CLUBUL SPORTIV BIRUINŢA GHERĂEŞTI
JUDEŢUL NEAMŢ

Reactualizare

STATUTUL
DE ORGANIZARE A
CLUBULUI SPORTIV „BIRUINŢA” GHERĂEŞTI
JUDEŢUL NEAMŢ

CAPITOLUL I
DENUMIRE, SEDIU, SCOP, DURATA DE FUNCŢIONARE
Art. 1
Clubul sportiv „Biruinţa” Gherăeşti este o structură sportivă cu
personalitate juridică, fără scop lucrativ, cu caracter apolitic, care se
organizează şi funcţionează conform Legii 69/2000.
Art. 2
Clubul sportiv „Biruinţa” s-a înfiinţat prin hotărârea Adunării
Generale din 16.11.2001.
Sediul Clubului Sportiv „Biruinţa” este în comuna Gherăeşti, în
Art.3
incinta stadionului, strada Vasile Alecsandri nr. 115.
Art. 4
Sediul Clubului poate fi mutat prin Hotărârea Consiliului Local
Gherăeşti la cererea Consiliului de Conducere, dar în mod obligatoriu,
pe raza comunei Gherăeşti, judeţul Neamţ.
Art. 5
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Clubul sportiv „Biruinţa” Gherăeşti are ca scop:
promovarea activităţii de educaţie fizică şi sport în rândul tinerilor
din comună;
Stimularea activităţii sportive de performanţă în oină, fotbal şi
baseball;
Modernizarea bazelor sportive existente în comună;
Organizarea de activităţi sportive cu elevii şcolilor din Gherăeşti;
Participarea la competiţiile interne şi internaţionale prin afilierea
la F.R.O., F.R.F. şi F.R.B.S.;
Organizarea de activităţi de recreere şi agrement pentru locuitorii
comunei.

Clubul Sportiv Biruinţa Gherăeşti se organizează în trei secţii
Art. 6
sportive distincte şi anume: Oină, Fotbal şi Baseball propunându-şi
crearea unui climat pentru atingerea performanţei pe cele trei paliere
sportive dar poate agrea şi practicarea altor discipline sportive la
cererea tinerilor din comună.
Art. 7
În cadrul clubului nou înfiinţat se vor putea amenaja sau construi
alte baze decât cele existente în prezent, activităţi conexe destinate
realizării în bune condiţii a activităţilor propuse.
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Art. 8
Clubul sportiv „Biruinţa” Gherăeşti se înfiinţează pe o perioadă
nedeterminată.

CAPITOLUL al II-lea
CALITATEA DE MEMBRU; DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ACESTORA
Membrii clubului pot fi persoane fizice şi juridice române şi străine
Art. 9
care recunosc şi respectă statutul clubului, îndrăgesc sportul, plătesc
cotizaţia de membru – ce va fi stabilită anual de Consiliul de Conducere
şi sprijină material activitatea sportivă din comună.
Art. 10

Abrogat.

Art. 11
Calitatea de membru este personală, netransmisibilă prin
succesiune.
Art. 12
Calitatea de membru nu conferă nici un drept de administrare
asupra bunurilor clubului existente în patrimoniu.
Art. 12¹ Calitatea de membru al clubului încetează în următoarele situaţii:
- ca urmare a desfiinţării clubului;
- prin excludere, ca urmare a hotărârii Consiliului de Conducere al
clubului;
- prin transfer la un alt club sportiv în baza regulamentelor Federaţiilor
sportive de specialitate la care C.S. Biruinţa Gherăeşti este afiliat;
- prin deces.
Art. 12² Membrii clubului au următoarele drepturi:
9 să participe activ la toate acţiunile clubului;
9 să respecte conducerea clubului şi a cluburilor afiliate la federaţiile de
specialitate;
9 să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale clubului, conform
statutului;
9 să beneficieze pentru practicarea sportului de condiţiile existente în
cadrul clubului. Să se bucure de sprijin tehnic, moral şi material al
clubului. Să intre în club de câte ori consideră de cuviinţă;
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9 să-şi exprime în scris doleanţele şi nemulţumirile, Consiliului de
Conducere;
9 toţi membrii cotizanţi ai clubului au drepturi egale şi drept de vot în
Adunările Generale.
9 să participe alături de conducere şi personalul tehnic la concursurile
din ţară şi străinătate pe cheltuiala proprie.
9 să contribuie la atragerea de noi membri, sponsori, parteneri de
activităţi sportive şi colaboratori pentru întărirea puterii economice şi
de imagine a clubului;
9 să presteze activităţi necesare clubului pentru înfrumuseţare, să
participe la organizarea unor competiţii, conferinţe sau ceremoniale în
cadrul clubului sau unde clubul participă;
Art. 12³ Membrii clubului au următoarele obligaţii:
9 să respecte statutul şi regulamentele interne ale clubului;
9 să nu prejudicieze moral şi material clubul prin comportament
necorespunzător;
9 să trateze cu respect pe oricare membru al clubului, eventualele
divergenţe ale membrilor clubului soluţionându-se prin Consiliul de
Conducere;
9 să contribuie activ la dezvoltarea sportului, la îmbunătăţirea activităţii
şi performanţelor clubului şi la creşterea veniturilor clubului;
9 să participe şi să sprijine concursurile organizate de Club în
campionate sau în alte competiţii;
9 să nu transmită informaţii confidenţiale din cadrul Clubului, informaţii
ce pot fi folosite de persoane din afara Clubului.
9 toţi membrii clubului au obligaţia de a plăti cotizaţia anuală stabilită
prin Hotărâre a Consiliului de Conducere. Membrii care nu plătesc 2
ani consecutiv cotizaţia, pierd calitatea de membru, acest lucru fiind
comunicat în scris membrului exclus.
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CAPITOLUL al III-lea
ORGANELE DE CONDUCERE
Art. 13
Organele de conducere ale Clubului sportiv „Biruinţa” Gherăeşti
sunt:
¾ Adunarea Generală
¾ Consiliul de Conducere
¾ Cenzorul
Art. 13¹ Organigrama Clubului este realizată prin Statul de Funcţii pe care
Preşedintele îl propune, este studiată de Consiliul de Conducere şi
aprobată de Adunarea Generală.
ADUNAREA GENERALĂ
Art. 14
Adunarea generală este organul suprem de conducere al Clubului
Sportiv „Biruinţa” Gherăeşti. Ea poate fi ordinară, extraordinară, de
alegeri.
Adunarea generală de alegeri are loc din 4 în 4 ani.
Adunarea generală ordinară se convoacă cel puţin o dată pe an
(şedinţă de bilanţ). Ea se convoacă de Consiliul de Conducere sau la
cererea a 1/3 din membrii clubului.
Adunarea generală extraordinară poate fi convocată la cererea
cenzorului pentru analiza unor probleme financiare.
Art. 15
a) Atribuţiile adunării generale:
1. organ suprem de conducere;
2. poate modifica actul constitutiv şi statutul clubului;
3. aprobă regulamentele de ordine interioară distincte pentru fiecare
secţie sportivă;
4. analizează activitatea clubului pe perioada scursă de la ultima
Adunare Generală;
5. stabileşte şi aprobă strategia activităţii şi dezvoltării clubului precum
şi obiectivele generale ale clubului;
6. aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi bilanţul contabil;
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7. alege şi revocă membrii Consiliului de Conducere (preşedinte,
vicepreşedinte, responsabili secţii sportive, secretar şi responsabil
financiar-contabil);
8. hotărăşte dizolvarea şi lichidarea clubului.
b) Adunarea Generală ia hotărâri în limitele legii, actului constitutiv şi
statutului, care sunt obligatorii pentru toţi membrii săi, chiar a celor care au
absentat sau au votat împotrivă. Hotărârile Adunării Generale se iau prin vot
deschis cu majoritate simplă (jumătate plus unu) a cel puţin 2/3 din
membrii cu drept de vot ai clubului. În cazul neîndeplinirii acestor condiţii
Adunarea Generală se convoacă din nou în termen de 7 zile iar hotărârile se
iau cu majoritatea simplă a celor prezenţi.
CONSILIUL DE CONDUCERE
Art. 16
Consiliul de Conducere al clubului este ales de Adunarea
Generală, este organul de conducere între adunările generale şi este
compus din 7 persoane şi anume: 1 preşedinte,1 vicepreşedinte, 3
responsabili secţii sportive, 1 secretar şi 1 responsabil financiar contabil.
Responsabilii secţiilor sportive sunt sprijiniţi în activitatea lor de
câte 2 membri consilieri, desemnaţi de Adunarea Generală şi fără drept
de vot în cadrul Consiliului de Conducere.
Art. 17
Alegerea Consiliului de Conducere se face odată la 4 ani în
adunarea generală de alegeri, persoanele nominalizate putând fi
realese.
Art. 18
Consiliul de Conducere se întruneşte cel puţin o dată la 3 luni sau
ori de câte ori este nevoie şi este statutar când participă cel puţin 2/3
din membrii săi.
Art. 19
Deciziile sau hotărârile se iau prin votul majorităţii simple a
membrilor Consiliului de Conducere.
În caz de egalitate, hotărâtor este votul Preşedintelui.
Art. 20
Responsabilul cu activitatea financiar-contabilă trebuie să fie o
persoană cu pregătire corespunzătoare.
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Art. 21

Consiliul de Conducere are următoarele atribuţii:
1. convoacă Adunarea Generală a membrilor clubului;
2. conduce activitatea clubului pe baza unui program anual
aprobat de Adunarea Generală;
3. hotărăşte asupra unor strategii şi metode de selecţie a tinerelor
talente pentru crearea unui climat de performanţă;
4. aprobă cererile de noi membri ai clubului între două Adunări
Generale;
5. reprezintă clubul faţă de membrii săi precum şi faţă de terţi;
6. prezintă Adunării Generale executarea bugetului de venituri şi
cheltuieli, bilanţul contabil precum şi proiectul de buget pe anul
viitor;
7. propune Adunării Generale schimbarea denumirii sau sediului
clubului sau dizolvarea acestuia;
8. desemnează delegaţii clubului la Adunările Generale ale
Federaţiilor Române de specialitate la care clubul este afiliat şi
propune membri ai clubului pentru organele de conducere sau
comisiile din cadrul acestor federaţii;
9. desemnează delegaţii clubului la competiţiile sportive la care
C.S. Biruinţa Gherăeşti este obligat sau invitat să participe;
10. încheie contracte civile sau comerciale menite a obţine
veniturile necesare realizării scopurilor clubului;
11. aprobă primirea de donaţii, sponsorizări şi stabileşte anual
cotizaţia de membru;
12. acordă transferul sportivilor de performanţă;
13. asigură şi urmăreşte plata cotizaţiilor anuale ale clubului
către organismele la care este afiliat clubul dar şi membrilor săi
către club;
14. face propuneri de premiere a sportivilor care au obţinut
rezultate deosebite (dacă există mijloace financiare).

Art. 22
Atribuţiile membrilor Consiliului de Conducere ce nu sunt
prevăzute în prezentul statut, vor fi prezentate în Regulamentul de
Ordine Interioară.
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PREŞEDINTELE CLUBULUI
Art. 23
Preşedintele este ales de membrii Consiliului de Conducere din
propunerile făcute de Clubul sportiv „Biruinţa” Gherăeşti.
Art. 24
Reprezentarea şi angajarea clubului faţă de alte persoane fizice
sau juridice, române sau străine şi faţă de federaţiile sportive de
specialitate se poate face numai prin semnătura preşedintelui.
Art. 25
Preşedintele prezidează toate şedinţele clubului urmărind
respectarea legislaţiei în domeniul sportului.
Art. 26
În caz de egalitate de voturi în Consiliul de Conducere, votul
preşedintelui este decisiv.
Art. 27
Dacă Preşedintele este indisponibil, prerogativele sale vor fi luate
de vicepreşedinte sau de către unul dintre Responsabilii Secţiilor
Sportive, desemnat de către acesta, iar dacă nici aceştia nu sunt
disponibili, prerogativele sunt preluate de către secretar.
Art. 27¹ Activităţile Preşedintelui Consiliului de conducere sunt:
- organizează şi conduce activitatea clubului în scopul aplicării
hotărârilor Adunării Generale şi a Consiliului de Conducere;
- asigură aplicarea şi respectarea în întreaga activitate a clubului a
legislaţiei în vigoare, a actelor normative precum şi a normelor specifice
emise de Ministerul Tineretului şi Sportului şi de Federaţiile de Oină,
Fotbal şi Baseball;
- convoacă Consiliul de Conducere şi pregăteşte ordinea de zi a
şedinţelor acestuia;
- prezintă Consiliului de Conducere propuneri referitoare la strategia de
dezvoltare a activităţilor clubului, bugetul anual de venituri şi
cheltuieli, situaţia periodică a execuţiei bugetare şi a bazei materiale a
clubului, programul competiţional;
- semnează actele şi documentele elaborate de Consiliul de Conducere;
- reprezintă clubul în raportul cu autorităţile administraţiei publice
locale şi centrale, instituţiile, persoanele fizice şi juridice române şi
străine.”
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Art. 27² Activităţile Responsabilului secţiei sportive sunt:
- organizează şi conduce activitatea secţiei sportive pe care o reprezintă,
în scopul aplicării hotărârilor Adunării Generale şi a Consiliului de
Conducere;
- elaborează şi pune în aplicare Regulamentul de Ordine Interioară la
nivelul fiecărei secţii sportive;
- stabileşte şi prezintă Adunării generale calendarul sportiv anual;
- cu sprijinul celor doi membri consilieri, desemnaţi de Adunarea
generală, monitorizează activitatea şi ţine evidenţa sportivilor, din punct
de vedere al legitimării, al vizării medicale şi a eventualelor abateri;
- prezintă Consiliului de Conducere propuneri referitoare la strategia
de dezvoltare a secţiei sportive;
- întocmeşte împreună cu secretarul documentele şi actele ce urmează
a fi prezentate în faţa Consiliului de Conducere spre aprobare.
Art. 28
Se poate alege un „Preşedinte de Onoare” cu drept de vot
consultativ în Consiliul de Conducere.
Art. 29

Controlul financiar intern este asigurat de un cenzor.
În cazul în care Clubul asimilează mai mult de 100 de membri
înscrişi până la data întrunirii ultimei adunări generale, controlul
financiar intern se exercită de către o comisie de cenzori. Comisia de
cenzori va fi alcătuită dintr-un număr impar de membri, din care
majoritatea va fi formată din asociaţi. Membrii Consiliului de
Conducere nu pot fi cenzori. Cel puţin unul dintre cenzori trebuie să fie
contabil autorizat sau expert contabil, în condiţiile legii. ”

Art. 29¹ Secretarul este ales dintre membrii Consiliului de Conducere în
urma propunerilor făcute de membrii Adunării Generale. În caz de lipsă
sau de indisponibilitate concomitentă a preşedintelui, vicepreşedintelui
şi a responsabililor secţiilor sportive, secretarul preia toate atribuţiile
acestora. ”
Art. 29² Atribuţiile Secretarului Consiliului de Conducere sunt:
- stabileşte împreună cu preşedintele data şi ordinea de zi a şedinţelor
Consiliului de Conducere, pregăteşte materialele şi lucrările care se
prezintă în faţa Consiliului de Conducere şi întocmeşte procesul verbal
al şedinţelor;
- întocmeşte împreună cu preşedintele documentele şi actele ce
urmează a fi prezentate în faţa Adunării Generale, autorităţilor
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administraţiei publice locale şi centrale, federaţiilor sportive de
specialitate şi a altor instituţii, persoane fizice sau juridice;
- monitorizează activităţile organizate de club, pe fiecare secţie sportivă
în parte, urmărind şi organizând activitatea de secretariat a acestora.

CAPITOLUL al IV-lea
PATRIMONIUL CLUBULUI SPORTIV „BIRUINŢA”
Art. 30
Patrimoniul Clubului sportiv „Biruinţa” Gherăeşti este format din
bunuri mobile şi imobile existente la data înfiinţării sau dobândite prin
cumpărare, donaţii, cotizaţii, sponsorizări.
Art. 31

Abrogat.

Art. 32
Finanţarea Clubului sportiv „Biruinţa” Gherăeşti se va face prin:
donaţii, sponsorizări, contribuţii benevole ale unor persoane, taxă sport
performanţă de la unităţile private din comisie, sume alocate din buget
de către Primăria Gherăeşti de la bugetul local.
La data constituirii, suma existentă în patrimoniu era de
3.000.000 lei.

CAPITOLUL al V-lea
DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA CLUBULUI
Art. 33
Clubul sportiv „Biruinţa” Gherăeşti poate fi dizolvat la propunerea
Consiliului de Conducere, cu aprobarea Adunării generale.
Art. 34
Lichidarea patrimoniului se va face în conformitate cu prevederile
legale în vigoare.
Art. 35
După lichidarea patrimoniului şi dizolvarea clubului, bunurile
imobile şi mobile vor trece în patrimoniul altor asociaţii care urmăresc
acelaşi scop.
Art. 36
Clubul Sportiv Biruinţa Gherăeşti va avea un cont deschis la o
bancă comercială română, ştampilă proprie, emblemă şi culori
specifice.
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Culorile clubului sunt roş-albastru.
Clubul va avea o emblemă complexă, (combinaţie de reprezentări
grafice şi denumiri), fiind descrisă astfel: emblema este de forma unui
scut cu marginea de culoare albă. În partea superioară a siglei este
scrisă, într-o grafie specială, cu alb pe fond albastru denumirea
clubului sportiv iar în partea inferioară, pe un fondal dungat roşalbastru, se regăsesc iniţialele NT (prescurtarea denumirii judeţului)
flancate de imaginile stilizate de culoare aurie a doi sportivi, unul
practicant de oină sau baseball iar celălalt de fotbal, imagini
reprezentative pentru tradiţia şi performanţele obţinute pe aceste
paliere sportive.

CAPITOLUL al VI-lea
SANCŢIUNI
Art.36¹ Consiliul de Conducere poate aplica sancţiuni membrilor clubului
pentru nerespectarea Statutului clubului, a legilor şi normelor sportive
în vigoare.
a) Sancţiunile aplicate de Consiliul de Conducere pot fi, în ordinea gravităţii
faptelor, următoarele:
- avertisment simplu;
- avertisment cu amendă;
- suspendare pe o durată de la 1 la 6 luni cu sau fără amendă;
- excluderea din cadrul clubului.
În cazul suspendării, aceasta are ca efect şi pierderea dreptului de vot
pe durata suspendării.
b) decizia de sancţionare va purta semnătura preşedintelui şi se vor
menţiona căile de atac împotriva acesteia.
c) orice membru al clubului poate adresa reclamaţii cu privire la problemele
pe care le consideră demne de a fi aduse la cunoştinţa Consiliului de
Conducere. Reclamaţiile trebuie să cuprindă: numele, prenumele, obiectivul
cererii cu intenţia clară a motivelor de fapt şi de drept cât şi a probelor pe
care se întemeiază reclamaţia. Reclamaţiile se adresează Preşedintelui şi se
analizează în cadrul şedinţelor consiliului de conducere. Rezolvarea unei
cauze va fi adusă la cunoştinţa părţilor în scris în decurs de cel mult 30 zile
de la semnalarea ei.
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d) contestaţiile la adresa sancţiunilor sau a rezolvării cauzelor pot fi făcute în
termen de cel mult 20 de zile de la data luării la cunoştinţă şi se adresează
Comisiei de Apel. Aceasta va analiza cazul şi va pronunţa hotărârea în
termen de maximum 30 de zile. Comisia de Apel va fi formată din Preşedinte
şi 2 membri aleşi de Adunarea Generală, pentru o perioadă de 4 ani, cu
posibilitatea reînnoirii mandatului. Membrii Consiliului de Conducere nu pot
face parte din Comisia de Apel. În toate cazurile, instanţa supremă de recurs
este Adunarea Generală care va fi convocată conform prevederilor din statut.
În cazul în care acţiunile s-au soldat cu pagube materiale în dauna Clubului,
Adunarea Generală sau Consiliul de Conducere pot hotărî acţionarea în
justiţie a vinovatului pentru recuperarea pagubelor.

CAPITOLUL al VII-lea
DISPOZIŢII FINALE
Art. 37
Activitatea Clubului sportiv „Biruinţa” Gherăeşti se va desfăşura
conform Legii 69/2000 şi a regulamentului de punere în aplicare a legii
publicat în M.O. din 7 şi 14 septembrie 2001.
Art. 38
Adunarea Generală a aprobat modificarea şi reactualizarea
prezentului statut în şedinţa din 27 februarie 2009.”
Art. 39
Clubul sportiv „Biruinţa” Gherăeşti este supus înregistrării în
Registrul sportiv al M.T.S.”
Art. 40
Ca urmare a înregistrării în Registrul sportiv al M.T.S., Clubul
sportiv „Biruinţa” are numărul de identificare NT/A2/00249/2001 şi
certificatul de identitate sportivă nr. 0001208 din registrul special
nr. 498.”
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CONSILIUL DE CONDUCERE
Preşedinte

Andrei A. Adrian

Vicepreşedinte

Blaj V. Mihai
Responsabil Secţia Oină

Gherguţi V. Adrian

Responsabil Secţia Fotbal

Dîscă V. Ioan
Responsabil Secţia Baseball

Blaj M. Sebastian

Secretar

Blaj A. Cecilia-Alina

Responsabil Financiar – Contabil

Budău A. Ştefan
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