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ROMÂNIA  

JUDEȚUL TIMIȘ 

CONSILIUL LOCAL AL 

COMUNEI DUDEȘTII NOI 

 

 
 

 
HOTĂRÂREA 

Nr. 23 din 22.02.2016 

privind numire administrator al Asociației Sportive Dudeștii Noi 
 

           Având în vedere omisiunea numirii unui administrator al Asociației Sportive Dudeștii 
Noi inființată prin Hotărârea Consiliului Local Dudeștii Noi nr.16/2016, și necesitatea 
semnării  contractului de societate în formă autentică, 
 
            luând act de: 

a) referatul de aprobare al primarului comunei Dudeştii Noi, în calitatea sa de 

iniţiator, înregistrat sub nr.4385/2016, calitate acordată de prevederile  art. 45 alin. (6), teza 

a II-a din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, calitate delegată de către primarul comunei Dudeștii Noi către 

administratorul public prin Dispoziția nr. 205/2014, 

b)raportul compartimentului de resort din aparatul de specialite a primarului,  
înregistrat sub nr.4384/ 2016;   

 
        c) raportul Comisiilor de specialitate AGRUM, JUREX, ECOF, EDUX  ale Consiliului 
Local; 
 
         d)avizul de legalitate favorabil al secretarului comunei pentru proiectul de hotărâreîn 
conformitate cu prevederile art. 9 din Regulamentul propriu cuprinzând măsurile 
metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale consiliu local 
aprobat prin H.C.L. nr. 53 din 19 noiembrie 2012, 

 
 

analizând prevederile art. 36 alin. (2) lit. d), art. 45 alin. (2), lit.f  şi art. 115  alin. (1) şi 
(3) 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 numește  dl.Ladislau-Constantin GRECK, CNP                      , 
administrator al Asociației Sportive Dudeștii Noi. 
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          Art. 2. – Se aprobă Contractul de societate, prevăzut în anexă, parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 
          Art. 3. - Prin intermediul secretarului comunei, se comunică în mod obligatoriu, în 
termenul prevăzut de lege, prezenta hotărâre,  prefectului judeţului Timiş, primarului 
comunei,  și se aduce la cunoştinţă publică prin afişare, precum şi prin publicarea pe pagina 
de internet la adresa: www.pcdn.ro.  

 
 
 

         
  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F2/A0 
LL/LL 
EX.4 
 
 
 
 
 
 
 

Contrasemnează: 

SECRETARUL COMUNEI  
DUDEŞTII NOI 

   

 …………………………….………………………… 

 

Loredana-Adina-Mihaela LUCIU 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 
   

 …………………………….…………………………I 

Ion BELBA 

L.S. 

http://www.pcdn.ro/
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CONTRACT DE SOCIETATE 
pentru constituirea ASOCIATIA SPORTIVĂ DUDEȘTII NOI 

 
CAP. I PARTILE CONTRACTANTE           
 
1. Consiliul Local al comunei Dudeștii Noi,  cu sediul în comuna Dudeștii Noi, Calea 
Becicherecului, nr.29,  județul Timiș, cod fiscal 16561131, reprezentată   prin domnul Ion 
BELBA, CNP 1810419350110 in calitate de consilier local 
 
2. Elty-Justinian NEAGOE cetățean român, domiciliat  în mun.Timișoara, str.Torac, nr.29, 
județ Timiș, posesor al C.I., seria TM, nr.116025, eliberat de SPCLEP Timișoara, la data de 
17.02.2014, CNP 1680122354783 
 
3.Constantin VARGA, cetatean roman, domiciliat în mun.Timișoara, Ale.Martir O.Țînțaru, 
nr.1, bl.36, sc.C, ap.16, județ Timiș, posesor al CI, seria TM, nr.762656, eliberat de 
SPCLEP Timișoara, la data de 05.08.2009, CNP 1641118354766  
 
au convenit, prin vointa lor unanima, constituirea unei societati civile cu respectarea 
prevederilor art. 1881-1889 din Codul civil si ale art. 25 din Legea Educatiei Fizice si 
Sportului care va fi denumita ASOCIAȚIA SPORTIVĂ DUDEȘTII NOI. 
 
  
CAP. II CLAUZE GENERALE - SCOP, DENUMIRE, SEDIU 
 
Art. 2.1. Societatea ASOCIAȚIA SPORTIVĂ DUDEȘTII NOI, este societate civila, nu 
efectueaza acte de comert, nu are personalitate juridică și nu este subiect autonom de 
drept.  ASOCIATIA SPORTIVĂ se constituie in cadrul Consiliului Local al comueni Dudeștii 
Noi și va folosi pentru realizarea scopului propus bazele sportive ale acesteia. 
 
Art. 2.2. Societatea are ca scop organizarea si administrarea unor activitati sportive prin 
promovarea  mai multor discipline sportive cu drept de participare la activitatile si 
competitiile sportive organizate de asociatiile  judetene pe ramura de sport si inspectoratele 
scolare cu finalizare la nivel local si judetean. 
 
Art. 2.3. ASOCIATIA SPORTIVA DUDEȘTII  NOI se va afilia la asociatiile judetene pe 
ramura de sport la disciplinele sportive prevazute in prezentul contract dupa inscrierea in 
Registrul Sportiv si obtinerea Certificatului de Identitate Sportiva. 
 
Art. 2.4. Societatea ASOCIATIA SPORTIVA DUDEȘTII NOI este infiintata pe durata 
nedeterminata, activitatea urmand sa inceapa la data inscrierii in Registrul Sportiv si 
eliberarii Certificatului de Identitate Sportiva. 
 
Art. 2.5. Sediul ASOCIATIEI SPORTIVE DUDEȘTII NOI  este in comuna Dudeștii Noi, 
Calea Becicherecului, nr.29 si poate fi schimbat in alta localitate / adusa prin hotararea 
asociatiilor. 
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CAP. III.APORTUL ASOCIATILOR 
 
Art. 3.1. Aportul social poate consta in: numerar, bunuri sau prestatii in munca.  
 
Art. 3.2. Aportul social in lei al ASOCIATIEI SPORTIVE DUDEȘTII NOI este de  1500 lei, 
care se divide in  150 parti sociale, valoarea unei parti sociale fiind de 10 lei, subscris de 
asociati astfel: 
- Consiliul Local al comunei Dudeștii Noi, 1470 Lei,  98 % parte 
-  Elty –Justinian NEAGOE, 15  Lei, 1 % parte 
-  Constantin VARGA, 15 Lei, 1 % parte 
                         
Art. 3.3. Aportul social in numerar si bunuri (mobile sau imobile) devin proprietate comuna a 
asociatilor pe cote parte. 
 
Art. 3.4. Aportul social constand in numerar si in bunuri vor fi puse la dispozitia asociatiei in 
termen de 5 (cinci) zile de la data autentificarii contractului de societate si vor trece in 
patrimoniul social al societatii. 
 
Art. 3.5. Aportul constand in prestatii de munca va fi adus de asociati pe toata perioada de 
functionare a AS, care va fi evaluat periodic de catre conducerea si administrarea asociatiei. 
 
CAP. IV OBIECTIVELE ASOCIATIEI SPORTIVE 
 
Art. 4.1. Obiectivele ASOCIATIEI SPORTIVE DUDEȘTII NOI sunt stabilite in concordanta 
cu prevederile Legii EFS 69/2000 si a HG 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de 
punere in aplicare a dispozitiilor Legii EFS 69/2000, respectiv de a contribui la imbunatatirea 
starii de sanatate a membrilor sai prin practicarea exercitiului fizic si a sportului, de a folosi 
in limita timpului disponibil baza materiala a institutiei unde asociatii isi desfasoara 
activitatea si de a contribui la sustinerea financiara a practicarii exercitiului fizic si sportului 
la  mai multe discipline si ramuri sportive si a unor domenii de activitate dupa cum urmeaza: 
- fotbal 
- șah 
- atletism 
- baschet 
- oina 
- popice 
- table- 
- tenis 
- tenis de masa 
- handball 
- volei- 
  
CAP. V FUNCTIONAREA, CONDUCEREA SI ADMINISTRAREA ASOCIATIEI SPORTIVE 
 
Art. 5.1.  Functionarea asociatiei: Asociatia ia fiinta si incepe sa functioneze din momentul 
recunoasterii asociatiei prin inscrierea acesteia in Registrul Sportiv si obtinerea Certificatului 
de Identitate Sportiva in conditiile legii . 
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Art. 5.2. Pe durata functionarii Asociației Sportive Dudeștii Noi, asociatii sunt obligati sa-si 
indeplineasca obligatiile  si  sa-si exercite drepturile cu buna credinta si sa manifeste grija 
pentru bunul mers al Asociației Sportive Dudeștii Noi. 
 
Art. 5.3. Raspunderea patrimoniala a asociatiilor este angajata pentru daunele cauzate din 
culpa, chiar daca, prin alte fapte sau acte juridice, acestia ar aduce foloase societatii civile. 
Nu se compenseaza daunele provocate de asociati cu foloasele aduse societatii de catre 
acestia. 
 
Art. 5.4. Drepturile, obligatiile si raspunderile asociatilor: 
Drepturi: 
- sa participe la adunarea generala 
- sa aleaga si sa fie ales 
- sa participe la toate activitatile 
- sa participe si sa sustina activitatile competitionale 
Obligatii: 
- sa reprezinte cu demnitate si corectitudine asociatia 
- sa contribuie la marirea patimoniului asociatiei: bani, bunuri, prestatii 
Raspunderi: 
- pentru daunele provocate asociatiei din vina sa. 
 
Art. 5.5. Drepturile asociatiilor, in principiu, sunt NETRANSMISIBILE. 
 
Art. 5.6. Conducerea asociatiei:  Organul de conducere al asociatiei este adunarea generala 
formata la infiintare din membrii fondatori. 
Adunarea generala numește ca administrator pe domnul Ladislau-Constantin GRECK. 
Controlul financiar intern va fi asigurat de un cenzor. 
Administratorul este obligat sa convoace Adunarea asociatilor la sediul social cel putin o 
data pe an sau de cate ori  este necesar. 
 
Art. 5.7. Oricare dintre asociati va putea cere convocarea Adunarii asociatilor, aratand 
scopul acestei convocari. 
 
Art. 5.8. Convocarea adunarii asociatilor se va face prin scrisoare simpla sau pe baza de 
tabel cu semnatura, cu cel putin 10 zile inainte de data fixata pentru tinerea acesteia, daca 
asociatii  nu au convenit o alta procedura mai simpla si un alt termen, aratandu-se ordinea 
de zi. 
 
Art. 5.9. Hotararile asociatilor se iau de adunarea asociatilor, care va decide prin majoritarea 
absoluta a asociatilor si partilor sociale. Fiecare parte sociala da drept de vot. Un asociat nu 
poate exercita dreptul sau de vot in deliberarile Adunarii asociatilor referitoare la partile sale 
in natura sau la actele juridice incheiate intre el si asociatie. 
 
Art. 5.10. La fiecare adunare a asociatilor, se va intocmi un proces – verbal, de catre un 
secretar numit de asociati care se va inscrie intr-un registru sigilat si parafat. 
 
Art. 5.11. Administrarea asociatiei:  Administratorul numit va reprezenta asociatia in raport 
cu autoritatile, instantele judecatoresti si tertii. Administratorul trebuie sa aiba calitatea de 
asociat, cu puteri depline. Administratorul poate lucra separat, situatie in care raspunderea 
este individuala. 
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Art. 5.12. Administratorul poate fi revocat pentru motive temeinice sau in cazul in care se 
afla in incapacitate de exercitare a calitatii acordate (deces, boala, demisie) pe o perioada 
de cel putin 30 de zile, caz in care Adunarea asociatilor va numi un alt administrator pentru 
conducerea asociatiei. 
 
Art. 5.13. Administratorul asociatiei are urmatoarele atributii: 
a) elaboreaza strategia asociatiei si o supune Adunarii asociatilor; 
b) elaboreaza programele de activitate si le  supune Adunarii asociatilor; 
c) stabileste programul de functionare al asociatiei;   
d) stabileste si aproba necesarul de dotari si investitii; 
e) stabileste anual repartizarea profitului/pierderii intre asociati, potrivit cotelor convenite; 
f) stabileste structura organizatorica a asociatiei si o supune spre aprobare Adunarii 
asociatilor; 
g) elaboreaza regulamentul de ordine interioara si alte regulamente si le supune spre 
aprobare Adunarii asociatilor; 
h) angajeaza si elibereaza din functie personalul asociatiei, stabileste atributiile si 
responsabilitatile acestuia; 
i) elaboreaza bugetul de venituri si cheltuieli si le supune spre aprobare Adunarii asociatilor; 
j) prezinta un raport anual Adunarii asociatilor privind activitatea desfasurata pe baza de 
dare de seama la sfarsitul exercitiului financiar; 
k) indeplineste orice alte atributii care nu intra in competenta Adunarii asociatilor. 
 
 
CAP. VI MODALITATI DE FINANTARE  
 
Art. 6.1. Finantarea activitatii sportive in structurile sportive fara personalitate juridica se  
realizeaza conform Legii 69 / 2000 prin: 
- aportul asociatilor; 
- repartizarea unor sume pentru activitatea sportiva din bugetul de venituri si cheltuieli al 
institutiilor si unitatilor din cadrul carora s-a constituit structura sportiva; 
- alte surse. 
  
 
CAP. VII RASPUNDEREA CONTRACTUALA 
 
Art. 7.1. Asociatii raspund pentru obligatiile asumate in cadrul contractului de societate, iar 
in raport cu tertii se instituie o raspundere personala, inclusiv pentru faptele personale 
comise care deriva din activitatea asociatiei. 
 
Art. 7.2. Raspunderea asociatiei fara personalitate juridica este exclusa, exceptand situatia 
raspunderii solidare a membrilor asociati. 
  
 
CAP. VIII MODALITATEA DE IMPARTIRE A REZULTATELOR ACTIVITATII COMUNE 
DESFASURATE 
  
Art. 8.1. Rezultatele financiare obtinute prin aportul asociatilor indiferent, de orice natura va 
fi folosit in scopul dezvoltarii activitatii sportive si a bazei materiale din asociatia sportiva. 
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CAP. IX CLAUZE SPECIALE                     
 
Art. 9.1. Denuntarea unilaterala a prezentului contract de asociere este interzisa sub 
sanctiunea de daune de interese. 
 
Art. 9.2. Retragerea unui asociat se poate face cu un preaviz de 30 de zile calendaristice, 
care se va depune in scris catre administratorul asociatiei. In cazul retragerii unui asociat 
acesta va avea doar dreptul la restituirea in natura a bunului adus in asociatie cu titlu de 
folosinta si cota-parte din profitul realizat pana in data expirarii preavizului, respectiv 
incetarea calitatii de asociat. 
 
Art. 9.3. Cu aprobarea unanima a membrilor asociati pot fi coptati in asociatie si alti membri 
care indeplinesc conditiile minime stabilite prn hotararea Adunarii asociatilor. 
 
Art. 9.4. Litigiile care s-ar putea ivi intre asociati vor fi rezolvate pe cale amiabila. In cazul in 
care acest lucru nu este posibil, litigiile vor fi solutionate de instantele de drept comun. 
 
 CAP. X INCETAREA CONTRACTULUI 
 
Art. 10.1. Contractul inceteaza: 
- prin hotararea Adunarii asociatilor; 
- in imposibilitatea realizarii obiectivului contractului; 
- alte clauze prevazute de lege. 
 
Art. 10.2 Contractul inceteaza in caz de forta majora in cazul in care aceasta dureaza mai 
mult de 6 luni sau in situatia unor impedimente legale privind desfasurarea normala a 
activitatii. 
 
CAP. XI DISPOZITII FINALE 
 
Art. 11.1. ASOCIATIA SPORTIVA  Dudeștii Noi are emblema, steag, culori si stampila 
proprie.  
 
Art. 11.2. Prezentul contract poate fi modificat / completat prin acordul scris al partilor.  
 
Art. 11.3. Prezentul contract de societate va fi autentificat la notar public, unde vor semna 
toti  
asociatii sau numai imputernicitii mandatati de Adunarea asociatilor.  
Art. 11.4. ASOCIATIA SPORTIVA DUDEȘTII NOI se inregistreaza in Registrul Sportiv 
pentru a primi un numar de identificare si Certificat de Identitate Sportiva.  
 
Art. 11.5. ASOCIATIA SPORTIVA  DUDEȘTII NOI   recunoscuta oficial se poate afilia la 
Asociatiile Judetene pe ramuri de sport, constituite potrivit art.34 din Legea EFS 69 / 2000.  
 
Art. 11.6. ASOCIATIA SPORTIVA DUDEȘTII NOI  detine exclusivitatea privind:  
a) Dreptul asupra imaginii de grup sau individuale, statica si in miscare a sportivilor  in 
echipament de concurs si de reprezentare, cand participa la competitii in numele respectivei 
structuri; 
b) dreptul de folosinta asupra emblemei, steagului, culorilor si stampilei               
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c) drepturile de reclama, publicitate si de televiziune la competitiile pe care le organizeaza 
sau la care participa, dupa caz. 
 
Art. 11.7. Drepturile mentionate mai sus pot fi cesionate, in conditiile legii. 
 
Art. 11.8.Autoritatea disciplinara se exercita potrivit Legii 69/2000. 
 
Art. 11.9. Revocarea recunoasterii functionarii Asociației Sportive Dudeștii Noi este de 
competenta Asociației Naționale de Sport  prin Direcția Județeană pentru Sport și Tineret 
Timiș  si va produce numai in cazurile expres prevatute de lege.  
 
Art. 11.10. ANS prin DSJ exercita supravegherea si controlul activitatii AS.  
 
Art. 11.11. Controlul si asistenta medicala in activitatea sportiva a ASOCIATIEI SPORTIVE 
DUDEȘTII NOI sunt obligatorii. 
 
Art. 11.12. Veniturile indiferent de sursa si cheltuielile de orice natura sunt cuprinse intr-un 
buget anual propriu.  
 
Art. 11.13. Prevederile prezentului contract de societate se completeaza cu prevederile 
art.1491 si urmatoarele din Codul Civil, precum si cu prevederile Legii EFS 69/2000 si a 
Regulamentului de punere in aplicare a Legii 69/2000 aprobat prin HG 884/2001, Ordinul 
307 al ANS pentru aprobarea Strategiei Generale de organizare si dezvoltare a activitatii de 
educatie fizica si sport din Romania pe perioada 2001-2004, HG 1447/2007 pentru 
aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportiva, precum si cu celelalte legi 
pertinente care au legatura cu scopul si obiectivele A.S. 
 
Art. 11.14. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre 
partile contractante. 
 
Art. 11.15 IMPUTERNICIM pe  domnul Elty-Justinian NEAGOE, cetățatean român, 
domiciliat in mun.Timișoara, str.Torac, nr.29, judet Timiș,  posesor al C.I., seria TZ, 
nr.116025, eliberat la data 17.02.2014, CNP 1680122354783, de a ne reprezenta la 
autentificarea contractului de societate civila particulara si in vederea obtinerii Certificatului 
de Identitate Sportiva. 
  
              
SEMNATURILE ASOCIATILOR 

1.Consiliul Local al comunei Dudeștii Noi reprezentat de Ion BELBA 
2.Elty- Justinian NEAGOE 
3.Constantin VARGA 

 
 


