ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
COMUNA CĂŞEIU
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A N R . 14
din 29 martie 2018
privind înființarea Clubului Sportiv Someşul Căşeiu
Consiliul Local Căşeiu, întrunit în şedinţa ordinară a lunii martie;
Analizând proiectul de hotărâre privind înființarea Clubului Sportiv Someşul Căşeiu, proiect din
iniţiativa primarului;
Având în vedere:
 Expunerea de motive a primarului comunei Cășeiu nr. 2258/23.03.2018;
 Raportul compartimentului de specialitate nr. 2258/2/23.03.2018;
 Raportul comisiilor de specialitate;
În conformitate cu prevederile:
 art. 36 alin. (2) lit. d) și alin. (6) lit. a) pct. 6 din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 art. 18^1, art. 21 alin. (1) lit. b), art. 22, art. 26, art. 29 alin. (1) și alin. (2), art. 30, art. 67 și art.
69 din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare;
 H.G. nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii
educației fizice și sportului nr. 69/2000;
În temeiul prevederilor art. 45 şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
hotărăşte:
Art.1 (1)Se aprobă înființarea structurii sportive de drept public, instituție publică în subordinea
Consiliului Local al Comunei Cășeiu, denumită “Club Sportiv Someşul Căşeiu”.
(2) Sediul Clubului Sportiv Someşul Căşeiu este în localitatea Cășeiu, nr. 132X, jud. Cluj.
Art.2 Clubul Sportiv Someşul Căşeiu va fi înscris ca structură sportivă în Registrul Sportiv conform
prevederilor legale din Regulamentul de aplicare al Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000.
Art.3 Clubul Sportiv Someşul Căşeiu se organizează ca o structură polisportivă cu secţii pe
următoarele ramuri de sport: fotbal, oină.
Art.4 Se aprobă transmiterea în folosință gratuită către Clubul Sportiv Someşul Căşeiu, pe toată
durata de funcționare a clubului sportiv, în vederea constituirii bazei materiale necesare activității
sportive, a bunurilor care deservesc activitatea sportivă, a bazelor și instalațiilor sportive situate în
comuna Cășeiu: teren de sport artificial în Cășeiu nr. 64, teren de iarbă și clădire vestiare în Cășeiu nr.
132X, teren de iarbă aferent Cămin Cultural Rugășești în Rugășești nr. 243.
Art.5 Cheltuielile pentru înfiinţarea, înregistrarea, afilierea la federaţii şi organizarea clubului se
suportă din bugetul local.
Art.6 Bugetul de venituri şi cheltuieli al clubului se aprobă anual de către Consiliul local al
Comunei Cășeiu.
Art.7 Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Clubului Sportiv Someşul Căşeiu,
conform Anexei 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8 Se aprobă Consiliul de Administrație al Clubului Sportiv Someşul Căşeiu, în următoarea
componență:
Președinte: Cosma Anca
Vicepreședinte: Mican Radu
Vicepreședinte: Boldor Viorel
Secretar: Lazăr Victor
Administrator financiar: Drulea Angela
Membri : Groșan Cristian-Ioan
Boldor Silviu
Marian Ovidiu Mihai
Boldor Petre-Alin
Prunduş Călin
Baias Marinel
Cremene Marinela
Art.9 Se împuternicește, în vederea redactării tuturor documentelor necesare înregistrării
clubului sportiv, doamna Cosma Anca.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Jorj Ioan
Contrasemnează,
Adrian Opriş - Secretar

NOTĂ: Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Comunei Căşeiu cu respectarea prevederilor art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv cu un număr de _________ voturi „pentru”, _________voturi „împotrivă” şi _________ abţineri, exercitate de
_________ consilieri prezenţi la şedinţă, din numărul total de 13 consilieri.

Anexa 1 la Hotărârea C.L. Căşeiu nr. 14/2018

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
AL CLUBULUI SPORTIV SOMEŞUL CĂŞEIU

CAPITOLUL I - DISPOZIŢII GENERALE
Art.1 Denumirea clubului sportiv este „Clubul Sportiv Someşul Căşeiu”, numit în continuare C.S. Someşul
Căşeiu.
Art.2 C.S. Someşul Căşeiu, din subordinea Consiliului Local al Comunei Căşeiu este structura sportiva de drept
public, avand personalitate juridica.
Art.3 C.S. Someşul Căşeiu îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu
prezentul regulament.
Art.4 C.S. Someşul Căşeiu se organizează şi funcţionează după regulamentul de organizare şi funcţionare
propriu, aprobat de Consiliul Local al Comunei Căşeiu şi se bucură de drepturile conferite de lege.
Art.5 (1) Sediul clubului: localitatea Căşeiu nr. 132X, comuna Căşeiu, jud. Cluj;
(2) Culorile clubului: galben-albastru;
(3) Emblema clubului: structura sportiva are emblema proprie, conform anexei 1 la prezentul regulament,
parte integranta din acesta.
(4) Durata de funcţionare a clubului este pe o perioadă nedeterminată.
Art.6 Schimbarea denumirii C.S. Someşul Căşeiu poate fi făcută numai de Consiliul Local al Comunei Căşeiu.
CAPITOLUL II - SCOPUL ŞI OBIECTUL DE ACTIVITATE
Art.7 C.S. Someşul Căşeiu s-a înfiinţat in scopul promovarii si sustinerii sportului de performanta, precum si
pentru incurajarea sportului de masa din Comuna Căşeiu.
Art.8 (1) Obiectul de activitate al C.S. Someşul Căşeiu consta in:
a) selecţia, pregătirea si participarea sportivilor la competiţiile interne şi internaţionale;
b) promovarea valentelor educative ale sportului;
c) organizarea de competiţii sportive în conformitate cu statutele şi regulamentele federaţiilor sportive
naţionale.
d) initierea si organizarea de actiuni in vederea atragerii cetatenilor la practicarea sportului;
e) promovarea spiritului de fair-play, combaterea şi prevenirea violenţei şi dopingului în activitatea proprie,
valentelor educative ale sportului.
(2) C.S. Someşul Căşeiu desfăşoară şi alte activităţi în vederea realizării scopului şi obiectului de activitate, în
condiţiile legii.
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CAPITOLUL III - STRUCTURA ORGANIZATORICĂ , FUNCŢIONAREA SI CONDUCEREA CLUBULUI SPORTIV
SOMEŞUL CĂŞEIU
Art.9 (1) Activitatea C.S. Someşul Căşeiu este condusa de Consiliul de Administraţie, statul de funcţii si
componenta nominala a acestuia se aprobă de Consiliul Local al Comunei Căşeiu.
(2 Consiliul de Administraţie al C.S. Someşul Căşeiu are următoarea structura:
-Preşedinte
-2 Vicepreşedinţi
-Secretar
-Administrator financiar
-5-7 Membri
Art.10 C.S. Someşul Căşeiu are în structură secţii pe următoarele ramuri de sport: fotbal, oina.
Art.11 C.S. Someşul Căşeiu se afiliază la federaţiile sportive naţionale corespunzătoare secţiilor pe ramură de
sport şi, după caz, la asociaţiile judeţene pe ramuri de sport .
Art.12 Desfiinţarea sau înfiinţarea unei secţii sportive se poate face numai printr-o hotărâre a Consiliul Local
al Comunei Căşeiu, la propunerea Consiliului de Administraţie.
Art.13 În cazul desfiinţării unei secţii pe ramură de sport, C.S. Someşul Căşeiu se obligă să întreprindă
demersurile necesare pentru radierea din evidenţele federaţiilor sportive naţionale, conform procedurii stabilite prin
statutul federaţiei şi după caz, de la asociaţia judeţeană la care s-a afiliat.
Art.14 (1) Consiliul de Administraţie se intruneste cel putin

trimestrial, pentru a analiza activitatea

desfasurata la nivelul clubului sportiv.
(2) Semestrial, Preşedintele prezinta rapoarte de activitate si dari de seama Consiliului Local al Comunei
Căşeiu, privind activitatea desfasurata la nivelul clubului sportiv.
(3) Deciziile in cadrul Consiliului de Administraţie se iau cu majoritate simpla. In caz de egalitate, votul
Preşedintelui este decisiv;
(4) Consiliul de Administraţie este legal intrunit in prezenta a jumatate plus unu din membri.
Art.15 Consiliul de Administraţie are următoarele atribuţii principale:
a) organizează şi conduce activitatea clubului sportiv şi răspunde de îndeplinirea obiectivelor stabilite;
b) elaborează si analizeaza programele de dezvoltarea ale clubului;
c) analizează, periodic, împreună cu antrenorii, stadiul îndeplinirii obiectivelor stabilite şi rezultatele obţinute
de sportivii legitimaţi la club;
d) aprobă calendarul competiţional intern şi internaţional al clubului şi urmăreşte derularea acestuia;
e) aproba participarea echipelor la competitii sportive, cantonamente etc..
Art.16 Preşedintele are următoarele atribuţii:
a) reprezintă, personal sau prin delegat, clubul în relaţiile cu organismele sportive interne sau internaţionale,
cu celelalte instituţii publice sau private, organe jurisdicţionale, organizaţii sau agenţi economici, precum şi cu
persoanele fizice şi juridice române sau străine;
b) negociază şi semnează contracte şi acte juridice de angajare a clubului;
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c) coordonează şi elaborează activitatea desfăşurată în cadrul secţiilor pe ramură de sport din cadrul clubului,
precum şi a antrenorilor, în vederea realizării scopului şi obiectului de activitate ale clubului;
d) asigură aplicarea şi respectarea dispoziţiilor legale în vigoare;
e) în calitate de ordonator terţiar de credite, îndeplineşte toate atribuţiile ce îi revin, conform dispoziţiilor
legale în vigoare şi răspunde potrivit legii de:
 utilizarea creditelor bugetare;
 realizarea veniturilor;
 folosirea cu eficienţă şi eficacitate a sumelor primite de la bugetul local;
 integritatea bunurilor încredinţate clubului;
 organizare şi ţinerea la zi a contabilităţii clubului;
 prezentarea la termen a rapoartelor de activitate si a dărilor de seamă contabile asupra execuţiei
bugetare.
f) stabileşte şi deleagă atribuţii pe trepte ierarhice şi funcţii, având în vedere prezentul regulament de
organizare şi funcţionare, precum şi structura organizatorică a clubului;
g) organizează controlul îndeplinirii sarcinilor de către personalul din subordine şi urmăreşte aplicarea
măsurilor dispuse;
h) conduce intreaga activitate desfasurata de Consiliul de Administraţie;
i) prezinta rapoarte de activitate si dari de seama Consiliului Local al Comunei Căşeiu privind activitatea
desfasurata la nivelul clubului;
j) aprobă planurile de pregătire prezentate de antrenorii clubului;
l) urmăreşte pregătirea şi participarea sportivilor la competiţiile prevăzute în calendarul competiţional intern
şi internaţional al clubului, precum şi organizarea competiţiilor proprii şi acţiunilor de selecţie;
m) participă la principalele competiţii interne şi internaţionale ale clubului;
n) asigură constituirea şi actualizarea permanentă a fondului documentar şi a băncii de date ale clubului,
respectiv:
 actele normative în vigoare privind activitatea sportivă;
 regulamentul de organizare şi funcţionare propriu;
 dispoziţiile şi hotărârile Consiliului Local al al Comunei Căşeiu repartizate clubului;
 statutele şi regulamentele federaţiilor sportive naţionale la care clubul este afiliat;
 programele de dezvoltare ale clubului;
 evidenţa sportivilor legitimaţi sau nelegitimaţi, cuprinşi în pregătire;
 rezultatele obţinute de sportivi în competiţiile interne şi internaţionale oficiale.
o) dispune măsuri pentru promovarea spiritului de fair-play şi pentru combaterea şi prevenirea violenţei şi
dopajului în activitatea clubului;
p) asigură şi răspunde de integritatea, întreţinerea şi funcţionarea în condiţii optime a bazei materiale
sportive din patrimoniul clubului;
Art.17 Preşedintele este ordonator terţiar de credite.
Art.18 (1) Vicepresedintii asigură realizarea activităţii curente a clubului, în limita atribuţiilor conferite
(delegate) de Preşedinte.
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(2) Unul dintre vicepresedinti, propus de catre Consiliul de Administratie, este înlocuitorul de drept al
Preşedintelui în situaţia absenţei acestuia sau a vacantării postului de Preşedinte.
Art.19 Secretarul C.S. Someşul Căşeiu indeplineste urmatoarele atributiuni principale:
a) asigura activitatea tehnico – metodica a sectiilor pe ramura de sport;
b) asigura controlul de specialitate al antrenorilor;
c) asigura relatia permanenta a clubului cu colegiul central al arbirilor si antrenorilor si secretarii generali ai
federatiilor de specialitate la care Clubul Sportiv este afiliat;
d) participa la luarea deciziilor in cadrul Consiliului de Administraţie al clubului;
e) asigura intocmirea documentatiilor necesare avizarii, afilierii si functionarii clubului;
f) indeplineste orice alte sarcini trasate de catre Preşedintele Consiliului de Administraţie al clubului.
Art.20 Administratorul financiar C.S. Someşul Căşeiu indeplineste urmatoarele atributiuni principale:
a) organizeaza si asigura evidenta contabila a clubului;
b) prezinta darea de seama contabila asupra executiei financiare a clubului;
c) fundamenteaza si intocmeste anual, la termenele prevazute de lege, proiectul bugetului de venituri si
cheltuieli al clubului, cu anexele sale, care va fi supus aprobarii Consiliul Local al Comunei Căşeiu;
d) intocmeste contul anual de executie al bugetului;
e) raspunde de utilizarea cu eficienta a creditelor bugetare;
f) asigura organizarea inventarierii anuale a patrimoniului clubului;
g) asigura realizarea de venituri proprii ale clubului;
h) indeplineste orice alte sarcini trasate de catre Preşedintele Consiliului de Administraţie al clubului.
CAPITOLUL IV - PATRIMONIUL ŞI VENITURILE CLUBULUI
Art.21 Patrimoniul C.S. Someşul Căşeiu va fi alcătuit din următoarele bunuri transmise în folosinţă gratuită
clubului de către CL Căşeiu: teren de sport artificial în Cășeiu nr. 64, teren iarbă și clădire vestiare în Cășeiu nr. 132X,
teren de iarbă aferent Cămin Cultural Rugășești în Rugășești nr. 243, precum si din bunurile dobandite de aceasta
structura sportiva.
Art.22 Veniturile, indiferent de sursă şi cheltuielile de orice natură ale clubului, sunt cuprinse în bugetul
anual propriu.
Art.23 (1) Administrarea bugetului anual de venituri şi cheltuieli se face în condiţiile prevăzute de normele
privind finanţele publice, atât pentru alocaţiile de la bugetul local al Comunei Căşeiu, cât şi pentru celelalte venituri.
(2) Bugetul anual al C.S. Someşul Căşeiu cuprinde la partea de venituri:
- venituri de la bugetul local şi /sau de stat;
- venituri proprii;
- alte venituri, în condiţiile legii.
(3) Bugetul anual al C.S. Someşul Căşeiu se aprobă de către Consiliul Local al Comunei Căşeiu.
(4) Anual, Consiliul Local al Comunei Căşeiu aloca C.S. Someşul Căşeiu, prin hotarare, o suma de bani care
poate fi rectificata in cursul anului.
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(5) Anual, in primul trimestru, Preşedintele clubului va prezenta Consiliul Local al Comunei Căşeiu o dare de
seama privind executia financiara pe anul precedent si va prezenta proiectul de buget pe anul in curs.
(6) Soldurile anuale rezultate din executia bugetara se reporteaza in anul urmator.
Art.24 (1) Veniturile obţinute din activităţi se gestionează şi se utilizează la nivelul clubului în vederea
realizării scopului şi obiectului de activitate.
CAPITOLUL V - SUPRAVEGHEREA ŞI CONTROLUL CLUBULUI SPORTIV SOMEŞUL CĂŞEIU
Art.25 Supravegherea şi controlul C.S. Someşul Căşeiu se face de către Consiliul Local al Comunei Căşeiu şi de
către organismele cu atribuţii în materie cu privire la activitatea financiara sau sportivă desfăşurată.
CAPITOLUL VI - ANTRENORII, SPORTIVII SI ANGAJATII CLUBULUI SPORTIV SOMEŞUL CĂŞEIU
Art.26 (1) C.S. Someşul Căşeiu poate avea salariati conform statului de functii aprobat de catre Consiliul Local
al Comunei Căşeiu.
(2) Acestia pot fi antrenori, sportivi sau alte persoane care asigura desfasurarea activitatii specifice a clubului,
atributiile acestora fiind stipulate in Regulamentul de ordine interioara al clubului si fisele postului intocmite pentru
fiecare functie.
Art.27 Toti antrenorii, sportivii sau angajatii, indiferent de relatia contractuala in care se afla cu C.S. Someşul
Căşeiu au obligatia de a respecta si a se bucura de drepturile conferite de legislatia muncii, prezentul regulament si
normele stabilite de organismele de specialitate.
Art.28 (1) Toti antrenorii, instructorii sportivi si sportivii, indiferent de forma de angajare sunt pe acelasi
nivel ierarhic in cadrul clubului, intre ei existand doar relatii de colaborare.
(2) a) Antrenorii au urmatoarele obligatii:
- sa respecte regulamentele proprii si ale organismelor in materie, precum si hotararile organului de
conducere;
- sa asigure pregatirea sportivilor, raportat la obiectivele stabilite de catre conducerea clubului;
- sa asigure educatia pe linie sportiva a componentilor grupelor de lucru;
- sa urmareasca activitatea sportivilor in cadrul programelor de pregatire si jocuri oficiale;
- sa informeze conducerea clubului despre problemele care tin de comportarea sportivilor la antrenamente si
competitii;
- sa asigure respectarea programului de antrenament stabilit prin normativele federatiilor de specialitate;
- sa promoveze in randul sportivilor un climat favorabil orientat spre performanta si realizarea obiectivelor
clubului;
- sa incurajeze si sa promoveze tinerii sportivi;
- sa initieze si sa organizeze o selectie permanenta si riguroasa a sportivilor;
b) Sportivii au urmatoarele obligatii:
- sa respecte regulamentele proprii si ale organismelor in materie, precum si hotararile organului de
conducere;
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- sa preia sa foloseasca si sa pastreze echipamentul sportiv acordat de club pe baza de fisa individuala;
- sa predea echipamentul la magazia clubului in momentul incetarii activitatii sau la solicitarea conducerii
clubului;
- sa urmeze programul de pregatire in raport cu solicitarile corpului tehnic, tinind seama de obiectivele
stabilite de club;
- sa respecte tinuta si vestimentatia, stabilita de conducerea clubului, in deplasari, cantonamente si competitii;
- sa nu paraseasca zona de activitate a clubului decat cu aprobarea corpului tehnic, pe perioada pregatirii,
cantonamentelor si competitiilor;
- sa respecte conduita de fair-play fata de persoanele implicate in procesul de pregatire si competitional;
- sa respecte programul de odihna stabilit de corpul tehnic;
- sa nu faca reclama sau publicitate unor firme fara aprobarea conducerii clubului;
- sa depuna efortul necesar pentru obtinerea de rezultate sportive;
- sa pastreze confidentialitatea datelor care tin de partea de salarizare individuala, indemnizatii sau premii.
(3) Antrenorii si jucatorii au urmatoarele drepturi:
- plata salariilor si indemnizatiilor lunare, precum si premiilor in functie de rezultatele obtinute, conform
legislatiei in vigoare;
- plata diurnei pentru deplasarile efectuate conform legislatiei in vigoare pentru unitatile sportive bugetare;
- stimularea si recompensarea unor sportivi pentru merite deosebite, evidentiati in cadrul competitiilor – pe
baza referatului intocmit de corpul tehnic.
CAPITOLUL VII - RECOMPENSE
Art.29 Membrii clubului care se disting in practicarea ramurilor sportive în cadrul clubului, precum şi cei
care au calitatea de susţinători sau colaboratori şi se disting în activităţile depuse pentru realizarea scopului
clubului, pot fi recompensati, dupa caz cu:
 oferirea de diplome de onoare;
 oferirea de carti de specialitate;
 insigne, medalii;
 stagii in tara, intr-o statiune turistica;
 participarea la stagii in strainatate;
 echipament sportiv;
 premii in bani.
CAPITOLUL VIII - SANCTIUNI
Art.30 (1) Sanctiunile ce pot fi acordate antrenorilor si sportivilor clubului sunt urmatoarele:
a) avertismentul;
b) retragerea retributiei sau indemnizatiei pe o durata de 1 – 3 luni, cu 5 – 10 %;
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c) suspendarea activitatii sportive pe o perioada cuprinsa intre 1 – 24 luni;
d) reducerea sau anularea premiilor sau recompenselor;
e) excluderea din cadrul clubului.
(2) In cazul angajatilor clubului, acestora le sunt aplicabile dispozitiile in materie continute de legislatia
muncii.
(3) Aplicarea sanctiunilor se va face dupa intocmirea unor materiale de cercetare a caror intocmire va fi
dispusa de Preşedinte, aprobarea acestora urmand a se face de catre Consiliul de Administratie.
CAPITOLUL X - DISPOZIŢII FINALE
Art.31 C.S. Someşul Căşeiu este supus înregistrării în Registrul Sportiv.
Art.32 C.S. Someşul Căşeiu are ştampilă, emblemă, insignă şi steag propriu.
Art.33 (1) C.S. Someşul Căşeiu deţine exclusivitatea:
 dreptului asupra imaginii de grup sau individuale, statică şi/sau în mişcare a sportivilor săi;
 dreptul de folosinţă asupra siglei sau emblemei proprii;
 drepturile de reclamă, publicitate şi de televiziune la competiţiile pe care le organizează sau la care
participă, după caz.
(2) Drepturile menţionate mai sus pot fi cesionate de club, altor persoane juridice sau fizice, în condiţiile legii.
Art.34 Organul de control al activităţii economico-financiare al clubului este controlul financiar preventiv a
auditului intern , Ministerul de Finanţe şi Curtea de Conturi.
Art.35 (1) C.S. Someşul Căşeiu se poate desfiinta doar prin hotarare a Consiliului Local al Comunei Căşeiu.
(2)In cazul desfiintarii C.S. Someşul Căşeiu, lichidarea clubului se va face conform prevederilor legale in
vigoare, iar bunurile transmise în folosinţă gratuită clubului revin automat în patrimoniul comunei.
Art.36 Prevederile prezentului regulament se pot completa cu alte dispoziţii legale în domeniu.
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la Regulamentul de organizare şi funcţionare
al Clubului Sportiv Someşul Căşeiu
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