
 1 

 

R OMÂ NIA  

JUDEŢUL TIMIŞ 

CONSILIUL LOCAL AL  

COMUNEI DUDEŞTII NOI 

 

 
Iniţiator: primarul comunei  

Dudeştii Noi Alin Nica 

 

HOTĂRÂREA 

Nr. 14 din 14 mar 2011 
 

privind aprobarea Regulamentului de organizare  
şi funcţionare a Clubului de şah Dudeştii Noi 

 
Ţinând cont de necesitatea susţinerii activităţilor culturale, educative şi 

sportive din cadrul comunei Dudeştii Noi, 
având la bază H.C.L. nr. 4/2010 privind înfinţarea Clubului de şah Dudeştii 

Noi, 
având la bază prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) şi d), alin. (4) lit. a), alin. (6) lit.a 

şi în temeiul art. 45 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DUDEŞTII NOI adoptă prezenta  

 

HOTĂRÂRE 
 

Art.1.- Se aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a Clubului de şah 
Dudeştii Noi conform Anexei nr. 1 a prezentei hotărâri.- 

Art.2.- (1) Se numeşte ca administrator al Clubului de şah Dudeştii Noi domnul 
antrenor de şah Zamfir Moldovan. 

(2) Se împuterniceşte domnul Zamfir Moldovan să realizeze demersurile 
necesare pe lângă instituţiile şi organizaţiile competente în vederea afilierii şi înfiinţării 
juridice a Clubului de şah Dudeştii Noi.- 

Art.3.- Prezenta se comunică: 
a) Instituţiei Prefectului Timiş - Direcţia de Control a legalităţii actelor şi 

Contencios Administrativ; 
b) primarului comunei Dudeştii Noi; 
c) domnului Zamfir Moldovan; 
d) spre afişare avizier ori publicare ziar local.- 

 

 
  
 
 
 

 
 
Nr. 14 din 14 martie 2011 

Anexa nr. 1  

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

   
 …………………………….………………………… 

 
G H E O R G H E  C H I R V Ă S I T U  

Contrasemnează: 
SECRETARUL COMUNEI  

DUDEŞTII NOI 

   
 …………………………….………………………… 

 
NICOLAE GEHL 

L.S. 
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la HCL nr 14 din 14 martie 2011 
 

CLUBUL DE ŞAH DUDEŞTII NOI 
 

- Regulament de organizare şi funcţionare - 
 
 

I. FORMA JURIDICĂ 
 

 Art. 1. Clubul de Şah Dudeştii Noi este un club sportiv de drept public, 
înfiinţat de către Consiliul Local al Comunei Dudeştii Noi din judeţul Timiş, în 
conformitate cu Legea Educaţiei Fizice şi Sportului nr. 69/2000 cu modificările 
ulterioare, cu repectarea prevederilor Regulamentului de Aplicare a Legii Educaţiei 
Fizice şi Sportului nr. 69/2000, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 884/2001.    
  
 Art. 2. Clubul de Şah „Dudeştii Noi” se conduce conform prezentului 
Regulament de Organizare şi Funcţionare. 
 

II. SEDIUL SECŢIEI DE ŞAH 
 

 Art. 3. Sediul Clubului de Şah „Dudeştii Noi” şi implicit al secţiei de şah a 
clubului se află în judeţul Timiş, Comuna Dudeştii Noi, str. Calea Becicherecului, nr. 
29 (în locaţia Primăriei Comunei Dudeştii Noi).  
 

III. PATRIMONIUL SECŢIEI DE ŞAH 
 
 Art. 4. Patrimoniul secţiei de şah este constituit din piese de şah, ceasuri de 
şah, cărţi, reviste sau alte materiale necesare în antrenamentele şi competiţiile 
şahiste. 
 

IV. ÎNSEMNELE ŞI CULORILE 
 
 Art. 5. Având în vedere că reprezintă Comuna Dudeştii Noi, însemnele şi 
culorile Clubului de Şah „Dudeştii Noi” sunt identice cu cele ale Comunei Dudeştii 
Noi:   

 
V. OBIECTUL DE ACTIVITATE 

 
 Art. 6. Clubul de Şah „Dudeştii Noi” îşi propune să realizeze acţiuni de 
selecţie şi pregătire în domeniul şahului, precum şi participarea la sistemul naţional 
de competiţii şahiste. Obiectivele pe termen lung al  Clubului de Şah „Dudeştii Noi” 
sunt: alfabetizarea şahistă a copiilor şi juniorilor din Comuna Dudeştii Noi, căutarea 
de noi talente, utilizarea şahului ca mijloc de dezvoltare pentru copiii care 
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demonstrează aptitudini şi înclinaţie pentru sportul minţii, reprezentarea Comunei 
Dudeştii Noi în competiţiile şahiste, organizarea unui concurs anual de şah: Cupa 
„Dudeştii Noi” la şah. 

 
VI. SURSELE DE FINANŢARE 

 Art. 7. Sursele de finanţare ale Clubului de Şah „Dudeştii Noi” se constituie 
din:   

A. PROGRAME DE FINANŢARE NAŢIONALE ŞI EUROPENE;  

B. VENITURI BUGETARE;  

C. VENITURI PROPRII provenite din  
 
1. încasări din manifestaţii sportive, prestări de servicii, drepturi televiziune; 
2. încasări din contracte de sponsorizare, reclamă şi publicitate sportivă, precum şi 

din alte contracte pentru realizarea de venituri, încheiate cu parteneri români sau 
străini; 

3. cotizaţii şi taxe, indemnizaţii de transfer, contribuţii băneşti sau în natură; 
4. vânzarea unor lucrări de specialitate sau a unor materiale de publicitate sportivă; 
5. donaţii şi contribuţii în bani sau natură, de la persoanele fizice, juridice române sau 

străine; 

D. ALTE SURSE, în condiţiile legii. 

VII. MEMBRII CLUBULUI 
 

Art 8. Membrii clubului sunt: 
 

a. membrii fondatori; 
b. sportivii (şahiştii) activi, legitimaţi la clubul de şah; 
c. membrii susţinători; 
d. membrii de onoare. 
 

Art 9. Membrii fondatori ai Clubului de şah Dudeştii Noi sunt:  
Alin-Adrian NICA – primar, Ioan GOŞA - viceprimar, Zamfir MOLDOVAN – 

antrenor de şah şi, de asemenea, membrii în funcţie ai Consiliului Local Dudeştii 
Noi (Anexa 1).   

 
Art. 10. Sportivii activi legitimaţi la Clubul de Şah “Dudeştii Noi” trebuie să 

aibă o legitimaţie emisă de către Federaţia Română de Şah, cu viza anuală achitată. 
Pentru a avea drept de vot în Adunarea Generală, ei trebuie să fi participat în anul 
respectiv sau în anul precedent la cel puţin o competiţie oficială de şah practic sau 
rapid, (organizată în România de către un club de şah şi anunţată pe site-ul F.R. Şah 
sau în buletinele oficiale ale F.R. Şah). În cazul în care acel sportiv nu a împlinit încă 
14 ani, dreptul de vot în Adunarea Generală va fi exercitat de unul sau doi dintre 
tutorii acestuia (părinţi sau bunici), ca membri susţinători.    

 
Art. 11. Membrii susţinători ai Clubului de Şah “Dudeştii Noi” sunt acele 

persoane care, prin activitatea lor sau prin sprijinul lor material şi / sau decizional 
susţin Clubul de Şah “Dudeştii Noi” şi a căror calitate este recunoscută în acest sens 
de către Adunarea Generală a Clubului de Şah. Calitatea de membru susţinător se 
acordă pe termen de patru ani de la data deciziei Adunării Generale urmând ca, dacă 
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este cazul, aceasta să fie reînnoită printr-o nouă decizie a Adunării Generale. 
Reprezentanţii Primăriei Dudeştii Noi (primar, viceprimar) în Biroul de Coordonare al 
clubului, primesc în mod automat calitatea de membri susţinători ai Clubului de Şah 
“Dudeştii Noi”, pe durata întregului lor mandat.     

 
Art. 12. Membrii de onoare ai Clubului de Şah “Dudeştii Noi” au o funcţie 

onorifică şi primesc acest titlu pe viaţă, printr-o hotărâre a Adunării Generale, în urma 
unor servicii deosebite aduse clubului, primind cu această ocazie o diplomă şi o 
medalie sau o plachetă.  

 
VIII. ORGANELE DE CONDUCERE ŞI ADMINISTRARE,   CONTROL ŞI 

ATRIBUŢIILE LOR 
 

Art. 13. Organele de Conducere ale Clubului de Şah “Dudeştii Noi” sunt: 
 
1. Adunarea Generală a Clubului de Şah “Dudeştii Noi”; 
2. Biroul de Coordonare. 
 
Art. 14. Adunarea Generală a Clubului de Şah “Dudeştii Noi” este formată 

din sportivii activi legitimaţi, în condiţiile Art. 10 din prezentul Regulament, 
precum şi din membrii susţinători.  

 
Art. 15. Biroul de Coordonare al Clubului de Şah este format din trei 

persoane, după cum urmează:  
 
1. Preşedintele Clubului de Şah (primarul în funcţie al Comunei Dudeştii Noi);  
2. Vicepreşedintele Clubului de Şah (viceprimarul Comunei Dudeştii Noi);  
3. Administratorul (directorul executiv) al Clubului de Şah (de preferinţă un 

jucător de şah sau un antrenor de şah) ales de către Adunarea Generală pe o 
perioadă de 3 ani.  

 
Art. 16. Preşedintele şi vicepreşedintele Clubului de Şah pot fi supliniţi 

temporar în atribuţiile lor, cu delegaţie scrisă sau verbală, de către un angajat al 
Primăriei Dudeştii Noi.   

 
Art. 17. Adunarea Generală îşi concretizează activitatea prin Hotărâri, iar 

Biroul de Coordonare prin Decizii. Atât Hotărârile, cât şi Deciziile se iau cu 
majoritate simplă din cei prezenţi.   

 
Art. 18. Adunarea Generală a Clubului de Şah are două întruniri ordinare 

anual, iar întrunirile extraordinare au loc fie la Decizia Biroului de Coordonare (luată 
cu majoritate simplă), fie la propunerea a cel puţin 1/3 dintre membrii Adunării 
Generale (formulată în scris şi vizată de cel puţin unul dintre membrii Biroului de 
Coordonare).  

 
 Art. 19. Pentru a putea emite hotărâri, trebuie să fie prezenţi cel puţin 1/3 din 

membrii Adunării Generale a Clubului de Şah, inclusiv doi membri ai Biroului de 
Coordonare.  

 
Art. 20. Pentru a putea emite hotărâri în probleme de natură litigioasă, trebuie 

să fie prezenţi cel puţin jumătate plus unu dintre membrii Adunării Generale, inclusiv 
doi membri ai Biroului de Coordonare, iar hotărârile respective se iau cu majoritate de 
două treimi.  
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 Art. 21. Adunarea Generală a Clubului de Şah are următoarele atribuţii: 
a) Discută, propune modificări şi aprobă Raportul Anual de Activitate, Proiectul 

Anual de Buget şi Planurile de Perspectivă (conţinând calendarul competiţional şi 
obiectivele); 

b) Alege membrii de onoare ai clubului şi reînnoieşte lista membrilor 
susţinători;  

c) Alege sau realege administratorul clubului; 
d) Poate retrage calitatea de membru al clubului, în cazuri motivate, pentru 

lipsă prelungită de activitate sau pentru conduită incompatibilă cu această calitate; 
e) Ia orice alte hotărâri în problemele vitale, de perspectivă, ale activităţii 

clubului.    
 
Art. 22. Atribuţiile administratorului clubului de şah sunt: întocmirea 

rapoartelor de activitate, statistici şi strategii; propunerea bugetului şi prezentarea 
calendarului sportiv, îndeplinirea formalităţilor, identificarea de resurse, coordonarea 
programelor de finanţare etc.  

Art. 23. Atribuţiile antrenorului sunt: legitimarea sportivilor, organizarea de 
selecţii, cursuri şi concursuri de şah, organizarea participării la competiţii; propunerea 
obiectivelor de performanţă etc. Dacă nu există un antrenor în cadrul clubului, atunci 
administratorul sau un alt membru al clubului de şah va prelua şi atribuţiile acestuia 
(ale antrenorului).   

Art. 24. Biroul de Coordonare are următoarele atribuţii:  
a) Coordonează activitatea curentă a clubului de şah; 
b) Supervizează şi sprijină activitatea administratorului.  
 
Art. 25. Organele de control şi supervizare ale Clubului de Şah Dudeştii Noi 

sunt:  
a) Federaţia Română de Şah;  
b) Consiliul Local al Comunei Dudeştii Noi;  
c) Serviciul Financiar-Contabil al Primăriei Dudeştii Noi;  
d) Serviciul Juridic al Primăriei Dudeştii Noi.   
 
Art. 26. Federaţia Română de Şah primeşte un raport anual de activitate de 

la Clubul de Şah „Dudeştii Noi”, aprobă cererile de legitimare, de transfer sau 
organizare de competiţii şi supervizează acţiunile cluburilor de şah afiliate, conform 
Regulamentului F.R. Şah.  

 
Art. 27. Consiliul Local al Comunei Dudeştii Noi primeşte de la Biroul de 

Coordonare al Clubului de Şah rapoartele periodice de activitate şi aprobă alocările 
de buget.   

 
Art. 28. Consiliul Local al Comunei Dudeştii Noi numeşte primul administrator 

al Clubului de Şah Dudeştii Noi, care va îndeplini formalităţile de obţinere a 
Certificatului de Identitate Sportivă şi apoi de afiliere a clubului la Federaţia Română 
de Şah.  

 
Art. 29. Întrunirile Adunării Generale ale Clubului de Şah vor fi anunţate cu cel 

puţin 2 săptămâni înainte prin lista de mail a membrilor şi/sau pe site-ul Primăriei 
Dudeştii Noi.   

 
 
Regulament aprobat în şedinţa Consiliului Local al Comunei Dudeştii Noi, 

din data de 14 martie 2011. 
 


