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Anexa la HCL Dobroești nr. _____/ 08.02.2021 

 

 

Actul Constitutiv și Statutul 
Asociaţiei Clubul Sportiv UNIREA DOBROEŞTI 

din comuna Dobroeşti, judeţul Ilfov 
-actualizat- 

 

 

 

In baza hotararii Adunarii Generale din data de ................ ca urmare a mai 

multor modificari succesive, Actul Constitutiv si Statutul clubului se actualizeaza cu 

toate modificarile la zi. 

 

 

CAPITOLUL I 

DISPOZIŢII GENERALE 

 

 

 Art. 1. Asociaţia Clubul Sportiv Unirea Dobroeşti denumită, în continuare, 

„asociaţia“, a fost fondată potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la 

asociaţii şi fundaţii (modificată) şi Actului constitutiv de: 

a) COMUNA DOBROEȘTI - CONSILIUL LOCAL DOBROEȘTI , persoana 

juridica romana , cu sediul în Comuna Dobroești, str.Cuza Vodă nr.23, CUI: 4283503, 

cod poștal 077085, judeţul Ilfov, prin reprezentant …………., domiciliat în ……….., 

jud. …………, str……….. nr…….., legitimat cu CI seria …. nr. ………….., CNP 

…………………….; 

 b) CIUPITU DUMITRU , cetăţean român, cu domiciliul în comuna Dobroeşti, 

sat Dobroeşti, str. Progresului nr.32, judeţul Ilfov,născut la data de 03.03.1952în 

Oraşul Pantelimon, judeţul Ilfov, având actul de identitate seria IF, nr.127934, eliberat 

de SPCLEP Pantelimon, la data de 08.11.2006, codul numeric personal 

1520303400040; 

 c) PROFIR IOAN, cetatean roman, cu domiciliul in Municipiul Bucuresti, 

Sector 3, str. Liviu Rebreanu nr. 35, bl. M 15, sc. 3, et. 4, ap. 59, nascut la data de 

27.11.1979  in Mun. Bucuresti, Sect. 2, avand actul de identitate: CI, seria RD, nr. 

819580, eliberat de S.P.C.E.P. Sector 3 la data de 04.09.2012, cod numeric personal 

1791127420147; 
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 d) BĂLAN NICOLAE , cetăţean român, cu domiciliul în comuna Dobroeşti, 

sat Dobroeşti, Bd. Nicolae Bălcescu nr.50, judeţul Ilfov,născut la data de 01.06.1966 

în Municipiul Bucureşti, sector 3, având actul de identitate seria IF, nr.310389, eliberat 

de SPCLEP Pantelimon, la data de 26.03.2012, codul numeric personal 

1660601424522; 

  

 Art. 2.- (1) Scopul asociaţiei îl constituie practicarea educatiei fizice si a 

sporturilor - fotbal, handbal, volei, box, baschet, arte martiale de contact, dans 

sportiv, gimnastica, gimnastica ritmica, fotbal-tenis, tenis, tenis de masa, badminton, 

atletism, kaiac – canoe, natatie, rugby, judo, karate, karate traditional, biliard, 

sah, scrima, patinaj, tir sportiv, ciclism, hochei pe iarba, hochei pe gheata, golf, 

baseball, arte martiale, go, lupte,sambo si “sportul pentru toti”  în toate formele 

sale, de către sportivi, indiferent de statutul lor (amator sau profesionist), respectiv 

selecţionarea, iniţierea şi pregătirea de sportivi în aceste domenii, participarea la 

competiţii sportive interne şi internaţionale precum şi alte activităţi conexe ale 

acestora. 

    

                      (2) Pentru realizarea obiectului si scopului activitatii sale, ASOCIATIA 

CLUBUL SPORTIV UNIREA DOBROESTI poate produce, edita si difuza reviste si 

ziare, carti si alte publicatii de profil, material audiovizual, precum si alte asemenea 

produse legate de popularizarea sportului, poate obtine venituri din activitati 

economice directe, inchirieri, donatii, sponsorizari sau legate, venituri de la bugetul de 

stat sau de la bugetele locale si alte venituri prevazute de lege. 

          (3) Clubul asigura sau in asociere poate infiinta, in conditiile legii, 

societati comerciale, ale caror activitati sunt compatibile cu scopurile sale statutare, 

utilizand profiturile realizate in satisfacerea acestor scopuri, dupa plata impozitelor si 

taxelor legale, in sensul dispozitiilor art.47 si 48 din O.G. nr.26/2000. De asemenea, in 

indeplinirea obiectivelor statutare, clubul va putea incheia conventii de cooperare 

economica sau cu caracter de mutualitate cu alte persoane juridice romane sau straine. 

  

 Art.3.Denumirea asociaţiei este Asociaţia Clubul Sportiv Unirea Dobroeşti  

conform dovezii disponibilităţii denumirii nr.123338 din 22.03.2013 emisa de 

Serviciul de Comunicare şi Relaţii Publice al Ministerului Justiţiei. 

  

 Art. 4. (1) Sediul asociaţiei este în comuna Dobroeşti str. Nicolae Bălcescu, nr. 

16-18,Judeţul Ilfov. 

 (2)Sediul asociaţiei poate fi schimbat pe baza hotărârii Consiliului director. 

  

 Art.5.Asociaţia Clubul SportivUnirea Dobroeşti se constituie pe durată 

nedeterminată. 
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 Art.6.(1) Patrimoniul social iniţial al asociaţiei este constituit dintr-un activ în 

valoare totală de 2000 lei şi este alcătuit din aport în numerar în valoare totală de 

2000 lei. 

 (2) Întregul patrimoniu va fi evidenţiat în contabilitate, în conformitate cu legea 

română în materie, pe numele asociaţiei şi va fi folosit exclusiv pentru realizarea 

scopului şi obiectivelor ei. 

           (3) Clubul dispune de cont in banca.  

  

 Art.7.Obiectivele asociaţiei sunt următoarele: 

 a) pregătirea sportivă, cu precădere a tinerilor care doresc să practice sportul 

printr-o participare organizată la această activitate; 

 b) îmbunătăţirea condiţiei fizice şi a confortului spiritual, stabilirea de relaţii 

sociale civilizate; 

 c) participarea la competiţii de orice fel în vederea obţinerii de rezultate în 

cadrul acestora; 

 d) asigurarea cantonamentelor si stagiilor de pregatire pentru sportivii si 

tehnicienii proprii 

 e) organizarea de acţiuni competiţionale fara caracter oficial, in baza 

regulamentelor si statutelor federatiei sportive nationale, proprii formării tinerilor în 

vederea practicării sporturilor de performanţă; 

 f) editarea de programe, postere si alte publicatii de publicitate sportive; 

          g) alte mijloace de acţiune organizate în vederea realizării scopului asociaţiei. 

  

 Art.8. Emblema asociaţiei reprezintă o acvilă bicefală încoronată sub care este 

înscrisă deviza sportivă “JUNCTIS VIRIBUS” (Împreună vom reuşi). Aceasta este 

redată în anexă,urmând a fi folosită pe sigiliul său, pe inscripţii, titluri de orice fel etc. 

ale asociaţiei. Culorile Asociaţiei Clubul Sportiv Unirea Dobroeşti  sunt roşu şi 

negru. 

 

CAPITOLUL II 

MEMBRII ASOCIAŢIEI 

 

 Art.9.(1) Asociaţia se compune din următoarele categorii de membri: 

a) membri fondatori – cei care au participat la întemeierea asociaţiei şi au 

contribuit material şi moral la fondarea ei şi la constituirea patrimoniului social iniţial;  

b) membrul fondator numit prin statut – COMUNA DOBROEȘTI – 

CONSILIUL LOCAL DOBROEȘTI care pune la dispoziția Asociației Clubul Sportiv 

Unirea Dobroești cu titlu gratuit toate bazele sportive din cadrul comunei în vederea 

îndeplinirii scopului și obiectului asociației. 

c) membri asociaţi – cei care se asociază ulterior fondării asociaţiei şi 

contribuie moral şi material la sporirea patrimoniului ei; 
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 d) membri de onoare – persoanele fizice şi juridice care au adus/aduc servicii 

deosebite asociaţiei pe plan moral şi material; 

 e) membri susţinători – cei care aderă la realizarea scopului şi obiectivelor 

asociaţiei şi care contribuie moral şi material – cel puţin lunar – la realizarea 

veniturilor necesare organizării competiţiilor înscrise în calendarul competiţional şi 

altor acţiuni prevăzute în programele sale. 

 (2) Calitatea de membru asociat şi cea de membru de onoare se acordă de 

adunarea generală a asociaţiei iar cea de membru susţinător de către consiliul director 

al ei. 

 (3) Calitatea de membru-asociat se pierde prin retragere, caz în care hotărârea 

de retragere se comunică în scris cu cel puţin 15 zile înainte de data primei adunări 

generale sau prin excludere pentru fapte sau acte incompatibile cu scopul, obiectivele, 

statutul sau hotărârile organelor de conducere ale asociaţiei. 

 (4) Calitatea de membru susţinător se pierde prin retragere sau neplata 

contribuţiei/cotizaţiei timp de 3 luni consecutive. 

 (5) Membrii asociaţi care se retrag sau sunt excluşi nu au nici un drept asupra 

patrimoniului social al acesteia, în caz de dizolvare. 

  

 Art. 10. Drepturile şi obligaţiile membrilor asociaţiei sunt următoarele: 

 a) drepturi: 

1. să aleagă şi să fie aleşi în consiliul director şi în comisia de cenzori, dacă au împlinit 

vârsta de 18 ani, au aptitudinile şi capacităţile necesare exercitării funcţiilor la care 

candidează, precum şi dacă nu au suferit nici o condamnare penală privativă de 

libertate, indiferent dacă sancţiunea a fost executată sau nu, pentru fapte intenţionate şi 

considerente infamante; 

2. să-şi exprime prin vot opţiunea faţă de proiectele de hotărâri ale adunării generale; 

3. să folosească bazele sportive şi instalaţiile, precum şi localurile asociaţiei, în limita 

disponibilităţii lor, în vederea desfăşurării de activităţi sportive; 

4. la jocurile în organizare proprie să beneficieze de intrare gratuită sau pe bază de 

abonament oneros, potrivit posibilităţilor asociaţiei, cu aprobarea comitetului director; 

 b) obligaţii: 

1. să respecte, fără rezerve, statutul, regulamentele şi hotărârile adunării generale şi pe 

cele ale comitetului director; 

2. să-şi respecte obligaţiile financiare şi materiale, potrivit angajamentelor pe care şi 

le-a asumat atât prin prezentul statut cât și prin alte documente semnate cu Asociația 

Clubul Sportiv Unirea Dobroeşti;  

3. să susţină în mod decent, civilizat şi în spiritul fair-play-ului echipele şi/sau sportivii 

asociaţiei în competiţiile la care participă/asistă; 

4. să apere, fără rezerve, culorile asociaţiei şi interesele ei. 
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Art.10¹. Recompensele materiale şi morale pe care le poate acorda asociaţia se 

stabilesc de către Adunarea Generală, în limita disponibilităţilor materiale, care va 

stabili concret câte şi ce fel de premii se vor acorda, dacă sunt reprezentate de bani, 

materiale, diplome, titluri, cât şi cine vor fi beneficiarii acelor recunoaşteri materiale şi 

morale. Atunci când nu sunt stabilite de terţi (federatia corespunzătoare ramurii de 

sport), Consiliul Director stabileşte criteriile de acordare a recompenselor. 

 

Art.10² . Sancţiuni: În cazul săvârşirii unor abateri de la Statut, de la 

regulamentul intern de funcţionare sau de la hotărârile Consiliului Director, se dispun, 

în raport cu gravitatea faptei, următoarele sancţiuni: 

- avertisment; 

- suspendarea dreptului de exercitare a activităţii din cadrul clubului pe timp limitat de 

până la un an; 

- excludere. 

 

CAPITOLUL III 

CONDUCEREA ŞI CONTROLUL ASOCIAŢIEI 

 

Secţiunea I 

Adunarea generală 

 

 Art. 11. (1) Adunarea generală este organul de conducere alcătuit potrivit 

prevederilor prezentului statut. 

 (2) Adunarea generală are următoarele competenţe: 

a) stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale asociaţiei; 

b) aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a bilanţului contabil al 

asociaţiei; 

c) alegerea şi revocarea membrilor consiliului director; 

d) alegerea şi revocarea cenzorului/membrilor comisiei de cenzori; 

e) constituirea de filiale; 

f) modificarea actului constitutiv şi a statutului; 

g) dizolvarea şi lichidarea asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase 

după lichidare; 

h) orice alte atribuţii prevăzute de lege şi de statut. 

  

 Art. 12. Adunarea generală se întruneşte cel puţin o dată pe an şi are drept de 

coordonare şi de control asupra consiliului director, a cenzorului/comisiei de cenzori, 

precum şi a întregii activităţi a asociaţiei. 

 

mailto:ascsunireadobroesti@gmail.com


                                                                                                            R  O  M  Â  N  I  A 

J  U  D  E  Ț  U  L     I  L  F  O V 

A.C. S. UNIREA DOBROEȘTI 
 

 

 

Str. Nicolae Balcescu nr. 16-18, comuna Dobroesti, judetul Ilfov, e-mail: ascsunireadobroesti@gmail.com  Cod fiscal 30742052 
 

 Art. 13. – (1) Adunarea generală se convoacă cu cel puţin 5 zile înainte de data 

fixată pentru desfăşurarea ei sau, în cazuri de urgenţă, cu cel puţin 1 zi înainte de data 

stabilită, în acest din urmă caz, dacă: 

a) se impune în mod necesar modificarea statutului; 

b) apar situaţii care pun în pericol existenţa asociaţiei; 

c) la cererea scrisă a unui număr de cel puţin 1/3 din numărul membrilor fondatori şi al 

membrilor asociaţi. 

 (2) Convocarea adunării generale este atributul consiliului director si se face 

printr-un convocator scris care va cuprinde: data, locul şi ordinea de zi şi care se va 

aduce la cunoştinţa celor interesaţi. 

 (3) Odată cu comunicarea datei, locului şi a ordinii de zi a adunării generale, se 

pun la dispoziţia participanţilor şi materialele ce se supun dezbaterii. 

 (4) Participanţii pot solicita introducerea pe ordinea de zi a unor cereri, făcute în 

scris şi depuse la secretariatul asociaţiei cu cel puţin 10 zile înainte de data la care are 

loc adunarea generală. 

 

 Art. 14. (1) La adunarea generală participă: 

a) membri fondatori; 

b) membri asociaţi. 
 

(2) În cadrul Adunării Generale, membrul fondator numit prin statut Comuna 

Dobroești - Consiliul Local Dobroești, prin reprezentantul …………… are dreptul la 

un numar de voturi deliberative egal cu numarul total de voturi al membrilor fondatori 

si asociati persoane fizice si juridice plus unu. Ceilalti membri fondatori si membri 

asociaţi au dreptul la câte un singur vot cu caracter deliberativ. 

 

 Art. 15. Alegerile pentru consiliul director şi pentru cenzor/comisia de cenzori 

au loc o dată la 2 ani, cu excepţia cazurilor de retragere sau revocare, când se pot 

efectua la adunarea generală următoare. 

 

 Art. 16. Rapoartele de activitate ale consiliului director şi ale 

cenzorului/comisiei de cenzori, programele de activitate, calendarele competiţionale, 

bugetele de venituri şi cheltuieli şi bilanţurile contabile se dezbat şi se supun, anual, 

aprobării adunării generale. 

 

 Art. 17. (1) Adunarea Generală poate avea loc dacă sunt prezenţi cel puţin o 

jumătate plus unu din cei convocaţi. 

 (2) În cazul în care nu se îndeplineşte cvorumul prevăzut la alineatul (1), 

adunarea generală va fi reconvocată după 3 zile şi poate avea loc indiferent de numărul 

celor prezenţi. 
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 Art. 18. Hotărârile adunării generale se iau cu majoritatea simplă a celor 

prezenţi, cu excepţia celei care are ca obiect dizolvarea asociaţiei sau modificarea 

scopului ei. 

 Art. 19. (1) Adunarea Generală este condusă de preşedintele asociaţiei sau, în 

lipsă, de înlocuitorul său. 

 (2) Înainte de a se trece la dezbaterea punctelor prevăzute pe ordinea de zi, 

persoana care conduce Adunarea Generală este obligată să comunice dacă s-a realizat 

cvorumul prevăzut de statut, precum şi – dacă se cere – lista nominală a celor absenţi. 

 

 Art. 20. – (1) Cu ocazia fiecărei adunări generale se întocmeşte procesul-verbal 

cu modul de desfăşurare a ei, cu dezbaterile care au avut loc şi cu hotărârile adoptate. 

(2) Membrii absenţi iau cunoştinţă de dezbateri din procesul-verbal aflat la 

secretariatul asociaţiei. 

 

 Art. 21. Hotărârile adunării generale, contrare legii, actului constitutiv sau 

statutului pot fi atacate în justiţie de către membrii care nu au luat parte la adunarea 

generală sau de cei care au votat şi au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal, 

în termen de 15 zile de la data când au luat cunoştinţă despre hotărâre sau de la data 

când a avut loc şedinţa, după caz. 

 

 

Secţiunea a II-a 

Consiliul director 

 

 Art. 22. (1) Consiliul director asigură punerea în executare a hotărârilor adunării 

generale. 

 (2) El este alcătuit din 7(șapte) membri după cum urmează: 

a) un preşedinte în persoana domnului Profir Ioan, care este și președintele clubului 

cetatean roman, cu domiciliul în Municipiul Bucuresti, Sector 3, str. Liviu Rebreanu 

nr. 35, bl. M 15, sc. 3, et. 4, ap. 59, născut la data de 27.11.1979  în Mun. București, 

Sect. 2, avand actul de identitate: CI, seria RD, nr. 819580, eliberat de S.P.C.E.P. 

Sector 3 la data de 04.09.2012, cod numeric personal 1791127420147; 

 

b) 6 (șase) membri:  

1) un membru în persoana domnului Ciupitu Dumitru, cetăţean român, cu 

domiciliul în comuna Dobroeşti, sat Dobroeşti, str. Progresului nr.32, judeţul 

Ilfov,născut la data de 03.03.1952în Oraşul Pantelimon, judeţul Ilfov, având actul de 

identitate seria IF, nr.127934, eliberat de SPCLEP Pantelimon, la data de 08.11.2006, 

codul numeric personal 1520303400040,  

2) un membru in persoana domnului BĂLAN NICOLAE , cetăţean român, cu 

domiciliul în comuna Dobroeşti, sat Dobroeşti, Bd. Nicolae Bălcescu nr.50, judeţul 
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Ilfov,născut la data de 01.06.1966 în Municipiul Bucureşti, sector 3, având actul de 

identitate seria IF, nr.310389, eliberat de SPCLEP Pantelimon, la data de 26.03.2012, 

codul numeric personal 1660601424522,  

3) un membru în persoana domnului ……….. 

4) 

5) 

6) 

 

   (3) Atribuțiile presedintelui clubului: 

a) reprezinta clubul in raporturile cu orice persoana fizica sau juridica ; 

b) reprezinta clubul in relatiile cu Federatiile de Specialitate si cu alte organisme de pe 

plan intern si international; 

c) reprezinta clubul in alte domenii, in limitele mandatului Consiliul Director si 

Adunarii Generale; 

d) incheie si desface contractele de munca ale personalului angajat conform 

organigramei aprobate de Adunarea Generala; 

e) incheie acte juridice in numele si pe seama clubului, in limitele stabilite de 

Adunarea Generala; 

f) indeplineste orice alte atributii, in limitele mandatului Adunarii Generale; 

  

 Art. 23. În exercitarea competenţei sale, consiliul director are următoarele 

atribuţii: 

a) prezintă adunării generale rapoarte de activitate, execuţia bugetului de venituri şi 

cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, calendarul 

competiţional, proiectele programelor asociaţiei etc. 

b) încheie acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei, prin preşedinte sau un 

împuternicit; 

c) aprobă organigrama şi politica de personal a asociaţiei, transferurile de jucători ş.a.; 

d) elaborează regulamentul intern; 

e) îndeplineşte orice alte atribuţii şi sarcini stabilite de adunarea generală. 

 

 Art. 24. (1) În cadrul consiliului director, toţi membri au dreptul la câte un vot 

cu caracter deliberativ. 

 (2) Dispoziţiile art. 14 alin. (4) se aplică în mod corespunzător şi membrilor 

consiliului director. 

  

 Art. 25. Hotărârile consiliului director contrare legii, actului constitutiv sau 

statutului pot fi atacate în justiţie în condiţiile prevăzute de articolul 21. 
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 Art. 26. Consiliul director poate împuternici persoane cu funcţii executive sau 

alte persoane competente să încheie unele acte juridice în numele sau pe seama 

asociaţiei sau să îndeplinească orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de 

adunarea generală ori de consiliul director. 

 

 Art. 27. (1) Consiliul director se întruneşte cel puţin o dată pe lună sau ori de 

câte ori nevoile asociaţiei o impun şi se convoacă, de regulă, cu 3 zile înainte de către 

preşedinte sau înlocuitorul său care exercită şi conducerea şedinţelor acestuia. 

 (2) Consiliul director deliberează, în mod valabil, în prezenţa a cel puţin 2/3 din 

numărul membrilor săi şi adoptă hotărâri valabile cu o jumătate plus unu din voturi. 

 

 Art. 28. Deliberările şi hotărârile consiliului director se consemnează în procese-

verbale încheiate cu ocazia fiecărei şedinţe. 

 

Secţiunea a III-a 

Controlul financiar 

 

 Art. 29. În cazul în care numărul membrilor Asociaţiei va fi mai mare de 15, 

controlul economico-financiar şi gestionar al asociaţiei se va asigura de un cenzor sau, 

după caz, de o comisie de cenzori formată dintr-un număr impar de membri, prin 

alegere, de către adunarea generală. 

  

 Art. 30. În realizarea competenţei sale, cenzorul/comisia de cenzori îndeplineşte 

următoarele atribuţii: 

a) verifică modul în care este administrat patrimoniul asociaţiei; 

b) întocmeşte rapoarte privind rezultatele acţiunilor întreprinse şi le prezintă adunării 

generale şi consiliului director; 

c) participă la şedinţele consiliului director, fără drept de vot; 

d) elaborează regulamentul intern de funcţionare propriu; 

e) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statutul asociaţiei sau/şi stabilite de 

adunarea generală în domeniul controlului financiar. 

 

 Art. 31. Adunarea Generală aprobă regulile generale de organizare şi 

funcţionare a cenzorului/comisiei de cenzori. 

 

 

CAPITOLUL IV 

SURSE DE FINANŢARE ŞI CHELTUIELI 

 

 Art. 32. Patrimoniul social iniţial al asociaţiei se completează cu venituri din 

contribuţiile membrilor, cotizaţiile şi taxele de înscriere ale membrilor susţinători, 
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sponsorizări, prestarea de servicii cu plată, subvenţii, donaţii, legate, dividende şi alte 

contribuţii în bani şi/sau în natură, de la persoane fizice şi juridice, în conformitate cu 

prevederile legii. 

  

 Art. 33. Sursele de finanţare ale asociaţiei sportive provin din: 

a) aportul membrilor; 

b) sume pentru activitatea sportivă alocate din bugetul de stat si/ sau bugetele locale. 

c) donaţii, legate sau sponsorizări primite de Asociaţie de la oricare dintre membrii 

Asociaţiei şi/sau de la orice alte personae fizice sau juridice ;  

d) dobânzile şi dividentele rezultate din plasarea sumelor disponibile ale Asociaţiei, în 

condiţiile legii; 

e)alte surse. 

 

 Art. 34. (1) Asociaţia poate înfiinţa societăţi comerciale ale căror dividende, 

dacă nu se reinvestesc în aceste societăţi, se vor folosi pentru realizarea scopului ei. 

 (2) Asociaţia poate desfăşura orice alte activităţi economice directe, dacă 

acestea au caracter accesoriu şi au legătură strânsă cu scopul ei principal. 

 

  

Art. 35. (1) Principalele naturi de cheltuieli ale asociaţiei sunt următoarele: 

a) salarii şi adaosuri la salarii; 

b) indemnizaţii, prime şi premii; 

c) procurări de materiale sportive; 

d) chirii, dobânzi, taxe şi comisioane bancare; 

e) cheltuieli de cazare, masă şi transport; 

f) apă, canal, salubritate; 

g) energie electrică, termică şi gaze naturale; 

h) rechizite, imprimate şi alte articole de birotică; 

i) alte cheltuieli. 

 (2) Cheltuielile se efectuează potrivit prevederilor bugetului de venituri şi 

cheltuieli şi se aprobă de persoana cu atribuţii în domeniu din cadrul consiliului 

director. 

 (3) Salariile, indemnizaţiile şi alte drepturi băneşti ale sportivilor şi personalului 

administrativ se stabilesc în limitele statului de funcţiuni şi ale bugetului de venituri şi 

cheltuieli. 

 (4) Consiliul director poate dispune plata de premii, gratificaţii şi altele 

asemenea din disponibilităţile existente. 

 

 Art. 36. Exerciţiul economico-financiar începe la 1 ianuarie şi se încheie la 31 

decembrie ale fiecărui an. 
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CAPITOLUL V 

DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA 

 

 Art. 37. Asociaţia se dizolvă în următoarele cazuri: 

 a) de drept: 

1. la împlinirea duratei pentru care a fost constituită; 

2. odată cu realizarea sau, după caz, imposibilitatea realizării scopului pentru care a 

fost constituită, dacă în termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt se 

produce schimbarea acestui scop5); 

3. imposibilitatea constituirii adunării generale sau a consiliului director în 

conformitate cu statutul asociaţiei, dacă această situaţie durează mai mult de un an de 

la data la care, potrivit prevederilor statutului, cele două organe de conducere trebuiau 

să fie constituite; 

4. reducerea numărului de asociaţi sub limita stabilită de lege, dacă acest număr nu a 

fost completat timp de trei luni; 

 b) prin hotărâre judecătorească dacă: 

1. scopul sau activitatea asociaţiei a devenit ilicită sau contrară ordinii publice; 

2. realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice; 

3. urmăreşte alt scop decât cel pentru care a fost constituită; 

4. a devenit insolvabilă; 

5. nu mai obţine autorizaţiile prealabile, necesare, potrivit legii; 

 c) prin hotărârea adunării generale. 

 

 Art. 38. (1) În cazul dizolvării asociaţiei, lichidatorii se numesc de instanţa 

judecătorească sau de adunarea generală, după caz. 

 (2) Odată cu numirea lichidatorilor, mandatul consiliului director încetează. 

 (3) La intrarea în funcţie, lichidatorii efectuează inventarul şi încheie bilanţul 

contabil care trebuie să constate situaţia exactă a activului şi pasivului. 

 (4) Ei sunt obligaţi să primească şi să păstreze registrele şi orice alte acte ale 

asociaţiei şi să ţină un registru cu toate operaţiunile lichidării, în ordinea datei acestora. 

 (5) Lichidatorii îşi îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorului/comisiei de 

cenzori a asociaţiei. 

 

 Art. 39. (1) Lichidatorii au obligaţia de a continua operaţiunile juridice în curs, 

să încaseze creanţele, să plătească creditorii, iar dacă numerarul nu este suficient, să 

transforme şi restul activului în bani, procedând la vânzarea prin licitaţie publică a 

bunurilor mobile şi imobile. 

 (2) Lichidatorii pot realiza numai acele operaţiuni noi care sunt necesare 

finalizării celor aflate în curs de realizare. 

 

mailto:ascsunireadobroesti@gmail.com


                                                                                                            R  O  M  Â  N  I  A 

J  U  D  E  Ț  U  L     I  L  F  O V 

A.C. S. UNIREA DOBROEȘTI 
 

 

 

Str. Nicolae Balcescu nr. 16-18, comuna Dobroesti, judetul Ilfov, e-mail: ascsunireadobroesti@gmail.com  Cod fiscal 30742052 
 

 Art. 40. (1) Bunurile rămase în urma lichidării se transmit persoanelor juridice 

de drept public sau privat cu scop identic sau asemănător, potrivit legii. 

 (2) În cazul în care, în termen de 6 luni de la încheierea lichidării, lichidatorii nu 

au reuşit să transmită bunurile în condiţiile alin. (1), acestea se vor atribui de instanţa 

judecătorească competentă unei persoane juridice cu scop identic sau asemănător. 

 (3) Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului-verbal de 

predare-preluare, dacă prin acesta nu s-a stabilit o dată ulterioară. 

 

 Art. 41. (1) La încheierea operaţiunilor lichidării, lichidatorii remit celor în drept 

contul gestiunii numai după expirarea unui termen de 6 luni de la publicarea dizolvării 

asociaţiei. 

 (2) De asemenea, lichidatorii sunt obligaţi ca în termen de două luni să depună 

bilanţul contabil, registrul-jurnal şi un memorandum şi să declare operaţiunile de 

lichidare judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul asociaţia şi să 

îndeplinească toate procedurile de publicare şi radiere din registrul asociaţiilor şi 

fundaţiilor. 

 

 Art. 42. În cazul în care, în termen de 30 de zile libere de la depunerea bilanţului 

contabil nu se înregistrează nici o contestaţie, acesta se consideră definitiv aprobat, iar 

lichidatorii, cu autorizarea instanţei de judecată, vor remite celor în drept bunurile şi 

sumele rămase de la lichidare, împreună cu toate registrele şi actele asociaţiei şi ale 

lichidării, după aceasta fiind consideraţi descărcaţi de obligaţiile asumate. 

 

 Art. 43. (1) Asociaţia încetează a avea fiinţă la data radierii din registrul 

asociaţiilor şi fundaţiilor. 

 (2) Radierea se face în baza actului constatator eliberat lichidatorilor, prin care 

se atestă descărcarea acestora de obligaţiile asumate. 

 

CAPITOLUL VI 

DISPOZIŢII FINALE 

 

 Art. 44. Prevederile prezentului statut se completează cu dispoziţiile O.G. nr. 

26/2000, cu modificarile ulterioare. 

 

 Redactat şi editat în 5 exemplare. 

 

Fondatori, 

 

COMUNA DOBROEȘTI – CONSILIUL LOCAL 

Prin dl. ……………. 
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CIUPITU DUMITRU                                                             

                                         

BĂLAN NICOLAE 

 

PROFIR IOAN  
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