asociaţiilor şi Fundaţiilor. Dizolvarea Asociaţiei necesita o majoritate de 2/3 din voturile Adunarii Generale. 
In caz de dizolvare, bunurile si fondurile Asociaţiei intra în patrimoniul unei alte asociatii sau fundatii cu scop 
identic sau asemanator care va fi desemnata de Adunarea Generală. 
   Lichidarea intervine în toate cazurile de dizolvare prevăzute de art.56,58,59 din Ordonanţa nr. 
26/31.01.2000. 
 În cazul dizolvării asociaţiei, bunurile rămase în urma lichidării pot fi transmise către persoane juridice 
de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător, printr-o procedură stabilită în statutul 
asociaţiei sau al fundaţiei, conform art.60 din O.G.26/2000. Dacă în termen de 6 luni de la terminarea 
lichidării lichidatorii nu au reuşit să transmită bunurile, precum şi în cazul în care statutul asociaţiei sau al 
fundaţiei nu prevede o procedură de transmitere a bunurilor ori dacă prevederea este contrară legii sau ordinii 
publice, bunurile rămase după lichidare vor fi atribuite de instanţa competentă unei persoane juridice cu scop 
identic sau asemănător. Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului-verbal de predare-preluare, 
dacă prin acesta nu s-a stabilit o dată ulterioară. 
   Îndeplinirea formalităţilor de radiere revine lichidatorilor desemnaţi de Judecătoria locală. 
   Lichidatorii vor avea obligaţia de a face inventarul, vor încheia bilanţul şi vor constata activul şi pasivul 
asociaţiei. Lichidatorii vor trebui să primească şi să păstreze registrele  şi orice alte acte ale asociaţiei, să 
constituie operaţiunile juridice în curs, să încaseze creanţele, să plătească creditorii şi dacă numerarul nu este 
suficient, să transforme şi restul activului în bani, procedând la vânzarea prin licitaţie publică a bunurilor 
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mobile şi imobile. Lichidatorii vor realiza numai acele operaţiuni noi care sunt necesare finalizării celor aflate 
în curs. 
   Lichidatorii au obligaţia de a ţine un registru cu toate operaţiunile lichidării în ordinea datei acestora. 

Lichidatorii îşi îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorilor şi răspund solidar pentru daunele cauzate 
creditorilor din culpa lor. 

Atât faţă de asociaţie cât şi faţă de membrii, lichidatorii sunt supuşi regulilkor mandatului. 
Lichidatorii nu pot încheia operaţiunile şi nu pot remite celor în drept contul gestiunii decât după 

expirarea unui termen de şase luni de la publicarea dizolvării asociaţiei. 
După terminarea operaţiunilor de lichidare, lichidatorii au obligaţia ca în termen de două luni să depună 

registrul jurnal şi un memorandum, declarând operaţiunile de lichidare la registrul judecătoriei. 
   Lichidatorii au obligaţia de a îndeplini toate procedurile pentru publicarea lichidării şi a radierii asociaţiei 
din registrul de la judecătorie. 

Publicarea lichidării se face prin afişare la uşa instanţei din cadrul circumscripţiei în care îşi are sediul 
asociaţia, în termen de două luni de la terminarea lichidării. Bilanţul se va considerat aprobat definitiv dacă în 
termen de 30 de zile de la depunerea sa nu sunt contestaţii, caz în care lichidatorii vor emite celor în drept 
bunurile şi sumele rămase de la lichidare, împreună cu toate registrele şi actele asociaţiei. 

Contestaţiile la bilanţul lichidatorilor se pot formula de orice persoană interesată la judecătorie. Toate 
contestaţiile se soluţionează într-o singură hotărâre. Sentinţa pronunţată de judecătorie este executorie şi 
poate fi supusă numai recursului. 

Asociaţia îşi va înceta activitatea la radierea din registrul de la judecătorie. 
 

Capitolul VIII 
PROCEDURA DE DOBÂNDIRE A PERSONALITĂŢII JURIDICE 

 
   Art.14. Pentru desfăşurarea procedurilor de dobândire a personalităţii juridice se împuterniceşte 
dl.MIHAI ADRIAN VASILE, cetăţean român, născut la data de 05.11.1969, în oraşul Cugir, cu domiciliul 
în Cugir, str.1 Decembrie 1918, nr.2, etaj 3, ap.13, judeţul Alba, identificat cu CI seria AX nr.119897 , eliberat 
de SPCLEP Cugir, la data de 01.08.2002, CNP 1691105013523, să îndeplinească procedurile prevăzute de 
lege pentru înregistrarea Asociaţiei „CLUBUL SPORTIV DE TENIS ALBA–CUGIR” la Registrul 
asociaţiilor şi fundaţiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Alba Iulia. 
   Art.15. Prezentul Statut se completeaza cu dispozitiile Ordonantei nr.26/2000 modificata si completata 
ulterior si a celorlalte prevederi legale incidente. 

Prezentul Statut redactat în limba romana, în 7 (sapte) exemplare a fost adoptat în Adunarea Generală de 
Constituire intra în vigoare si isi produce efectele la data inregistrarii sale in Registrul Persoanelor Juridice de 
la Judecatoria Alba-Iulia. 

 
ASOCIAŢII: 
 
 
JUDEŢUL ALBA, prin Consiliul Judeţean Alba 
Preşedinte, Ion DUMITREL 
 
 
ORAŞUL CUGIR, prin Consiliul Local al oraşului Cugir 
Primar, Adrian Ovidiu TEBAN 
 
 
CLUBUL SPORTIV ORĂŞENESC CUGIR 
Director, Adrian Vasile MIHAI    
 


