STATUT
al Asociatiei CLUB SPORTIV DACIA UNIREA BRAILA
actualizat prin Hotararea Adunarii Generale din data de 25.06.2015 si
Hotararea Adunarii Generale din data de 28.07.2015

CAPITOLUL I Dispozitii generale
Art.1. Subsemnatii :
1. AVRAMESCU VALENTIN, domiciliat in str. Siret nr. 15, bl.CFR, ap. 15, Braila,
jud.Braila, CNP 1680630092257, legitimat cu C.I., seria XR nr. 419068, eliberata de
SPCLEP Braila la data de 20.06.2012, in calitate de membru asociat,
2. POPA VASILE, domiciliat in str. Sos. Buzaului nr. 23, bl B39, ap. 22, Braila,
Jud.Braila, CNP 1660817092231, legitimat cu C.I., seria XR, nr.498329, eliberata de
SPCLEP Braila la data de 01.08.2014, in calitate de membru asociat,
3. DUMITRASCU GICU, domiciliat in Bdul. Dorobantilor nr. 48, bl. A55 ,sc.4, ap.
121, Braila, jud. Braila, CNP 1560901090039, legitimat cu C.I., seria XR nr. 464776,
eliberata de SPCLEP Braila la data de 03.09.2013, in calitate de membru asociat,
am hotarat modificarea si actualizarea statutului Asociatiei in conformitate cu
prevederilor Statutului Asociatiei, al O.G. nr.26/2000 privind asociatiile si fundatiile
si a Legii nr.69/2000 a educatiei fizice.
CAPITOLUL II Scopul si obiectivele Asociatiei
Art.2. ASOCIATIA CLUB SPORTIV ”DACIA UNIREA” BRAILA este o asociatie
romana, fara scop patrimonial, alcătuită din persoane fizice si juridice, avand propriul ei
statut legal, si este CONTINUATOAREA DE DREPT A CLUBULUI-SIMBOL AL
BRAILEI, club fondat în anul 1919, propunandu-si sa pastreze si sa duca mai departe
istoria, principiile, valorile si identitatea acestuia.
Art.3 Asociatia CLUB SPORTIV DACIA UNIREA BRAILA este o asociatie
nonprofit, neguvernamentala, fara scop patrimonial, si urmareste in principal sustinerea si
promovarea activitatilor sportive de fotbal, precum si organizarea si administrarea
activitătii sportive fotbalistice, promovarea fotbalului si practicarea educatiei fizice si a
sportului, în toate formele sale, de către jucători indiferent de statutul lor amator sau
profesionist), initierea si pregatirea copiilor, tineretului pentru participarea la activitătile
si competitiile sportive ale fotbalului amator sau de performanta, la toate categoriile de
vârstă ( copii, juniori si seniori) .
Asociatia CLUB SPORTIV DACIA UNIREA BRAILA va fi denumita in prezentul
statut „Asociatia”.
Art.4. Obiectivele Asociatiei sunt :
- initierea si sustinerea unor programe si actiuni de atragere a tinerilor pentru
popularizarea si practicarea fotbalului.
- sustinerea de stagii si cantonamente precum si a altor forme de promovare si initiere in
sport ;
- sustinerea unor competitii potrivit regulamentelor in vigoare;
- stabilirea unor colaborari cu alte organizatii de specialitate din tara si din strainatate , in
vederea nivelului tehnic al practicantilor fotbalului;
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- initierea si instruirea membrilor Asociatiei si a altor persoane interesate in practicarea
sportului .
- stabilirea orientărilor privind dezvoltarea activitătilor de educatie fizică si sport la toate
categoriile de vârstă: copii, juniori si seniori;
- stabilirea programului de pregătire, instruire, achizitionare si selectie sportivă;
- organizarea stagiilor de pregătire, instruirea sportivilor pentru participarea la activitătile
competitionale;
- elaborarea propriilor regulamente, norme sportive, conditii de legitimare;
- administarea si gestionarea mijloacelor materiale si financiare aflate în patrimoniu;
- participarea la competitiile organizate de organele de drept;
- organizarea de actiuni proprii formării sportive a tinerilor;
- editarea de programe, postere si alte publicatii de propagandă sportivă;
- alte mijloace de actiune în legatură cu scopul Asociatiei
Art.5 Principiile care constituie fundamentul intregii activitati desfăsurate în ,,Asociatia
Club Sportiv DACIA UNIREA BRAILA” sunt:
- Deschiderea catre toţi actorii interesaţi – loturile de copii si juniori, loturile de seniori,
echipa tehnica, personalul administrativ, partenerii din cadrul aliantelor de afacerii,
autorităţile locale, finanţatorii, sponsorii, mass-media, suporterii, etc., carora trebuie să li
se ofere intr-un mod uşor şi accesibil, informaţii complete privind activităţile clubului,
aceasta fiind principala cale de a obţine credibilitate şi suportul necesar succesului.
- Participarea ca valoare, are în vedere manifestarea clubului ca actor al comunităţii,
dechiderea către public, receptarea semnalelor, a criticilor şi a sugestiilor provenite din
randul comunitatii. De asemenea ca si valoare internă, se va caracteriza printr-o
participare a intregului colectiv, a executivului şi a consiliului de conducere la
dezvoltarea strategiei şi la elaborarea, implementarea şi evaluarea activităţilor clubului.
- Răspunderea se referă în primul rând la respectarea obligaţiilor care revin clubului din
statutul său de persoană juridică, fiind subiect de drepturi şi obligaţii potrivit
reglementărilor juridice, inclusiv fiscale. În acelaşi timp răspunderea trebuie să
caracterizeze clubul în toate raporturile sale externe cu toţi partenerii săi, instituţionali
sau asociativi. Cea mai importantă răspundere pe care clubul o are va fi cea în raport cu
cei cărora le dedică programele sale – suporterii si comunitatea – cărora le generează
aşteptări.
- Eficienţa este esenţială pentru atingerea misiunii şi pentru îndeplinirea obiectivelor
clubului, îndeosebi în condiţiile unei concurenţe crescânde în domeniu. Suportul financiar
obţinut şi implicarea autoritatilor locale in sprijinirea clubului depind în mare măsură de
modul în care sunt utilizate resursele, de modul în care sunt ele puse în valoare.
- Coerenţa exprimă ataşamentul clubului la misiunea pe care şi-a asumat-o. Identitatea
clubului se construieşte treptat, prin activităţile si programele derulate, prin performantele
sportive, care în timp, vor face din numele clubului un actor cunoscut şi recunoscut în
comunitate. O identitate solidă presupune o compatibilitate între misiune şi obiective,
între acestea şi activităţile pe care le dezvoltă.
CAPITOLUL III Denumirea Asociatiei
Art.6. Denumirea Asociatiei este Club Sportiv Dacia Unirea Braila dovada
disponibilitatii denumirii se face cu adeverinta de disponibilitate a denumirii nr.146173
eliberata de Ministerul Justitiei la data de 19.06.2015.
Denumirea si sigla vor fi scrise pe antetul fiecărui act, publicaţie, comunicare,
corespondenţă sau anunţ, transmise către alte persoane fizice sau juridice.
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CAPITOLUL IV Sediul Asociatiei
Art.7. Sediul Asociatiei este in Braila, str. Parc Monument nr.1.
Sediul Asociatiei poate fi schimbat pe baza hotărârii Consiliului Director.
CAPITOLUL V Durata de functionare a Asociatiei
Art.8. Durata de functionare a Asociatiei este nelimitata.
CAPITOLUL VI Patrimoniul Asociatiei
Art.9. Patrimoniul Asociatiei este format din contributia membrilor in cote egale.
Art.10. Patrimoniul se va putea completa cu taxele de inscriere in asociatie, cotizatiile
membrilor, subventii, sponsorizari in conditiile legii, daruri manuale precum si orice alt
tip de donatii dobandite in conditiile legii.
Patrimoniul Asociatiei include si dreptul de participare in campionatul national de
fotbal Liga a doua .
Art.11 Întregul patrimoniul va fi evidentiat si păstrat, în conformitate cu legislatia
română în materie, pe numele Asociatiei si va fi folosit exclusiv pentru realizarea
obiectivelor ei.
CAPITOLUL VII Culorile, emblema si insemnele Asociatiei
Art.12. Emblema va contine denumirea Asociatiei, doi lupi dacici incadrand o corabie, o
minge de fotbal, un turn insemnand cetatea Brailei si expresia „nostri urbis legione”.
Emblema Asociatiei va fi folosita pe stampila, inscriptii, titluri de orice fel etc.

Art.13 Culorile clubului sportiv sunt alb si albastru, iar insemnele sunt reprezentate de
doi lupi cu trup de balaur – stindardul Daciei antice.
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CAPITOLUL VIII Membrii Asociatiei
Art.14. Asociatia se compune din urmatoarele categorii de membri:
Membrii fondatori sunt cei care au constituit clubul sportiv si au contribuit moral
si material la fondarea lui si la constituirea patrimoniului social, sunt persoanele fizice
care au aderat la statut, la data înfiintãrii Asociatiei si fac parte obligatoriu din membrii
Consiliului Director, avand si dreptul de a avea functii de conducere.
Membrii asociati sunt cei care se asocieaza ulterior fondarii si contribuie moral si
material la completarea patrimoniului clubului sportiv si pot fi persoane fizice sau
juridice.
Membrii de onoare sunt persoanele fizice si persoanele juridice care au adus si
aduc servicii deosebite clubului sportiv sau care il sprijina substantial , din punct de
vedere financiar. Membrii de onoare nu platesc cotizatie si pot participa la sedintele
Adunarii Generale, dar fara a avea drept de vot;
Membrii sustinatori sunt cei care adera la scopul clubului sportiv si contribuie
material si moral pentru realizarea obiectivelor acestuia.
Art.15. Calitatea de membru-asociat si de onoare se acorda de Adunarea Generala , iar
cea de membru sustinator de Consiliul Director.
Calitatea de membru asociat se pierde prin retragere (in acest caz , hotararea de
retragere se comunica cu cel putin 15 zile inainte de data primei adunari generale) sau,
prin excludere pentru abateri grave de la statut, regulamente si hotararile Consiliului
director.
Pot deveni membri sustinatori ai Asociatiei, persoane fizice care au implinit 18
ani si care îsi asuma principiile Asociatiei si doresc sã slujeascã scopurile pentru care a
fost înfiintatã Asociatia, cu respectarea hotãrârilor aprobate de organele de conducere,
persoane juridice, etc.
Solicitarea de admitere (adeziune) în Asociatie se depune în scris, odata cu taxa
de inscriere, la sediul acesteia, urmând ca organele de conducere sã se pronunte în
legãturã cu aceasta în termen de 15 zile de la data depunerii.
Taxa de inscriere si cotizatia minima lunara se vor stabili prin hotararea Adunarii
Generale. Fiecare membru solicitant va consemna in cererea de inscriere si nivelul
cotizatiei lunare alese, nivel in functie de care va dobandi dreptul la un numar de voturi
corespunzator in Adunarea Generala a Asociatiei;
Cotizatia aleasa se va achita lunar, dar nu mai tarziu de 15 ale lunii pentru care se
datoreaza aceasta. Cotizatia poate fi achitata si in avans.
Odata cu aprobarea cererii de admitere datele referitoare la solicitant vor fi
consemnate in Registrul membrilor Asociatiei, registru ce va fi infiintat la data intrarii in
vigoare a prezentelor modificari la statut cu datele referitoare la situatia membrilor
Asociatiei si va fi completat ori de cate ori este nevoie de catre secretarul Asociatiei,
desemnat de Adunarea Generala a membrilor Asociatiei;
Cererile de adeziune vor fi validate in prima adunare generala a Asociatiei.
Calitatea de membru sustinator se pierde prin retragere sau neplata cotizatiei timp
de 3 luni consecutive sau alternative.
Art.16. Membrii asociati care se retrag sau sunt exclusi nu au nici un drept asupra
patrimoniului social, ei ramanand obligati sa-si plateasca contributiile la care s-au obligat
fata de asociatie, pana la data depunerii cererii de retragere sau a validarii de catre
Adunarea generala a hotararii de excludere.
Art.17. Membrii Asociatiei au urmatoarele drepturi:
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-sa aleaga si sa fie alesi in Consiliul director si in Comisia de cenzori, daca au implinit
varsta de 18 ani, au aptitudini si capacitate pentru functiile la care candideaza si nu au
suferit nici o condamnare penala;
-sa-si exprime prin vot optiunea fata de proiectele de hotarari ale Adunarii generale;
-sa foloseasca bazele sportive si instalatiile, precum si localurile Asociatiei, in limita
disponibilitatii lor, in vederea desfasurarii de activitati sportive;
-sa beneficieze de intrare gratuita la jocurile in organizare proprie ale echipelor clubului
sportiv sau pe baza de abonament platit, in functie de posibilitatile si hotararile Adunarii
Generale.
Art.18. Membrii Asociatiei au urmatoarele obligatii:
- respecte, fara rezerve, statutul, regulamentele si hotararile Consiliului Director si
Adunarii Generale ale clubului sportiv;
-sa-si plateasca obligatiile materiale si financiare potrivit angajamentelor pe care si le-au
asumat;
-sa sustina in mod decent, civilizat si in spirit de fairplay, echipele si/sau sportivii
clubului sportiv in competitiile la care participa;
- sanu denigreze sau sa aduca atingere de niciun fel asociatiei si intereselor acesteia.
-sa apere, fara rezerve, culorile clubului sportiv si interesele lui.
CAPITOLUL IX Dreptul de vot
Art.19. Dreptul de vot pe categorii de membrii se stabileste dupa cum urmeaza:
Membri fondatori, asociati si sustinatori - in functie de valoarea cotizatiei lunare
stabilita in cererea individuala de admitere in asociatie (cel putin valoarea cotizatiei
minime stabilite de Adunarea Generala), si consemnata in registrul membrilor Asociatiei,
pot fi membrii cu drept de vot (cu un numar de voturi variabil ) sau fara drept de vot,
dupa cum urmeaza:

Valoare cotizatie lunara mimima
(Lei)

Numar voturi aferent cotizatiei platite

10

1

Peste 10 (multiplu de 10)

Corespunzator 1 vot la 10 lei cotizatie

Adunarea generala a membrilor Asociatiei va analiza anual si eventual va hotara
modificarea nivelului cotizatiei minime respectiv a numarul de voturi aferente;
Secretarul Asociatiei are obligatia verificarii, calcularii si confirmarii dreptului de
vot individual conform prevederilor prezentului statutul al Asociatiei, intocmind in acest
sens o lista nominala ce va fi anuntata cu minim 48 ore inaintea Adunarii Generale;
primul punct pe ordinea de zi a Adunarii Generale va fi anuntarea, discutarea si aprobarea
listei cu membrii cu drept de vot confirmati si numarul de voturi aferent fiecaruia.
In cadrul Adunarii Generale, in luarea deciziilor prin vot, in caz de egalitate a
voturilor exprimate, presedintele in exercitiu a Asociatiei are votul decisiv.
Neplata nivelului cotizatiei si la data convenita conform cererii de admitere
depusa individual duce la pierderea exercitãrii dreptului de vot in cadrul Adunarii
Generale; reintrarea in drepturi se face odata cu plata tuturor restantelor.
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Fiecare membru sustinator poate modifica nivelul cotizatiei alese; modificarea in
sensul maririi ei se poate face oricand, cu dobandirea noilor drepturi, dupa plata efectiva
a trei cotizatii noi; modificarea in sensul micsorarii (dar nu sub nivelul cotizatiei minime)
se poate face numai dupa un an de plata completa a cotizatiei alese initial.
Membri Asociatiei pot sa presteze activitati hotarate de Consiliul Director in
vederea indeplinirii obiectivelor Asociatiei pentru care pot primi drepturi de vot
suplimentare astfel:
Numar de ore munca
prestate lunar

Valoare ora munca
prestata

Numar de
voturi

Total
voturi

1

10

1

1

Valoarea orei de munca prestata va fi egala cu valoarea cotizatiei minime stabilita
de Adunarea Generala.
Evidenta orelor de munca prestate de catre membrii Asociatiei si alocarea
drepturilor de vot vor fi contabilizate de catre secretarul Asociatiei.
Dreptul de vot aferent orelor de munca prestate se atribuie similar cu plata
cotizatiei.
CAPITOLUL X Regimul de disciplina
Art.20. Membrii asociatiei vor fi recompensati pentru merite deosebite in activitatea
sportiva desfasurata precum si pentru beneficii de orice natura aduse asociatiei prin
acordarea de medalii, trofee, sau premii. Recompensele se stabilesc de catre Consiliul
Director.
Fiecare membru răspunde disciplinar pentru nerespectarea prevederilor
statutare, pentru încălcarea disciplinei suporterilor de fotbal, in special, pentru
nerespectarea deciziilor obligatorii adoptate de organele de conducere, precum si pentru
orice fapte săvârsite în legătură cu calitatea de membru sau în afara acesteia, care sunt de
natură a prejudicia onoarea si prestigiul suporterului, in general sau ale organizatiei, in
special.
Anchetarea abaterii, exercitarea actiunii disciplinare, stabilirea şi aplicarea
sanctiunilor disciplinare sunt de competenta Consiliului Director.
Actiunea disciplinară poate fi exercitată în termen de cel mult un an de la data
săvârsirii abaterii.
Sanctiunile disciplinare sunt:
a.
Mustrarea;
b.
Avertismentul;
c.
Amenda, în cuantumul stabilit prin decizie a Consiliului Director,
care se face venit la bugetul Asociatiei;
d.
Suspendarea din calitatea de membru al organizatiei pe o perioadă
de la o lună la un an;
e.
Retragerea calitătii de membru al organizatiei;
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CAPITOLUL XI Resursele patrimoniale
Art.21. Patrimoniul social initial al Asociatiei se completeaza cu venituri din
contributiile membrilor asociati, cotizatiile si taxele de inscriere ale membrilor
sustinatori, sponsorizari, prestarea de servicii cu plata, subventii , donatii, legate,
dividende si alte contributii in bani sau/si in natura, de la persoane fizice si juridice,
resurse obtinute de la bugetul local, venituri obtinute din activitati proprii, in conformitate
cu prevederile legii.
CAPITOLUL XII Conducerea si controlul
Art.22. Oraganele de conducere ale Asociatiei sunt ; Adunarea Generala a membrilor,
Consiliul Director, Presedintele, Vicepresedintele si Secretarul General.
Art.23. Adunarea generala a Asociatiei , formata din toti membrii ei, este organul
suprem de conducere al Asociatiei;
(1) Adunarea Generala a Asociatiei este considerata statutara in prezenta a minim
jumatate plus unu din totalul membrilor cu drept de vot in momentul convocarii ei; daca
nu se reuseste intrunirea cvorumului la doua convocari consecutive, a treia convocare se
va considera statutara indiferent de cvorumul intrunit. Durata de timp intre convocarile
mentionate mai sus va fi de minimum o zi si de maxim sapte zile si va fi hotarata de catre
Consiliul Director;
(2) hotararile Adunarii Generale se considera aprobate cu majoritate simpla
(jumatate plus unul din totalul voturilor exprimate), exceptie facand hotararile privind
alegerea membrilor Consiliului Director care se aproba cu minim 2/3 din numarul total de
voturi exprimate in Adunarea Generala .
(3) membrii fondatori au drept de veto in Adunarea Generala asupra hotararilor
privind:
- modificari asupra statutului Asociatiei
- fuziunea,divizarea ,dizolvarea Asociatiei
- schimbarea sediului Asociatiei
- modificarea patrimoniului
- schimbarea denumirii Asociatiei si a insemnelor acesteia (culori si sigla).
Art.24. Adunarea Generală va fi convocată minim o dată la 1 an sau ori de câte ori va fi
nevoie (adunarea generală extraordinară) prin hotărârea Consiliului Director al
Asociatiei. Data, locul si ordinea de zi a adunării vor fi comunicate cu cel putin 15 zile
înainte, conform prevederilor legale de publicare.
Art.25. Orice membru al Asociatiei va putea propune subiecte de discutii în cadrul
Adunării Generale depunând o adresă la consiliul de conducere cu cel putin 48 de ore
înainte de sedinta Adunării Generale. La începutul Adunării Generale se va vota, cu
majoritate simplă, fiecare punct al ordinii de zi.
Art.26. Adunarea Generală a asociatilor valideaza primirea unor noi membrii (in functie
de cererile de adeziune depuse anterior), sau după caz excluderea altora.
Art.27. Adunarea Generalã a membrilor este condusã de Presedinte, de catre
Vicepresedinte, de Secretarul General sau, în lipsa acestora, de cãtre un alt membru al
Consiliului Director.
Art.28. Hotărârile Adunarii Generale, odată votate si aprobate devin definitive si
obligatoriu de respectat de toti membrii. Asociatii pot stabili, cu respectarea conditiilor de
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cvorum si de majoritate statutare ca pentru anumite probleme, hotãrârile sã fie adoptate
prin vot secret.
Art.29. Lucrãrile Adunãrii Generale se consemneazã într-un proces-verbal care va fi
semnat de Consiliul Director al Asociatiei.
Art.30. Hotãrârile Adunãrii Generale, contrare legii, Actului Constitutiv sau dispozitiilor
cuprise în Statut, pot fi atacate în justitie de cãtre oricare dintre asociatii care nu au luat
parte la Adunarea Generalã sau care au votat împotrivã si au cerut sã se insereze aceasta
în procesul-verbal de sedintã, în termen de 15 zile de la data când au luat la cunostintã
despre hotãrâre sau de la data când a avut loc sedinta, dupã caz. Cererea de anulare se
solutioneazã în Camera de Consiliu de cãtre Judecãtoria în circumscriptia cãreia
Asociatia îsi are sediul. Hotãrârea instantei este supusã numai recursului.
Art.31. Adunarea Generalã are urmãtoarele atributii :
 dezbate si aprobã raportul de activitate al Consiliului Director al Asociatiei si
bugetul de venituri si cheltuieli;
 aprobã strategia, obiectivele generale si programul de investitii ale Asociatiei pe
perioada pânã la urmãtoarea sesiune a Adunãrii Generale sau pe perioade mai
lungi;
 alege si revocã membrii Consiliului Director (cu exceptia membrilor fondatori
conform art.14) si ai Comisiei de Cenzori;
 alege Presedintele;
 alege Vicepresedintele;
 alege Secretarul General;
 decide asupra prestatiilor si cotizatiilor la care vor fi supusi asociatii;
 hotãrãste cu privire la înfiintarea sau desfiintarea de filiale;
 hotãrãste cu privire la modificarea patrimoniului;
 hotãrãste cu privire la fuziunea, divizarea, dizolvarea si lichidarea Asociatiei;
 aprobã sau modificã bilantul contabil si contul de profit si pierderi, dupã
analizarea rapoartelor Consiliului Director si al Comisiei de cenzori;
 aprobã însemnele (emblema, sloganul) si sigiliile Asociatiei;
 solutioneaza contestatiile membrilor Asociatiei cu privire la hotãrârile Consiliului
Director referitoare la admiterea sau excluderea din Asociatie;
 valideaza primirea unor noi membrii (in functie de cererile de adeziune depuse
anterior), sau după caz excluderea altora,la propunerea Consiliului Director;
 valideaza organigrama propusa si aprobata de Consiliul Director;
 descarcã de gestiune Consiliul Director;
 aproba nivelul cotizatiei minime valabila pana la urmatoarea adunare generala.
Art.32. Consiliul Director al Asociatiei este ales prin vot de Adunarea Generala si este
compus din:
- presedinte
- vicepresedinte
- membrii (numar impar: minim unu , maxim cinci)
În intervalul dintre Adunãrile Generale, conducerea activitãtii Asociatiei este
asiguratã de cãtre Consiliul Director ca organ colectiv de administrare.
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Din membrii Consiliului Director fac parte obligatoriu membrii fondatori ai
Asociatiei. Ceilalti membrii ai Consiliului sunt alesi individual, prin obtinerea a minim
2/3 din numarul total de voturi exprimate in Adunarea Generala; mandatul Consiliului
Director este in general pe doi ani , putand fi prelungit, prin vot in Adunarea Generala a
Asociatiei; durata mandatului si componenta Consiliului Director poate fi modificata de
catre Adunarea Generala (ordinara sau extraordinara) .
Fiecare membru al Consiliului Director are dreptul la un vot in consiliu; deciziile
in Consiliu se iau cu majoritatea a minim 2/3 din voturile membrilor Consiliului.
Art.33. Activitatea Consiliului Director este coordonatã de Presedintele Asociatiei care
este in acelasi timp si Presedintele Consiliului Director.
Art.34. Consiliul Director este responsabil pentru administrarea generalã a Asociatiei,
realizarea scopului si obiectului de activitate al acesteia.
Art.35. Consiliul Director are urmãtoarele atributii:
a. asigurã conducerea Asociatiei în intervalul dintre Adunãrile Generale, urmãreste
ducerea la îndeplinire a hotãrârilor Adunãrii Generale;
b. administreazã si gestioneazã patrimoniul Asociatiei si ia decizii în vederea
gospodãririi fondurilor;
c. stabileste strategiile, tacticile si modul de colaborare cu alte organizatii
neguvernamentale, cu autoritãtile administratiei publice locale si centrale pentru
realizarea obiectivelor Asociatiei;
d. asigurã realizarea drepturilor si urmãreste respectarea obligatiilor de cãtre
membrii asociati;
e. analizeazã proiectul bugetului de venituri si cheltuieli, bilantul financiar-contabil;
f. supune anual aprobãrii Adunãrii Generale în cel mult 3 (trei) luni de la data
încheierii exercitiului economico-financiar, raportul cu privire la activitatea
Asociatiei, bilantul contabil si contul de profit si pierderi pe anul precedent,
precum si proiectul de program si proiectul de buget al Asociatiei pe anul
urmãtor;
g. aprobã structura de organizare, îndatoririle si responsabilitãtile personalului
Asociatiei pe compartimente, aprobã regulamentul de organizare si functionare
precum si cererile de înscriere de noi membri si propune Adunãrii Generale
retragerea calitãtii de asociat;
h. decide primirea si excluderea de membri,conform prevederilor prezentului
statut;aceste masuri vor fi validate in prima adunare generala a Asociatiei
i. aproba organigrama de functionare a Asociatiei; valideaza cererile de ocupare a
acesteia la propunerea presedintelui Asociatiei;
j. hotãrãste cu privire la schimbarea sediului Asociatiei;
Art.36. Consiliul Director se întruneste la sediul Asociatiei în sedinte lunare sau ori de
câte ori este necesar, la convocarea Presedintelui sau a Comisiei de Cenzori sau la cererea
a 1/3 dintre membrii Consiliului.
Art.37. Dezbaterile Consiliului Director au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza
proiectului comunicat de Presedinte cu cel putin 5 (cinci) zile înainte. Acestea se
consemneazã în procesul-verbal al sedintei care se înscrie într-un registru special.
Art.38. În relatiile cu tertii, Asociatia este reprezentatã de cãtre Presedinte sau, în
limitele competentelor delegate, de catre Vicepresedinte ori de cãtre Secretarul General.
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Conducerea operativã curentã si permanentã a Asociatiei, în perioada dintre întrunirile
Consiliului Director va fi asiguratã de cãtre Presedinte si Secretarul General.
Art.39. Presedintele Asociatiei este ales de Adunarea Generalã pe o perioadã de 2 (doi)
ani. Presedintele Asociatiei este în acelasi timp si Presedintele Consiliului Director. În
exercitarea atributiilor ce-i revin, Presedintele emite decizii.
Art.40. Presedintele Asociatiei îndeplineste urmãtoarele atributii:
a) conduce lucrãrile Adunãrii Generale si ale Consiliului Director;
b) prezintã rapoartele si informãrile privind activitatea Consiliului
Director;
c) reprezintã Asociatia în relatiile cu persoanele fizice si juridice, române
sau strãine, cu autoritãtile si în fata instantelor de judecatã;
d) poate delega o parte din atributiile sale, temporar sau permanent,
Vicepresedintelui sau Secretarului General;
e) stabileste sarcini pentru Vicepresedinte, Secretarul General si membri
si controleazã modul în care acestea sunt realizate;
f) aprobã Regulamentul de Organizare si Functionare, modalitãtile de
lucru, componenta comisiilor de lucru si alte regulamente;
g) convoacã si prezideazã Adunarea Generalã a membrilor si Consiliul
Director si propune problematica ce va face obiectul ordinii de zi;
h) angajeazã patrimoniul Asociatiei, în limitele competentei stabilite de
Consiliul Director;
i) organizeazã actiuni concrete pentru realizarea scopului si obiectivele
Asociatiei;
j) actioneazã pentru atragerea de noi membri;
k) aproba cererile de ocupare a organigramei Asociatiei,dupa validarea lor
in Consiliul Director
l) îndeplineste alte sarcini stabilite de Adunarea Generalã si Consiliul
Director;
Art.41. În situatia în care acesta absenteazã sau se aflã în imposibilitatea de a-si exercita
atributiile, Presedintele este înlocuit de cãtre Vicepresedinte.
Art.42. Presedintele coordoneazã punerea în practicã a proiectelor Asociatiei si deleagã
alte persoane pentru coordonarea unor astfel de proiecte.
Art.43. Presedintele reprezintã Asociatia în materie juridicã si extrajuridicã.
Art.44. Vicepresedintele Asociatiei este si Vicepresedinte al Consiliului Director. El este
ales de Adunarea Generalã si îndeplineste, temporar sau permanent, o parte din atributiile
Presedintelui. Îndeplineste sarcinile fixate de Presedinte si de Consiliul Director. Este
inlocuitorul de drept al Presedintelui în cazul în care acesta lipseste sau se aflã în
incapacitate de a-si exercita atributiile.
Art.45. Activitatea de previzionare, organizare, analiza si conducerea operativã a
activitãtii Asociatiei si a executivului va fi asiguratã de cãtre Secretarul General, în
limitele competentelor delegate de Presedinte.
Art.46. Secretarul General al Asociatiei nu face parte din Consiliul Director si
rãspunde de activitatea sa în fata Presedintelui si în fata organelor de conducere ale
organizatiei si are urmãtoarele atributii:
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a. coordoneazã activitãtile curente ale Asociatiei, efectueazã toate operatiunile
cerute pentru aducerea la îndeplinire a obiectului de activitate al Asociatiei, în
limita competentelor acordate de cãtre Presedinte;
b. participa la sedintele Consiliului Director, fara drept de vot deliberativ, si duce la
îndeplinire hotãrârile Consiliului Director si ale Adunãrii Generale;
c. angajeazã personalul din executivul Asociatiei, respectând organigrama si
numãrul de posturi aprobat de Presedinte si Consiliul Director, stabileste
îndatoririle si responsabilitãtile personalului;
d. rãspunde în fata Consiliului Director de activitãtile desfãsurate, de deciziile luate,
de gestionarea mijloacelor financiare si materiale ale Asociatiei, are drept de
semnãturã în operatiunile financiare;
e. stabileste îndatoririle si responsabilitãtile personalului operativ pe compartimente,
cu acordul Presedintelui;
f. întocmeste proiectul planului anual de activitãti, organizeazã actiuni concrete
pentru realizarea scopului si obiectivelor Asociatiei;
g. propune proiectele organigramei si structurii de personal ale Asociatiei;
h. îndeplineste alte sarcini stabilite de Adunarea Generalã, Consiliul Director si
Presedinte;
i. exercitã functia de reprezentare a Asociatiei în limitele competentelor delegate;
j. tine si arhiveazã, în conditiile prevãzute de lege, registrele Asociatiei;
Art.47. Atributiile detaliate ale Consiliului Director, Presedintelui si Secretarului
General sunt stabilite prin Regulamentul de Organizare si Functionare (R.O.F.).
Art.48. Secretarul General conduce afacerile curente ale Asociatiei sub îndrumarea
Presedintelui.
Art.49. Secretarul General al Asociatiei rãspunde material, civil si penal, potrivit legii,
fatã de Asociatie;
Art.50. Controlul activitãtii financiare a Asociatiei se face de cãtre un cenzor /comisie de
cenzori, dupa caz ,ales de Adunarea Generalã, pe o perioadã de doi ani.
Cenzorul se alege din rândul membrilor Asociatiei sau din afara acesteia. Acesta
trebuie sa fie economist, absolvent al institutului de învãtãmânt superior de profil.
Art.51. Cenzorul are urmãtoarele atributii principale:
a. verificã lunar si ori de câte ori este nevoie gestiunea Asociatiei si propune
recuperarea pagubelor constatate;
b. verificã respectarea dispozitiilor legale cu privire la efectuarea operatiunilor
financiar-contabile;
c. verificã dacã bilantul este legal întocmit;
d. prezintã cel putin o datã pe an o dare de seamã privind activitatea Comisiei si
situatia financiarã a Asociatiei;
e. informeazã Consiliul Director asupra neregulilor constatate;
f. la încheierea exercitiului economico-financiar controleazã exactitatea
inventarului, a documentelor si informatiilor prezentate de Consiliul Director
asupra conturilor Asociatiei, a bilantului contabil si a contului de profit si pierderi,
prezentând Adunãrii Generale un raport scris;
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g. la lichidarea Asociatiei controleazã operatiunile de lichidare.
Art.52. Cenzorul îsi desfãsoarã activitatea la sediul Asociatiei si ia decizii pe care le
prezintã Consiliului Director si Adunãrii Generale. În cazul unor divergente, raportul se
înainteazã Adunãrii Generale.
Art.53. Cenzorul poate convoca Adunarea Generalã Extraordinarã a asociatilor, dacã
aceasta nu a fost convocatã de Consiliul Director, în cazul unor situatii privind încalcarea
dispozitiilor legale si statutare.
Art.54. Atributiile si modul de lucru al Cenzorului, precum si drepturile si obligatiile
acestuia, se completeazã cu dispozitiile legale în acest sens.
Art.55. Sunt incompatibile cu calitatea de cenzori, persoanele care primesc, sub orice
altã formã pentru alte functii decât cea de cenzor, un salariu sau o remuneratie de la
Asociatie.
CAPITOLUL XIII Veniturile si cheltuielile
Art.56. Veniturile Asociatiei provin din:
-cotizatiile si contributiile membrilor;
-dobanzile si dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile in conditii legale;
-dividendele societatilor comerciale infiintate de clubul sportiv;
-venituri realizate din activitati economice directe;
-donatii, sponsorizari sau legate;
-resurse obtinute de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale;
-alte venituri prevazute de lege.
Art.57. Asociatia poate infiinta societati comerciale ale caror dividende, daca nu se
reinvestesc in aceste societati, se vor folosi pentru realizarea scopului ei.
Asociatia poate desfasura orice alte activitati economice directe, daca acestea au
caracter accesoriu si au legatura stransa cu scopul ei principal.
Art.58. Principalele categorii de cheltuieli ale Asociatiei sunt:
-salarii si adaosuri la salarii;
-indemnizatii, prime si premii;
-procurari de materiale sportive;
-chirii, dobanzi, taxe, comisioane bancare;
-cazare, masa, transport;
-apa, canal si salubritate;
-energie electrica, termica si gaze naturale;
-procurari de rechizite si imprimate de birou;
-alte cheltuieli.
Cheltuielile se efectueaza potrivit prevederilor bugetului de venituri si cheltuieli si
se aproba de persoanele insarcinate de Consiliul director.
Salariile, indemnizatiile si alte drepturi banesti ale personalului si sportivilor se
stabilesc in limitele statului de functiuni si ale bugetului de venituri si cheltuieli.
Consiliul director poate dispune plata de premii, gratificatii si altele asemenea din
disponibilitatile existente.
Art.59.Exercitiul economico-financiar incepe la data de 1 ianuarie si se incheie la data de
31 decembrie ale fiecarui an.

CAPITOLUL XIV ASOCIEREA. FILIALE.
12

Art.60. Asociatia poate stabili raporturi de afiliere, cooperare sau de asociere, cu alte
organizatii din tarã, precum si cu organizatii similare din strãinãtate, pentru atingerea
scopului si desfãsurarea de activitãti de interes comun.
Art.61. Asociatia îsi desfãsoarã activitatea pe teritoriul statului român. Ea îsi poate
constitui filiale în tarã si strãinãtate, ca structuri teritoriale, cu un numãr de minimum trei
membri. Filiala are organe de conducere proprii si patrimoniu distinct de al Asociatiei.
Filiala este o entitate juridicã distinctã, putând încheia acte juridice în nume propriu
de administrare sau conservare numai în conditiile stabilite de Asociatie prin Actul
constitutiv al filialei. Filiala poate încheia acte juridice de dispozitie în numele si pe
seama Asociatiei numai în baza hotãrârii prealabile a Consiliului Director al Asociatiei.
Constituirea si desfiintarea filialelor se aprobã de Adunarea Generalã a Asociatiei, la
propunerea Presedintelui.
CAPITOLUL XV RELATIILE CU AUTORITÃTILE PUBLICE
Art.62. Asociatia initiazã si sprijinã realizarea de proiecte împreunã cu persoane fizice
sau persoane juridice din sectorul public, privat si mixt, pe plan local, în colaborare cu
autoritãtile locale, sau cu alte organisme si institutii cu responsabilitãti în domeniu.
CAPITOLUL XVI FUZIUNEA SI DIVIZAREA
Art.63. Fuziunea si divizarea sunt mãsuri exceptionale, ce pot fi luate de Adunarea
Generalã in conditiile prezentului statut.
Persoanele juridice rezultate în urma fuziunii sau divizãrii, trebuie sã aibã un obiect de
activitate identic sau similar cu cel al Asociatiei.
CAPITOLUL XVII Dizolvarea si lichidarea
Art.64. Clubul se va dizolva:
I. De drept prin:
-implinirea duratei pentru care a fost constituit;
-imposibilitatea realizarii scopului pentru care a fost constituit ;
-imposibilitatea constituirii Adunarii Generale sau a constituirii Consiliului director in
conformitate cu statutul clubului sportiv, daca aceasta situatie dureaza mai mult de un an
de la data la care, potrivit statutului, Adunarea Generala sau, dupa caz, Consiliul director
trebuia constituit;
-reducerea numarului de membrii sub limita stabilita de lege, daca acesta nu a fost
completat timp de trei luni.
II. Prin hotarare judecatoreasca, la cererea oricarei persoane interesate, atunci cand:
-scopul sau activitatea clubului sportiv a devenit ilicita sau contrara ordinii publice;
-realizarea scopului este urmarita prin mijloace ilicite sau contrar ordinii publice;
-urmareste un alt scop decat cel pentru care s-a constituit;
-a devenit insolvabil;
-nu mai obtine autorizatiile prealabile necesare, potrivit legii.
III. Prin hotararea Adunarii Generale .
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Art.65. In cazul dizolvarii Asociatiei, lichidatorii se numesc de instanta judecatoreasca
sau de Adunarea generala , dupa caz.
Odata cu numirea lichidatorilor, mandatul Consiliului Director inceteaza.
Lichidatorii, la intrarea in functie, efectueaza inventarul si incheie bilantul care sa
constate situatia exacta a activului si pasivului.
Ei sunt obligati sa primeasca si sa pastreze registrele si orice alte acte ale clubului
sportiv si sa tina un registru cu toate operatiunile lichidarii, in ordinea datei acestora.
Lichidatorii isi indeplinesc mandatul sub controlul cenzorului/comisiei de cenzori.
Art.66. Lichidatorii au obligatia de a continua operatiunile juridice in curs, sa incaseze
creantele, sa plateasca creditorii, iar daca numerarul nu este suficient, sa transforme si
restul activului in bani, procedand la vanzarea prin licitatie publica a bunurilor mobile si
imobile.
Lichidatorii pot realiza numai acele operatiuni noi care sunt necesare finalizarii
celor aflate in curs de derulare.
Art.67. In cazul dizolvarii Asociatiei, bunurile ramase in urma lichidarii nu se pot
transmite catre persoane fizice.
Aceste bunuri pot fi transmise catre persoane juridice de drept privat sau de drept
public cu scop identic sau asemanator conform unei proceduri care va fi stabilita prin
hotararea de dizolvare a clubului sportiv luata de catre Adunarea Generala sau prin
hotarare judecatoreasca dupa caz.
Daca in termen de 6 luni de la terminarea lichidarii, lichidatorii nu au reusit sa
transmita bunurile in conditiile alineatului anterior, ele se atribuie de instanta competenta
unei persoane juridice cu scop identic sau asemanator.
Data transmiterii bunurilor este cea a intocmirii procesului-verbal de predarepreluare, daca prin acesta nu s-a stabilit o data ulterioara.
Art.68. Lichidatorii incheie operatiunile si remit celor in drept contul gestiunii numai
dupa expirarea unui termen de 6 luni de la publicarea dizolvarii clubului sportiv.
Art.69. Dupa terminarea lichidarii, lichidatorii sunt obligati ca in termen de doua luni sa
depuna bilantul, registrul jurnal si un memorandum, sa declare operatiunile de lichidare la
Registrul asociatiilor si fundatiilor al judecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala isi
are sediul clubul sportiv si sa indeplineasca toate procedurile de publicare si radiere din
acest registru.
Art.70. Daca in termen de 30 de zile libere de la depunerea bilantului nu se inregistreaza
nici o contestatie, bilantul se considera definitiv aprobat, iar lichidatorii, cu autorizarea
judecatoriei, vor remite celor in drept bunurile si sumele ramase de la lichidare, impreuna
cu toate registrele si actele clubului sportiv si ale lichidarii, dupa aceasta fiind considerati
descarcati de gestiune.
Art.71. Asociaitia inceteaza a avea fiinta la data radierii din Registrul asociatiilor si
fundatiilor.
Radierea se face in baza actului constatator eliberat lichidatorilor, prin care se
atesta descarcarea acestora de obligatiile asumate.
CAPITOLU XVIII Dispozitii finale
Art.72 ASOCIATIA CLUB SPORTIV DACIA UNIREA BRAILA isi asuma
respectarea urmatoarelor obligatii prevazute de art.13 alin.2 din Statutul Federatiei
Romane de Fotbal :
a) să respecte întotdeauna statutele, regulamentele, directivele şi deciziile FIFA,
UEFA şi FRF in vigoare;
b) să respecte intotdeauna Legile Jocului în vigoare;
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c) sa recunoasca autoritatea comisiilor cu atributii jurisdictionale din cadrul
FIFA,UEFA si FRF astfel cum este definita in statutele acestora, precum si
jurisdictia Tribunalului Arbitral al Sportului de la Lausanne astfel cum este
definita in statutele FIFA,UEFA si FRF;
d) sa indeplineasca intotdeauna obligatiile stabilite prin statutul si regulamentele
FRF.
Art.73 În sensul prezentului statut, prin majoritate absolutã se întelege jumãtate plus unu
din voturi.
Art.74. Dispozitiile prezentului statut se completeaza cu prevederile actului constitutiv al
clubului sportiv si cu dispozitiile O.G. nr.26/2000 privind asociatiile si fundatiile precum
si ale legii nr.69/2000 a educatiei fizice si sportului.
Art.75. Se imputerniceste domnul domnul Avramescu Valentin identificat cu C.I. seria
XR nr. 419068, CNP 1680630092257 ,eliberata de Politia Braila la data de 20.06.2012,
sa semneze orice acte modificatoare ale Actului constitutiv si Statutul Asociatiei in fata
notarului public, semnatura sa fiindu-ne pe deplin opozabila si dl. Barbieru CosminGabriel identificat cu C.I. seria GL, nr,498240 eliberat de SPCLEP Galati la data de
17.04.2007, sa desfasoare procedura de inscriere a acestor modificari, Hotararii
nr.1/11.04.2015, actului constitutiv actualizat si statutului actualizat in Registrul
Asociatiilor si Fundatiilor de la Judecatoria Braila precum si in Registrul Sportiv la
Ministerul Tineretului si Sportului.

Avramescu Valentin

Popa Vasile

Dumitrascu Gicu
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