
 

 
 
 

STATUTUL ASOCIATIEI POPART 

 

 
 

 
 

CAP. 1. DISPOZITII GENERALE 
 
 

Art. 1. (1) Asociatia POPART, denumită în continuare „Asociatia”, este o 

organizatiei neguvernamentală, non-profit, apolitică şi independentă, cu beneficiu public, 

infiintata  în temeiul OG nr.26/2000, cu modificările şi completările ulterioare şi potrivit 

prezentului Statut. 

 

(2) Membrii fondatori ai Asociatiei sunt: 

 

Pop Andrei Cătălin, cetatean roman, nascut la data de 19.01.1990, in Oradea, jud. 

Bihor, cu domiciliul in sat Baciu, com. Baciu, str. Jupiter, nr.17, ap.39, jud. Cluj, posesor al CI, 

seria CJ, nr. 451564, eliberat la data de 06.11.2019, de catre SPCLEP Cluj-Napoca, CNP 

1900119055068 

Pop Orsolya, cetatean roman, nascuta la data de 07.07.1992, in Cluj-Napoca, jud. Cluj, 

cu domiciliul in Cluj-Napoca, Ale. Herculane, nr.11, ap.20, jud. Cluj, posesoare a CI, seria CJ, 

nr. 414989, eliberat la data de 22.05.2019, de catre SPCLEP Cluj-Napoca, CNP 

2920707125780 

Pituț Alexandru Vlad, cetatean roman, nascut la data de 06.10.1990, in Beius, jud. 

Bihor, cu domiciliul in Oradea, str. Prof. Gheorghe Costa-Foru, nr.2, bl.C12, et.4, ap.11, 

jud.Bihor, posesor al CI, seria ZH, nr.160231, eliberat la data de 04.12.2017, de catre SPCLEP 

Oradea, CNP 1901006051152,  

 

Art. 2. Asociatia este persoană juridică română de drept privat şi va avea denumirea 

de Asociatia POPART, conform dovezii de disponibilitate a denumirii cu numărul 

187420/19.01.2021, eliberată de către Ministerul Justitiei 

 

Art. 3. Asociatia  este constituită pe durată nedeterminată şi are sediul în Cluj-

Napoca, str.Herculane, nr. 11, et.IV, ap.20, jud. Cluj.  Sediul poate fi mutat în orice alt loc, pe 

baza hotărârii Consiliului Director, cu respectarea prevederilor legale. 

 

Art. 4. Asociatia poate deschide filiale şi în alte localitatii sau judete din tara sau 

străinătate; poate stabili legături de colaborare cu organizatii similare sau poate intra în uniuni 

sau federatii, cu alte institutii şi persoane juridice sau fizice din tara si străinătate, pentru 

îndeplinirea scopului propus. 

 

Componenta nominala a celor dintai organe de conducere, administrare si control este 

urmatoarea: 

 

a) Consiliul Director: 

 Presedinte- Pop Andrei Cătălin, cetatean roman, nascut la data de 19.01.1990, 

in Oradea, jud. Bihor, cu domiciliul in sat Baciu, com. Baciu, str. Jupiter, nr.17, 

ap.39, jud. Cluj, posesor al CI, seria CJ, nr. 451564, eliberat la data de 

06.11.2019, de catre SPCLEP Cluj-Napoca, CNP 1900119055068 

 



 

 Vicepresedinte- Pop Orsolya, cetatean roman, nascuta la data de 07.07.1992, in 

Cluj-Napoca, jud. Cluj, cu domiciliul in Cluj-Napoca, Ale. Herculane, nr.11, 

ap.20, jud. Cluj, posesoare a CI, seria CJ, nr. 414989, eliberat la data de 

22.05.2019, de catre SPCLEP Cluj-Napoca, CNP 2920707125780 

 Secretar- Pituț Alexandru Vlad, cetatean roman, nascut la data de 06.10.1990, 

in Beius, jud. Bihor, cu domiciliul in Oradea, str. Prof. Gheorghe Costa-Foru, 

nr.2, bl.C12, et.4, ap.11, jud.Bihor, posesor al CI, seria ZH, nr.160231, eliberat 

la data de 04.12.2017, de catre SPCLEP Oradea, CNP 1901006051152 

 

Adunarea Generala se compune din toti membrii Asociatiei 

 

 
 
CAP. 2. SCOPUL ASOCIATIEI 
 
 

Art.   5.   (1)   Membrii  Asocia ț i e i   doresc să se asocieze în scopul desfăşurarii de 

activităţi sportive, culturale si artisice incluzand dar nu limitat la: dans modern, dans sportiv, 

dans contemporan, dans clasic, street dance, break dance, dansuri de societate, acrodance, 

dansuri de caracter, dansuri traditionale, dansuri populare, latino, gimnastica, gimnastica 

ritmica, constând în selecţia, iniţierea şi pregătirea de sportivi în domeniul acestor domenii 

sportive, participand la competiţii interne şi international, dar si de a asigura identificarea, 

selecția, formarea si pregatirea specifică a sportivilor de performanta in domeniul dansului si a 

gimnasticii. 

 (2) Obiectivul Asociației  este de a oferi un suport alternativ tinerilor pentru 

dezvoltare, atat prin implementarea unor programe artistice, culturale si educativ-sportive, cat 

si prin organizarea unor evenimente artistice, culturale, sportive si participarea la evenimente si 

activitati artistice, culturale si sportive, care asigura dobandirea unui mod de viata sanatos. 

(3)  Pentru  îndeplinirea obiectivelor  sale, Asociația  îşi  propune  realizarea 

următoarelor activitati: 

a. descoperirea, selecţionarea, iniţierea şi pregătirea tuturor persoanelor, fără nici un 

fel de discriminare pe motive de rasă, naţionalitate, sex, vârstă, religie ori pe motive 

politice, etnice sau alte motive discriminatoare pentru practicarea unor discipline 

culturale, artistice si sportive. 

b. promovarea şi dezvoltarea sportului si a disciplinelor culturale, artistice si 

sportive menţionate anterior, popularizarea practicării acestora, 

c. organizarea procesului de selecţie, formare, pregătire si perfecţionare continuă a 

membrilor legitimaţi ai clubului, în concordanţă cu evoluţiile şi cerinţele 

performanţelor de pe plan intern şi internaţional; pregătirea acestora în vederea 

participării la competiţii. 

d. realizarea unei selecţii riguroase pentru descoperirea şi promovarea realelor 

talente, cu precădere a tinerilor dornici să practice disciplinele sportive, culturale si 

artisice menţionate; 

e. sprijinirea participării la competiţii sportive locale, naţionale şi internaţionale a 

sportivilor si membrilor legitimaţi în cadrul asociatiei (conform calendarului 

competitional) 

f. organizarea de cursuri, workshop-uri, antrenamente, pregatiri, tabere, conferinţe, 

consfătuiri, pentru iniţierea, formarea, şi perfecţionarea continuă a sportivilor si 

membrilor asociatiei pentru disciplinele culturale, artistice si sportive pe care le 

practică, cu sprijinul Asociaţiilor Judeţene de specialitate şi a Federaţiilor române 

de specialitate. 

g. organizarea de concursuri şi competiţii culturale, artisice si sportive la care să 

participe cât mai mulţi sportivi si membri legitimaţi în cadrul asociatiei, cu 

avizul federatiilor de specialitate şi cu respectarea legislaţiei în domeniu, privind 



 

obligaţiile impuse organizatorilor de competiţii/concursuri, în vederea prevenirii şi 

combaterii violenţei; 

h. elaborarea, producerea şi difuzarea de materiale documentare,    pliante, 

broşuri,     producţii audio-video, publicarea acestora prin mass-media si platforme 

online arătând, astfel, cât mai clar obiectul de activitate al Asociației; să informeze 

opinia publică şi mass-media despre activitatea şi solicitările membrilor asociaţiei; 

i. îmbunătăţirea metodelor tehnice de practicare a jocului sportiv, precum şi 

îmbunătăţirea condiţiilor de folosire a bazelor sportive în care se desfăşoară 

activităţile artistice, culturale si sportive ale asociatiei, îmbunătăţirea bazei 

materiale folosite (echipament şi materiale sportive); 

j. stabilirea unor legături cu cluburi sportive similare din ţară şi străinătate pentru 

asigurarea participării la competiţii artistice, culturale si sportive, schimb de 

informaţii şi materiale de specialitate, cooperare, va organiza şi va participa la stagii 

de pregătire fizică şi tehnică de specialitate, cantonamente, workshop-uri, 

antrenamente, tabere sau seminarii naţionale şi internaţionale 

k. verificarea periodică a stării medicale şi anti-doping a sportivilor, 

asigurarea îngrijirii şi recuperării acestora, asigurarea împotriva accidentării a 

sportivilor, 

l. legitimarea sportivilor de performanţă si membrilor asociatiei pentru integrarea în 

sistemul naţional şi internaţional de competiţii în disciplinele sportive specifice 

clubului, efectuarea transferurilor în condiţiile stabilite de asociatie, cu respectarea 

regulamentelor şi instrucţiunilor în vigoare în domeniu 

m. asigurarea mijloacelor financiare şi/sau materiale pentru cazarea şi deplasarea 

sportivilor de performanţă si a membrilor legitimati la competiţii culturale, artistice 

si sportive, asigurarea şi îmbunătăţirea bazei materiale folosite (echipament şi 

materiale sportive, materiale de promovare); 

n. eliberarea de diplome sau certificate care să ateste gradul de pregătire al 

sportivilor si a membrilor asociatiei, eliberarea de legitimaţii de membru sau alte 

documente legale, care să permită accesul acestora la antrenamente, la dotările şi 

facilităţile clubului, cu respectarea legilor şi regulamentelor în vigoare; 

o. acţionarea continuă pentru prevenirea şi combaterea violenţei, pentru promovarea 

unor măsuri educative, a spiritului de fair-play şi a toleranţei în întreaga activitate 

pe care o desfăşoară ; 

p. promovarea, împreună cu alte structuri sportive, a acţiunilor de prevenire şi 

combatere a folosirii substanţelor dopante şi a metodelor neregulamentare de 

viciere a rezultatelor sportive; 

q. preocuparea continuă în vederea atragerii de fonduri pentru susţinerea activităţii 

culturale, artistice si sportive a clubului. 

r. promovarea altor acţiuni necesare şi în legătură cu scopul asociatiei, cu statutele 

şi regulamentele federaţiilor naţionale de specialitate, cu legislaţia incidentă în 

vigoare, cu normele de convieţuire socială şi ordine publică; 

 s.activităţi economice accesorii scopului nepatrimonial pentru care a fost 

constituita Asociatia, cum ar fi: 

- imprimarea şi vânzarea de materiale ce promovează emblema şi culorile 

asociaţiei sau ale sponsorilor (tricouri, mape, calendare etc) 

- vânzarea revistei proprii sau a altor publicaţii proprii (inclusiv pagini web) 

- vânzarea de material sportiv (echipament de joc, etc); 

- organizarea de cursuri de iniţiere şi perfecţionare în ramurile culturale, artisice 

si sportive practicate în Asociatie 

- organizarea de tabere, spectacole, concursuri, workshop-uri, antrenamente, etc.  

 Orice alte activităţi care nu contravin legislatiei romane în vigoare şi prezentului act 

constitutiv si statut. 

 



 

 

 

CAP. 3. PATRIMONIUL 
 
 

Art. 6. Patrimoniul initial al Asociatiei este format din activul initial, constituit 

prin aportul în numerar al membrilor fondatori, în valoare totală de 200 LEI 
 
 
 
 

CAP. 4. MEMBRII ASOCIATIEI 
 
 

Art. 7. (1) Pot deveni membri ai Asociatiei persoanele fizice sau juridice din tara sau 

străinătate care sprijină moral şi/sau material  Asociatia. 

 
(2) Membrii pot fi: 

a. Membri fondatori - care dobândesc calitatea de membru în momentul constituirii 

Asociatiei. 

b. Membri asociati  - care vor dobândi această calitate în urma înaintării unei cereri de 

primire motivate către Adunarea Generală, abilitată să se  pronunte asupra admiterii 

de noi membri. În caz de refuz, Adunarea nu  este obligată să îşi motiveze decizia. 

     Membrii Asociației pot fi si sunt structuri sportive, cu personalitate juridică, care deţin 

certificatul de identitate sportivă şi care au primit avizul de afiliere din partea 

Adunării Generale a Asociației 

c. Membri onorifici – care dobândesc această calitate la propunerea Adunării Generale şi 

cu acordul Consiliului Director, în urma unor servicii deosebite aduse Asociatiei. 

Membrii onorifici nu au drept de vot în Adunarea Generală. 

 
Art. 8. Calitatea de membru se pierde prin: 

a. deces sau încetarea existentei  persoanei juridice; 

        b. renuntarea  la  calitatea  de  membru,  adresată  în  scris secretariatului general al       

Asociației. Calitatea de membru va înceta imediat, dar nu i se vor restitui taxele de membru 

plătite şi nici celelalte cotizaţii Asociatiei 

c. excludere  decisă  de  Adunarea  Generală  pentru  nerespectarea prezentului statut şi a 

regulamentului interior, sau pentru orice alt motiv  de natură a prejudicia interesele 

morale sau materiale ale Asociatiei, cu ascultarea în prealabil a persoanei în cauză. 

De asemenea, Președintele are dreptul de a propune Adunării Generale excluderea unui 

membru pentru violarea gravă a statutului sau regulamentului intern. 
 
 

CAP.5. DREPTURILE ŞI ÎNDATORIRILE MEMBRILOR ASOCIATIEI 
 
 

Art. 9. Membrii Asociatiei au următoarele drepturi: 

a. să participe la Adunările Generale, să pună în discutie şi să ia parte la dezbaterea 

problemelor care interesează domeniul sau bunul mers al Asociatiei; 

b. să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale Asociatiei; 

c.  să semnaleze Asociatiei problemele care privesc scopul şi obiectivele  Asociatiei, în 

vederea promovării şi apărării acestora; 

d. să se retragă din Asociatiei; 

e. să îşi exprime votul, dacă este cazul; 

f.  să facă propuneri privitor la activitatea Asociatiei şi folosirea fondurilor strânse si 

activitatea organelor de conducere; 

g. să primească sprijin moral şi asistenta din partea Asociatiei în cazuri exceptionale 



 

(boală, accident, incendii, decesul sau boala gravă a unui membru de familie). 

h. să exercite autonom atribuţiile stabilite prin statutul şi regulamentele proprii, în limitele 

lor de competenţă şi fără a încălca autoritatea Asociației 

i. să beneficieze de condiţii de pregătire pentru valorificarea aptitudinilor sportivilor de 

performanţă si de posibilitatea ca aceştia să fie selecţionaţi în loturile pentru 

competiţii international 

j. să poata primi, în funcţie de contribuţii, realizări, rezultate deosebite, diferite distincţii, 

titluri, diplome, premii, recompense în condiţiile legii 

k. să poata face parte din comisiile şi colegiile Asociației, în condiţiile ce decurg din 

statut şi regulamente, în funcţie de calitatea şi atribuţiile ce le revin 

l. să poata sa participe la competiţiile oficiale naţionale organizate de Asociație, precum 

şi la competiţiile international 

m. să fie informaţi asupra activităţii Asociației 

 

 

Art. 10. Membrii Asociatiei au urmatoarele indatoriri: 

a. să cunoască, să respecte şi să aplice prevederile 

statutului, normelor, regulamentelor, hotărârile şi 

deciziile Adunării Generale şi Biroului federal, 

comisiilor şi colegiilor Asociației, precum şi statutele 

şi regulamentele federaţiilor internaţionale de 

specialitate 

b. dacă vor obține o sponsorizare, aceasta nu poate să fie 

individuală, bunurile rezultate din sponsorizare 

trebuiesc împărțite membrilor Asociației, fie că sunt 

bunuri materiale sau financiare. 

c. să respecte şi să apere imaginea şi prestigiul 

Asociației 

d. să acţioneze permanent, activ şi concret pentru 

realizarea planurilor şi programelor de dezvoltare şi 

afirmare ale Asociatiei 

e. să reprezinte cu demnitate Asociatia pe plan 

internaţional şi să contribuie la obţinerea unor 

rezultate de prestigiu la competiţiile internaţionale la 

care iau parte 

f. să caute in permanență sponsorizări pentru Asociație 

g. să acţioneze pentru prevenirea actelor de violenţă în 

sport, pentru promovarea fair-play-ului şi a unui 

comportament civilizat 

h.  să nu admită şi să combată folosirea substanţelor 

dopante, menite să mărească artificial capacitatea 

fizică a sportivilor 

i. să se supună verificării şi controlului conform 

statutului şi regulamentelor Asociației 

j. să-şi achite integral, la termenele stabilite, taxele şi 

cotizaţiile faţă de Asociație. Taxa pentru afilierea in 

Asociația Popart este de 100 ron, iar aceasta se 

plătește anual, fiind o taxă anuală 

 

 

Art. 11. (1) Membrii Asociatiei nu răspund personal pentru actele sau faptele acesteia. 

Asociatia singură răspunde cu patrimoniul propriu pentru prejudiciile produse tertilor prin 



 

actele sau faptele sale. 

 

(2) În  materie  de  gestiune,  răspunderea  incumbă  membrilor  Consiliului Director. 

 

 

CAP. 6. ORGANIZARE, CONDUCERE, CONTROL 
 
 

Art. 12. Organele de conducere, administrare şi control ale Asociatiei  sunt: 

Adunarea Generală, Consiliul Director şi cenzorul. 

 
Art. 13. Adunarea Generală se compune din toti membrii Asociatiei.  

 

Art.   14.   Adunarea   Generală   se   întruneşte   în   sesiune   ordinară   şi 

extraordinară, după cum urmează: 

a. în sesiune ordinară, anual; 

b. în sesiune extraordinară, ori de câte ori trebuie rezolvate probleme importante  

de  competenta   Adunării  Generale  şi  care  nu  suferă amânare. 

Numele membrilor trebuie comunicat Asociației cu minimum 3 (trei ) zile înainte de data 

desfăşurării Adunării Generale. 

 
Art. 15. (1) Convocarea Adunării Generale în sesiune ordinară se face de către 

Consiliul Director, în scris, prin mijloace clasice (scrisoare recomandată) sau electronice (e-

mail), cu cel putin 30 zile înainte de data desfăşurării adunării. 

 

(2) În convocare se vor preciza ziua, ora şi locul unde se desfăşoară sedinta Adunării 

Generale, precum şi ordinea de zi. 

 
Art. 16. Convocarea Adunării Generale Extraordinare se face la initiativa Consiliului 

Director, a preşedintelui sau la propunerea unei treimi din membrii Asociatiei, ori de câte ori 

este necesar. 

 

  Art. 17. (1) Dacă pe ordinea de zi figurează propuneri privind modificarea şi/sau 

completarea statutului, convocarea trebuie să cuprindă şi textul integral al 

acestora. 

Pot fi introduse propuneri în Adunarea Generală de către membrii afiliaţi, cu condiţia de a fi 

înaintate Asociaţiei cu cel puţin 20 (douăzeci ) de zile înainte de adunare. 

Adunarea Generală este statutar constituită în prezenţa a jumatate +1 din numărul membrilor 

cu drept de vot desemnaţi să participe la aceasta. 

În ipoteza în care nu există cvorumul statutar, se va convoca o nouă Adunare Generală în 

termen de maximum 30 de zile, ea desfăşurânduse indiferent de numărul de participanţi. 

 

(2) Hotărârile Adunării Generale se iau, în mod valabil, cu majoritate simplă ( 50% +1 

din voturi ) a membrilor prezenţi cu drept de vot, cu următoarele excepţii : 

a) o majoritate de 2/3 din numărul total al membrilor prezenţi cu drept de vot pentru modificări 

şi completări la statut, precum şi pentru excluderea membrilor afiliaţi 

b) o majoritate de 2/3 din numărul total al membrilor cu drept de vot, (prezenţi şi absenţi ) 

pentru schimbarea scopului şi dizolvarea Asociaţiei  

Adunarea Generală Extraordinară se întruneşte ori de câte ori este nevoie, pentru situaţii 

extraordinare, la convocarea Președintelui, prin hotărârea a 50% +1 din membrii săi, sau ca 

urmare a solicitării scrise şi semnate de cel puţin 2/3 din numărul membrilor afiliaţi, şi anume : 

 ) se impune schimbarea statutului 

  este în pericol existenţa Asociaţiei 



 

  este solicitată de Agenţia Naţională pentru Sport 

c)Adunarea Generală Extraordinară trebuie să aibă loc în termen de 15 ( cincisprezece ) zile de 

la data când s-a hotărât convocarea acesteia. 

d)Adunarea Generală de alegeri a organelor de conducere şi control are loc o dată la 4 ( patru ) 

ani şi este convocată de Președinte cu 45 ( patruzeci şi cinci ) de zile înainte de data 

desfăşurării acesteia. 

e)Propunerile nominale pentru funcţiile eligibile se vor depune la sediul Asociației cu 

minimum 15 ( cincisprezece ) zile înaintea desfăşurării Adunării Generale de Alegeri. 

f)O persoană poate candida pentru mai multe funcţii dar nu poate fi aleasă decât într-o singură 

funcţie în organele de conducere ale Asociaţiei. 

g)Alegerile au loc prin vot secret cu buletine de vot. Dacă pentru o singură funcţie există un 

singur candidat, alegerea se poate face şi prin vot deschis. Distribuirea şi numărarea buletinelor 

se face de către comisia de validare . 

Numărul buletinelor de vot eliberate va fi anunţat de preşedintele comisiei de validare înainte 

de numărarea voturilor. Dacă numărul buletinelor returnate este egal sau mai mic decât 

numărul buletinelor eliberate votul este validat ; în caz contrar, votul va fi anulat şi se 

va proceda la o altă votare. 

Pentru stabilirea rezultatului votării se vor lua în calcul numai buletinele valabile returnate. 

Buletinele necompletate sau anulate nu vor fi luate în calcul. 

 

Adunarea generală poate avea loc și prin mijloace electronice de comunicare directă la 

distanță, iar hotărârile adunării generale pot fi semnate de asociați inclusiv cu semnătură 

electronică extinsă. 

 

(4) Dezbaterile şi hotărârile adoptate se consemnează într-un registru special de către 

un secretar desemnat de Consiliul Director. 

 
(5) Prezenta  Adunării Generale apartine  preşedintelui Asociatiei  sau, în lipsa 

acestuia, vicepreşedintelui. 

 

(6) Persoanele care nu sunt membri ai Asociatiei  pot fi invitate la sedintele 

Adunării Generale. 

 
(7) Hotărârile luate de Adunarea Generală sunt obligatorii şi pentru membrii care nu 

au luat parte la Adunarea Generală sau au votat împotrivă. 

(8) Hotărârile adunării generale, contrare legii sau dispozițiilor cuprinse în statut, pot fi 

atacate în justiție de către oricare dintre membrii asociați care nu au luat parte la adunarea 

generală sau care au votat împotrivă și au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de 

ședință, în termen de 15 zile de la data când au luat cunoștință despre hotărâre sau de la data 

când a avut loc ședința, după caz. 

 
Art. 18. (1) Preşedintele Asociatiei este ales de Adunarea Generală, durata 

mandatului acestuia fiind pe o perioada de 4 ani. Mandatul poate fi reinnoit. În caz de  

vacanta  a preşedintelui, atributiile acestuia sunt exercitate de către vicepreşedinte. 

 

(2) Primul preşedinte este numit prin actul constitutiv al Asociatiei. 

 

Art. 19.  Atributiile Adunării Generale sunt: 

a. alegerea preşedintelui; 

b. alegerea şi revocarea membrilor Consiliului Director; 

c.  primirea şi excluderea membrilor; 

d. aprobarea şi modificarea statutului şi actului constitutiv ale Asociatiei; 

e. infiintare de filiale; 



 

f.  alegerea şi revocarea cenzorului; 

g. dezbaterea raportului de activitate al Consiliului Director; 

h. aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Asociatiei  şi a situatiei financiare 

anuale; 

i.   dizolvarea  şi  lichidarea  Asociatiei,   precum  şi  stabilirea  destinatiei bunurilor 

rămase după lichidare; 

j.   decide asupra veniturilor Asociatiei; 

k.  decide în ceea ce priveşte resursele obtinute  de la bugetul de stat şi/sau bugetele 

locale; 

l.   stabilirea programului de activitate; 

m. propunerea de membri onorifici; 

n. stabilirea cotizatiei semestriale; 

o. orice alte atributii prevăzute de lege. 

 

Art. 20. (1) Consiliul Director reprezintă organul executiv al Asociatiei şi este format 

din cel putin 3 şi cel mult 7 membri, aleşi de Adunarea Generală ordinară pentru un mandat 

de 4 ani: preşedintele Asociatiei, vicepreşedinte, membri. Mandatele lor pot fi reînnnoite. 

Consiliul Director este format din:  

Pop Andrei Cătălin, cetatean roman, nascut la data de 19.01.1990, in Oradea, jud. 

Bihor, cu domiciliul in sat Baciu, com. Baciu, str. Jupiter, nr.17, ap.39, jud. Cluj, posesor al CI, 

seria CJ, nr. 451564, eliberat la data de 06.11.2019, de catre SPCLEP Cluj-Napoca, CNP 

1900119055068 

Pop Orsolya, cetatean roman, nascuta la data de 07.07.1992, in Cluj-Napoca, jud. Cluj, 

cu domiciliul in Cluj-Napoca, Ale. Herculane, nr.11, ap.20, jud. Cluj, posesoare a CI, seria CJ, 

nr. 414989, eliberat la data de 22.05.2019, de catre SPCLEP Cluj-Napoca, CNP 

2920707125780 

Pituț Alexandru Vlad, cetatean roman, nascut la data de 06.10.1990, in Beius, jud. 

Bihor, cu domiciliul in Oradea, str. Prof. Gheorghe Costa-Foru, nr.2, bl.C12, et.4, ap.11, 

jud.Bihor, posesor al CI, seria ZH, nr.160231, eliberat la data de 04.12.2017, de catre SPCLEP 

Oradea, CNP 1901006051152 

 

(2) În caz de vacanta, Consiliul Director procedează imediat la înlocuirea cu membri 

interimari. Înlocuirea definitivă este decisă în proxima Adunare Generală ordinară. 

 

 

(3) Poate fi ales în Consiliul Director orice persoană care este membru al Asociatiei 

de cel putin 3 luni, în vârstă de cel putin 21 de ani în ziua alegerii şi la zi cu cotizatiile sale. 

 

Art.  21.  (1)  Consiliul Director exercită conducerea Asociatiei  în  perioada dintre 

sesiunile Adunării Generale şi hotărăşte în toate problemele ce intră în competenta sa. 

 

(2)  Consiliul  Director  este  răspunzător  pentru  întreaga  activitate  în  fata 

Adunării Generale. 

 

(3) Fiecare membru al Consiliului Director este individual responsabil pentru actele şi 

faptele sale în cazul încălcarii legislatiei sau dispozitiilor primite. 

 

(4) Consiliul Director se întruneşte semestrial, la convocarea preşedintelui, precum  şi  

de  fiecare  dată  când  interesul  o  necesită,  la  cererea  scrisă adresată preşedintelui de 

către cel putin 1/3 din membrii Consiliului Director. 

 
(5) Preşedintele convoacă membrii Consiliului Director la întruniri, precizând ordinea 



 

de zi. 

 
(6) Hotărârile sunt luate cu majoritatea absolută a voturilor membrilor prezenti, în 

conditiile prezentei  a cel putin jumătate din numărul membrilor Consiliului Director. 

 

(7) Toate hotărârile Consiliului Director sunt consemnate într-un registru şi sunt 

semnate de preşedinte şi de secretarul de sedinta. 

 
Art. 22. Consiliul Director execută hotărârile Adunării Generale, autorizează 

operatiunilor financiare şi încheierea contractelor în care Asociatiei este parte contractantă şi 

îndeplineşte şi următoarele atributii: 

a. prezintă   Adunării   Generale   raportul   de   activitate   pe   perioada anterioară, 

executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, situatia financiară, proiectul 

programelor Asociatiei; 

b. încheie acte juridice în numele şi pe seama Asociatiei; 

c.  aprobă organigrama şi politica de personal a Asociatiei; 

d. îndeplineşte orice alte atributii stabilite de Adunarea Generală. 

 

Art. 23.  (1) Toti  membrii Consiliului Director au îndatorirea de  a  pregăti 

sedintele Consiliului Director, ale cărui hotărâri le execută. 

 
(2) Preşedintele se ocupă de activitatile curente ale Asociatiei între sedintele 

Consiliului Director. Întruneşte şi prezidează Consiliul Director şi reprezintă Asociatia în 

justitie şi în toate actele civile ale Asociatiei. 

 

Art. 24. Cenzorul asigură controlul financiar al Asociatiei şi poate participa la 

sedintele Consiliului Director, fără drept de vot. Dacă este nevoie, Adunarea Generală poate 

hotărî infiintarea  unei Comisii de cenzori, compusă din trei membri,  care  să  preia  

atributiile  de  control  ale  activitatii  Asociatiei.  Din comisia de cenzori trebuie să facă 

parte cel puŃin un membru al Asociatiei si un expert contabil. 

 

Art. 25. Cenzorul are următoarele atributii: 

a. verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociatiei; 

b. întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării Generale; 

c.  îndeplineşte orice alte atributii stabilite de Adunarea Generală. 

 
Art. 26. În functie de activitatea sa, Asociatia poate avea personal remunerat. Din 

cadrul personalului remunerat pot face parte si membrii Asociatiei. 
 
 
 
CAP. 7. RESURSE PATRIMONIALE 
 
 

Art. 27. Resursele patrimoniale ale Asociatiei cuprind: 

a. sume  provenite  din  cotizatiilor   membrilor,  stabilite  prin  hotărârea Adunării 

Generale; 

b. donatii, sponsorizări sau legate de la persoane fizice, fundatii, asociatii şi societatii 

comerciale; 

c.  resurse obtinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale; 

d. resurse  provenite  din  activitatile  economice  directe  desfăşurate  în vederea 

autofinantarii; 

e. alte venituri prevăzute de lege. 

 



 

Art. 28. Contabilitatea este organizată conform dispozitiilor legale. 
 
 

CAP. 8. DIZOLVAREA ASOCIATIEI 
 
 

Art.29.Asociatia se dizolvă: 

•  de drept; 

•  prin hotărârea Adunării Generale; 

•  prin hotărâre judecătorească; 

 

Art. 30. Asociatia se dizolvă de drept prin: 

a. imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în timp de 3 luni 

de la constatarea acestui fapt nu se produce schimbarea scopului; 

b. imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau Consiliului Director în conformitate 

cu statutul Asociatiei, dacă această situatia durează mai mult de 1 an de la data la 

care, potrivit statutului, Adunarea Generală sau, după caz, Consiliul Director trebuiau 

constituite; 

c.  reducerea numărului de membri sub limita fixată de lege, dacă acesta nu a fost 

complinit timp de 3 luni. 

 

Art. 31. Asociatia se poate dizolva şi prin hotărârea Adunării Generale. În termen de 

15 zile de la data sedintei de dizolvare, procesul-verbal, în formă autentică, se depune la 

judecătoria în a cărei circumscriptie teritorială îşi are sediul, pentru a fi înscris în Registrul 

Asociatiilor şi Fundatiilor. 

 

Art. 32. Asociatia se dizolvă prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane 

interesate: 

a. când scopul sau activitatea Asociatiei  a  devenit ilicită sau contrară ordinii 

publice; 

b. când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii 

publice; 

c.  când  Asociatia  urmăreşte  un  alt  scop  decât  cel  pentru  care  s-a constituit; 

d. când Asociatia a devenit insolvabilă; 

e. dacă Asociatia, prin natura scopului sau obiectivelor propuse, urmează să desfăşoare 

activitatii pentru care, potrivit legii, sunt necesare autorizatii  administrative prealabile, 

aceste activitatii  nu  vor  putea fi initiate, sub sanctiunea dizolvării pe cale 

judecătorească, decât după obtinerea autorizatiilor respective. 

 
Art. 33. Dizolvarea Asociatiei  are ca efect lichidarea acesteia în conditiile  legii. 

 

Art. 34. Bunurile rămase în urma lichidării Asociatiei pot fi transmise către persoane 

juridice de drept privat sau public cu scop asemănător. 

 

CAP. 9. STATUTUL DISCIPLINAR-recompense si sanctiuni 

pentru membrii Asociatiei-conditii de acordare si aplicare 

 

Art. 35. Încălcarea dispoziţiilor Legii nr.69/2000, ale Statutului şi Regulamentului propriu ale 

Clubului Sportiv , precum şi prevederile Statutelor şi Regulamentelor Federaţiei Naţionale de 

specialitate, Ordinelor Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Deciziile 

Direcţiei Judeţene Pentru Sport şi Tineret Cluj cu incidenţă în domeniul activităţii sportive 

atrage răspunderea disciplinară, materială, contravenţională sau penală, după caz. 



 

Art. 36.  Constituie abateri disciplinare următoarele fapte, dacă nu sunt săvârşite în astfel de 

condiţii, încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni: 

 încălcarea dispoziţiilor art.13. alin.3 din Legea nr.69/2000 privind legitimarea 

sportivilor, prin admiterea de către organizator a participării la competiţiile sportive 

oficiale înscrise în calendarul Federaţiilor Naţionale de specialitate. În acest caz vor fi 

sancţionaţi atât sportivul cât şi structura sportivă; 

 participarea la activităţile sportive organizate a sportivilor care nu prezintă avizul 

medical; 

  prezentarea unor declaraţii sau documente inexacte (false), în baza cărora s-a operat 

înscrierea la competiţii; 

  organizarea manifestărilor sportive fără a asigura condiţiile prevăzute prin 

Regulamentele Federaţiei Naţionale de specialitate, sau fără respectarea dispoziţiilor 

legale privind obligaţiile organizatorilor de competiţii sportive; 

  îngrădirea de către deţinătorii de baze sportive a accesului celor îndreptăţiţi să le 

utilizeze, precum şi administrarea necorespunzătoare a bazelor şi a instalaţiilor sportive; 

  nerespectarea şi abaterile de la prezentul Statut şi Regulamentele Federaţiilor Naţionale 

de specialitate; 

  neluarea măsurilor pentru prevenirea violenţei fizice exercitată în timpul pregătirii 

sportivilor; 

  nerespectarea principiului de fair-play şi sportivitate în locurile în care se desfăşoară 

acţiuni sportive; 

 prevenirea ieşirilor necontrolate şi a manifestărilor agresive ale practicanţilor în 

ramurile sportive mentionate mai sus.  

 neluarea măsurilor antidoping, pentru eliminarea dopajului, sustragerea de la controlul 

doping, nerespectarea normelor tehnice privind organizarea şi desfăşurarea controlului 

doping tuturor persoanelor care se dovedesc a fi implicate în cazuri de dopaj; 

  participarea sportivilor legitimaţi la competiţii internaţionale, fără aprobarea, 

prealabilă, scrisă a Federaţiei Naţionale de specialitate. 

Art. 37. Prin efectul afilierii, membrii activi ai secţiilor clubului:sportivi, antrenori, specialişti 

devin membrii ai federaţiei, intră sub autoritatea acesteia cu drepturile şi obligaţiile care 

decurg. 

Art. 38. Sancţiunile care pot fi date pentru nerespectarea prevederilor Statutului, 

Regulamentelor Federaţiei Naţionale de specialitate ori hotărârilor Adunării Generale sau, după 

caz, Consiliului Director, sunt următoarele: 

 avertisment; 

  blam; 

 penalitate (bănească); 

 anularea unor rezultate sportive; 

 suspendarea temporară din activitate competiţională internă şi / sau internaţională, 

 excluderea din club; 

 suspendarea drepturilor de membru afiliat. 

Decizia de sancţionare va purta semnătura preşedintelui şi se vor menţiona căile de atac 

împotriva acesteia. 

Art. 39. Membrii au dreptul să fie recompensaţi pentru rezultatele sportive deosebite! 

(1) Recomepnsele materiale şi morale pe care le poate acorda Asociatia se stabilesc de către 

Consiliul Director, în limita disponibilităţilor materiale, şi se atribuie pentru activităţile 

desfăşurate în cadrul Clubului sau activităţi sportive, care au adus beneficii Clubului sau 

imaginii sale. 

(2) Adunarea Generală poate, de asemenea, hotărî acordarea de recompense sau premii. 

(3) Recompensa morală superioară o reprezintă acordarea titlului de Preşedinte sau Membru de 

Onoare al Clubului-Asociatiei, care se acordă de către Adunarea Generală. 

CAP. 10. DISPOZITII FINALE 
 



Art. 40. Prezentul statut este valabil pe toata durata de functionare a Asociatiei. 
modificarea acestuia urmând a se face numai în form� scrisã _i cu respectarea prezentului 

statut si a reglement�rilor legale. Modific�rile aduse prezentului statut necesità o majoritate 
de 2/3 din voturile Adun�rii Generale. 

Art. 41. Prevederile prezentului statut se completeaz� cu celelalte dispozitii legale în 

vigoare. 

Noi, Pop Orsolya, cetatean roman, nascuta la data de 07.07.1992. in Cluj-Napoca. jud. 
Cuj, cu domiciliul in Cluj-Napoca, Ale. Herculane, nr.11, ap.20, jud. Cluj, posesoare a CI. 
seria CJ, nr. 414989, eliberat la data de 22.05.2019, de catre SPCLEP Clj-Napoca. CNP 

2920707125780 si Pitut Alexandru Vlad, cetatean roman, nascut la data de 06.10.1990.in 
Beus, jud. Bihor, cu domiciliul in Oradea, str. Prof. Gheorghe Costa-Foru, nr.2, bl.CI2, et.4, 
ap.11, jud.Bihor, posesor al CI, seria ZH, nr.160231, eliberat la data de 04.12.2017, de catre 
SPCLEP Oradea, CNP 1901006051152, imputernicim pe Pop Andrei Citálin, cetatean 
roman, nascut la data de 19.01.1990, in Oradea, jud. Bihor, cu domiciliul in sat Baciu, com. 
Baciu, str. Jupiter, nr.17, ap.39, jud. Cluj, posesor al CI, seria CJ, nr. 451564, eliberat la data de 
06.11.2019, de catre SPCLEP Cluj-Napoca, CNP 1900119055068, ca in numele nostru si 
pentru noi sa desfasoare procedura de dobandire a personalitatii juridice, sa indeplineasca 
procedura de autentificare/atestare, sa depuna patrimoniul asociatiei si sa definitiveze contul si 
sa aduca la indeplinire formalitatile de inscriere a Asociatiei in Registrul Asociatiilorr si 
Fundatiilor, in conditiile OG nr. 26/2000, cu modificarile si completarile uterioare. 

Redactat în 6 exemplare, cu câte 13 pagini fiecare, din care s-au eliberat membrilor 

S exemplare originale, ast�zi, 12.04.2021 

Pop Andrei C�t�lin 

Pop Orsolya 

Pitut Alexandru Vlad 
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