Statutul Asociaţiei Sportive ”Pompierul” Bucureşti

STATUTUL
ASOCIAŢIEI SPORTIVE ”POMPIERUL” BUCUREŞTI
Actualizat la data de 10.08.2010
CAPITOLUL I
IDENTIFICAREA ASOCIAŢIEI
Art.1. Denumirea Asociaţiei este Asociatia Sportivă Pompierul Bucureşti. Această denumire se
va folosi pentru toate înscrisurile Asociaţiei.
Art.2. Asociaţia este constituită potrivit Hotărârii Ministerului Tineretului şi Sportului nr. 1821 din
data de 21.03.1990, a Ordinului Ministrului de Interne nr. 81 din data de 25.10.1990 şi a Ordonanţei de
Guvern nr. 26/2000, cu privire la asociaţii şi fundaţii, modificată prin Legea nr. 246/25.07.2005.
Art.3. Asociaţia are caracter nelucrativ, nonprofit, apolitic, umanitar, este constituită prin liberul
consimţământ al fondatorilor, bazată pe libertatea de conştiinţă, dreptul la asociere şi acţiune în
scopurile prezentate în actualul statut.
Art.4. Sediul Asociaţiei este în : Bucureşti, str. Elie Radu, nr. 2, sector 5.
Art. 5. Durata Asociaţiei este: nelimitată.
CAPITOLUL II
SCOPUL ŞI OBIECTIVELE ASOCIAŢIEI
Art.6. Scopul Asociaţiei este crearea cadrului organizatoric pentru realizarea desfăşurării,
coordonării şi conducerii activităţilor de educaţie fizică, sport şi turism, precum şi pregătirea loturilor
sportive formate din membrii Asociaţiei în vederea participării acestora la concursurile şi campionatele
interne şi internaţionale, organizate conform calendarelor sportive şi a regulamentelor competiţionale.
Art.7. Obiectul de activitate. Asociaţia Sportivă Pompierul Bucureşti, prin întreaga sa activitate,
vizează realizarea urmatoarelor obiective :
7.1. Realizarea pregătirii fizice complexe a membrilor asociaţiei;
7.2. Organizarea de activităţi de educaţie fizică, sport şi turism cu membrii Asociaţiei şi membrii de
familie ai acestora;
7.3. Menţinerea şi întreţinerea sănătăţii, dezvoltarea calităţilor fizice şi morale ale membrilor;
7.4. Editarea de publicaţii cu tematică specifică activităţii Asociaţiei;
7.5. Dezvoltarea colaborării sportive în ţară şi străinătate, participarea la activităţi sportive, culturaleducative şi de turism organizate de unităţile sportive mondiale, europene sau zonale.
7.6. Atragerea de sponsorizări, donaţii, ajutoare materiale din ţară şi străinătate în vederea susţinerii
programelor şi activităţilor desfăşurate de către Asociaţie în vederea îndeplinirii scopului acesteia.
Art.8. Activităţile desfăşurate de Asociaţie se organizează şi se desfăşoară conform programelor de
activitate proprii şi calendarul sportiv al Asociaţiei. Programul anual de activitate se întocmeşte la
nivelul Asociaţiei, în funcţie de activităţile care se preconizează a se desfăşura.
Art.9. Activităţile sportive se realizează prin forme şi mijloace competiţionale şi necompetiţionale.
9.1. Formele si mijloacele competiţionale sunt urmatoarele:
a) competiţii sportive anuale cu caracter intern;
b) competiţii internaţionale;
c) competiţii si concursuri aplicative organizate cu diferite ocazii ( ex. evenimente istorice naţionale,
sărbătorirea unor momente festive, etc.)
d) competiţii sportive organizate pe plan local sau naţional;
e) concursuri sportive cu caracter militar, profesional, etc.
9.2. Formele necompetiţionale sunt urmatoarele :
a) mersul şi alergarea pe distanţe medii şi lungi;
b) gimnastica de întretinere;
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c) însuşirea elementelor de bază pentru practicarea diferitelor ramuri şi discipline sportive ca: tir,
atletism, tenis de câmp, înot, tenis de masă, şah, fotbal, baschet, handbal, volei,etc.;
d) excursii, drumeţii, caravane auto, cicloturism, orientare turistică etc,;
e) activităţi de agrement;
Art.10. În îndeplinirea scopului pentru care a fost constituită, Asociaţia colaborează cu alte
organizaţii, persone juridice române sau străine cu obiect de activitate asemănător.
Art.11. Asociaţia poate acorda premii, cupe, diplome, plachete, etc., persoanelor fizice sau juridice,
organizaţiilor sau organismelor care prin acţiunile lor au contribuit în mod deosebit la realizarea
scopului şi obiectivelor propuse de către aceasta.
CAPITOLUL III
PATRIMONIUL ŞI MIJLOACELE DE FINANŢARE
Art.12. Patrimoniul iniţial al Asociaţiei la data înfiinţării acesteia, a fost de 343324,08 lei.
Art.13. Asociaţia dispune de cont bancar şi de ştampilă proprie.
Art.14. Mijloacele de finanţare provin din: cotizaţiile membrilor, dobânzile si dividendele rezultate
din plasarea sumelor disponibile, în condiţiile legii, dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de
Asociaţie, venituri realizate din activităţi economice directe, donaţii, sponsorizări, resurse obţinute de la
bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale, precum şi alte venituri prevăzute de lege.
Art.15. Liberalităţile de orice fel făcute Asociaţiei nu trebuie să fie grevate de sarcini care ar putea
afecta autonomia acesteia, ar impune o conduită contrara obiectului de activitate şi scopului stabilit prin
prezentul statut ori ar afecta conduita morală a membrilor.
Art.16. Pentru dezvoltarea patrimoniului său, Asociaţia poate înfiinţa societăţi comerciale şi va
putea desfăşura orice alte activităţi economice dacă acestea au caracter accesoriu şi sunt în stransă
legatură cu scopul Asociaţiei, cu hotărârea Adunării Generale a Asociaţiei, conform dispoziţiilor art.
47-48 din Ordonanţa de Guvern nr. 26/2000, cu modificările ulterioare.
CAPITOLUL IV
INSEMNELE ASOCIAŢIEI
Art.17. Asociaţia Sportivă Pompierul Bucureşti are siglă, insignă şi steag propriu.
CAPITOLUL V
ASOCIAŢII
Art.18. Membrii fondatori, sunt cei nominalizaţi în Actul constitutiv al Asociaţiei.
Art.19. Membrii activi. Calitatea de membru activ se poate obţine de către orice persoană fizică,
indiferent de naţionalitate, sex, convingeri politice sau religioase care va adera la prezentul statut şi îl va
accepta integral, va plăti cotizaţia anuală stabilită de Adunarea Generală, şi va participa activ la
activitatea Asociaţiei. Adeziunea este personală şi se manifestă în scris.
Art.20. Membrii de onoare sunt aprobaţi de către Adunarea Generală a Asociaţiei la propunerea
Cosiliului Director şi pot fi persoane din diferite domenii, din ţară şi străinătate, care aduc o contribuţie
deosebită la dezvoltarea şi desfăşurarea activităţii Asociaţiei.
Calitatea de membru de onoare este netransmisibilă. Membrii de onoare pot participa la reuniunile
organelor de conducere ale Asociaţiei, fără drept de vot.
Art.21. Drepturile membrilor Asociaţiei.
21.1. Toţi membrii, indiferent de categorie au dreptul să participe la activităţile Asociaţiei, şi să
folosească amenajările sportive ale Asociaţiei sau pe care Asociaţia le întreţine (ex. săli de sport,
piscine, terenuri sportive, etc.)
Accesul membrilor în locaţiile întreţinute de Asociaţie, se face pe baza legitimaţei de acces,
eliberată de Asociaţie, şi a cărţii de identitate sau a legitimaţiei de serviciu.
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21.2. Membrii fondatori şi membrii activi au dreptul să aleagă şi să fie aleşi în organele de
conducere şi control ale Asociaţiei. Fiecare membru fondator şi activ are un singur vot. Un membru
poate reprezenta la vot maxim 30 (treizeci) membrii absenţi numai în baza unei împuterniciri (modelul
acesteia va fi stabilit de Consiliul Director).
21.3. Membrii fondatori şi membrii activi au dreptul să participe la dezbaterea şi luarea deciziilor
privind orice problemă legată de realizarea scopului Asociaţiei.
21.4. Membrii Asociaţiei au dreptul de a face parte din delegaţiile sportive ale acesteia, să
beneficieze de înlesniri privind participarea la activităţi sportive, de agrement şi alte genuri de activităţi
organizate de Asociaţie şi să beneficieze de recompense în raport cu rezultatele obţinute.
21.5. Membrii Asociaţiei au dreptul să sesizeze Consiliul Director şi Adunarea Generală a
Asociaţiei asupra deficienţelor în desfaşurarea activitaţii acesteia şi să propună masuri de eficientizare a
activităţii.
21.6. Membrii Asociaţiei au dreptul să se retragă din Asociaţie, comunicând respectiva solicitare, în
scris, cu cel puţin 30 (treizeci) de zile înainte, Consiliului Director.
Art.22. Obligaţiile membrilor Asociaţiei.
22.1. Să cunoască şi să respecte dispoziţiile prezentului statut şi legile ţării.
22.2. Să participe activ la realizarea scopului Asociaţiei.
22.3. Să platească la scadenţă cotizaţia şi celelalte obligaţii patrimoniale.
22.4. Să respecte hotărârile organelor de conducere şi control ale Asociaţiei.
22.5. Să reprezinte cu demnitate şi competenţă, Asociaţia.
22.6. Să fie loial Asociaţiei.
Art. 23. Pierderea calităţii de membru al Asociaţiei.
Calitatea de membru încetează prin :
23.1. Deces.
23.2. Manifestarea dorinţei proprii în scris către Comitetul Director.
23.3. Excludere.
23.3.1 Sancţiunea excluderii este luată de către Adunarea Generală a Asociaţiei la
propunerea Consiliului Director, în prezenţa a doua treimi din membri cu majoritate
de doua treimi din voturile exprimate, în cazul în care respectivul membru aduce
prejudicii morale sau materiale (neplata cotizaţiei anuale pâna la data stabilită)
Asociaţiei, nu respectă principiile prevăzute în prezentul statut, precum şi în cazul în
care face dovada unei atitudini antisociale sau imorale.
23.3.2 Neplata cotizaţiei lunare de către membrii activi, pentru o perioadă de maxim 3 luni,
atrage excluderea automată a acestora.
Membrul care se retrage sau membrul exclus din Asociaţie are obligaţia de a depune un raport scris
către Consiliul Director asupra administrării eventualelor fonduri sau proprietăţi ale Asociaţiei în
maximum 7 (şapte) zile de la data validării hotărârii de pierdere a calităţii de membru. În cazul
constatării unei neregularităţi acesta va raspunde în faţa legii.
CAPITOLUL VI
ORGANIZAREA SI FUNCŢIONAREA ASOCIAŢIEI
Art. 24. Organele Asociaţiei sunt : Adunarea Generală, Consiliul Director, Preşedintele.
Art.25. Adunarea Generală.
25.1. Componenţa Adunării Generale.
Adunarea Generală este constituită din totalitatea membrilor fondatori şi activi. Membrii de onoare
pot participa cu titlu de observatori. Adunarea Generală se consideră, statutar constituită numai în
prezenţa a jumătate plus unu din numarul membrilor fondatori şi activi. Hotărârile legale şi statutare ale
Adunării Generale sunt obligatorii pentru toţi membrii, chiar şi pentru aceia care au votat contra sau nu
au fost prezenţi. Toate hotărârile se adopă cu majoritate simplă prin vot deschis, în afară de excluderea
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membrilor sau schimbarea scopului social care trebuie luate în prezenţa a doua treimi din membrii şi cu
majoritate de două treimi din voturile exprimate.
La fiecare Adunare Generală se încheie un proces-verbal care va conţine menţiuni despre : data şi
locul desfăşurării, numărul de membri prezenţi, numărul de voturi, date referitoare la verificarea
validităţii statutare a deciziilor luate.
Transmiterea dreptului de vot asupra altui membru se permite numai în baza unei împuterniciri
scrise, conform modelului stabilit de Consiliul Director.
25.2. Convocarea Adunării Generale.
Adunarea Generală poate fi ordinară sau extraordinară. Adunarea Generala ordinară are loc o dată
pe an şi se convoacă de către Preşedinte. Ea poate fi convocată de către oricare membru în cazul în care
Preşedintele nu a facut-o în termen de 15 zile de la data încheierii anului fiscal sau dacă au trecut mai
mult de 30 zile de la data la care Consiliul Director trebuia să prezinte ultimul bilanţ de venituri şi
cheltuieli.
Adunarea Generală Extraordinară poate fi convocată în sesiune, la cererea scrisă a majoritaţii
membrilor fondatori sau activi şi de către Consiliul Director, dacă interesele Asociaţiei o cer.
Adunarea Generală se convoacă prin adrese oficiale, scrisori recomandate sau anunţuri în massmedia, cu cel puţin 10 zile înaintea datei la care va avea loc.
Adunarea Generală va fi prezidată de catre Preşedinte sau de catre Vicepreşedinţi.
În cazul neprezentării a minim jumătate plus unu dintre membri, Adunarea Generală, va fi anulată,
convocându-se la o dată ulterioară, maxim la o diferenţă de 30 zile.
În cazul nerealizării nici de această dată a cvorumului necesar, Adunarea Generală va lua hotărâri
indiferent de numarul membrilor prezenţi.
25.3. Competenţele Adunării Generale a Asociaţiei sunt:
1. Modificarea actului constitutiv şi a statutului Asociaţiei şi numirea membrului care să ducă la
îndeplinire formalităţile de înscriere a modificărilor;
2. Stabilirea strategiei şi obiectivelor generale ale Asociaţiei;
3. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil;
4. Alegerea şi revocarea membrilor Consiliului Director;
5. Alegerea dintre membrii Consiliului Director a Preşedintelui şi Vicepreşedinţilor Asociaţiei pe o
perioadă de 4 ani.
6. Alegerea şi revocarea Comisiei de cenzori;
7. Aprobarea înfiinţării de filiale;
8. Aprobarea membrilor de onoare;
9. Hotărăşte excluderea membrilor;
10. Exercitarea dreptului de control asupra organelor Asociaţiei;
11. Hotărăşte dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase
după lichidare;
12. Stabileşte calendarul sportiv intern si internaţional;
13. Analizează şi decide asupra afilierii Asociaţiei la uniuni sportive interne si internaţionale;
14. Decide asupra activităţilor economice proprii desfaşurate;
15. Stabileşte şi modifică cuantumul cotizaţiei lunare de membru;
16. Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute prin lege.
Art.26. Consiliul Director.
26.1. Componenţa Consiliului Director.
Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale, exercitând
conducerea activă a Asociaţiei.
Consiliul Director este alcatuit din 15 ( cinsprezece) membri, aleşi prin vot secret, pe o perioadă de
4 (patru) ani, de către Adunarea Generala a Asociaţiei.
Mandatele membrilor Consiliului Director pot fi revocate individual sau colectiv de către Adunarea
Generală.
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Consiliul Director se compune din: 1 (un) Preşedinte, 2 (doi) Vicepreşedinţi, 9 (nouă) membri
permanenţi, 2 (doi) membri supleanţi, 1 (un) secretar.
Preşedintele Adunării Generale a Asociaţiei este şi preşedintele Consiliului Director.
Consiliul Director adoptă hotărâri cu majoritate simplă în prezenta majorităţii membrilor săi prin vot
deschis.
În cazul demisiei, a decesului sau a excluderii unui membru al Consiliului Director, Consiliul poate
numi un alt membru până la noile alegeri.
Pentru buna desfăşurare a activităţii curente, Consiliul Director desemnează un casier-gestionar din
rândul membrilor Asociaţiei, iar în măsura în care bugetul acesteia permite, Consiliul Director poate
angaja personal de specialitate (contabil, jurist, etc.) în baza unui contract de prestări servicii.
26.2. Convocarea Consiliului Director.
Consilul Director se reuneşte în şedinte ordinare cel puţin o dată pe trimestru sau în şedinte
extraordinare ori de câte ori este nevoie, iar hotărârile luate se consemnează într-un proces-verbal
semnat de către toţi membrii prezenţi.
Consiliul Director se convoacă, în şedinte ordinare de către Preşedinte, prin scrisoare recomandată
sau prin mass-media cu minimum 5 zile înainte de convocare.
Consiliul Director se reuneşte în şedinte extraordinare, convocat de către Preşedinte sau de cel puţin
o treime din membrii Consiliului Director, ori de câte ori interesele Asociaţiei o cer.
26.3. Competenţa Consiliului Director.
1. Conduce activitatea curentă a Asociaţiei;
2. Aplică hotărârile Adunării Generale şi prevederile prezentului statut;
3. Organizează evidenţa contabilă;
4. Convoacă Adunarea Generală conform statutului şi ori de câte ori este nevoie;
5. Îndrumă activitatea membrilor Asociaţiei;
6. Promovează şi susţine material şi financiar organizarea şi desfăşurarea competiţiilor sportive
cuprinse în programul Asociaţiei;
7. Sprijină acţiunile de amenajare de baze şi terenuri sportive;
8. Aprobă concepţia de selecţie, pregătire şi participare a sportivilor la competiţiile interne şi
internaţionale;
9. Asigură legătura cu organizaţii sportive similare din ţară si străinatate;
10. Contactează parteneri pentru diverse activităţi în domeniu;
11. Promovează colaborarea cu autoritaţile administraţiei publice, instituţii şi agenţi economici
pentru realizarea obiectivelor Asociaţiei.
12. Formulează propuneri pentru primirea, respectiv excluderea membrilor onorifici;
13. Stabileşte direcţiile principale de acţiune şi responsabilităţi concrete pentru membrii Asociaţiei;
14. Elaborează proiectul anual de venituri şi cheltuieli şi analizează periodic execuţia bugetară
precum şi legalitatea activităţilor financiar-contabile şi de gestiune;
15. Execută bugetul de venituri şi cheltuieli al Asociaţiei şi hotaraşte în îndeplinirea scopului
Asociaţiei în acord cu bugetul aprobat asupra achiziţiilor de bunuri si servicii;
16. Aprobă recompensarea sportivilor şi a altor personae care s-au evidenţiat prin activitatea
desfaşurată în realizarea bunului mers al Asociaţiei;
17. Prezintă Adunării Generale a Asociaţiei regulamentul de organizare şi funcţionare, regulamentul
de ordine interioară şi fişele posturilor pentru principalele funcţii;
18. Stabileşte cuantumul cotizaţiilor pe care îl supune aprobării Adunării Generale;
19. Hotărăşte schimbarea sediului Asociaţiei;
20. Angajează personal şi încheie contracte;
21. Validează cererile de aderare ale membrilor activi;
22. Stabileşte modelul legitimaţiei de acces în bazele sportive sau sălile de sport întreţinute de
Asociaţia Sportivă;
23. Stabileşte modelul de adeziune şi de împuternicire;
24. Orice alte atribuţii prevăzute prin lege;
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Art. 27. Preşedintele Asociaţiei.
Preşedintele este ales de către Adunarea Generală a Asociaţiei din rândul membrilor Consiliului
Director prin vot secret pe o perioada de 4 (patru) ani.
27.1. Atribuţiile Preşedintelui sunt următoarele :
1. Conduce Consilul Director şi coordonează activitatea Asociaţiei;
2. Prezidează Adunarea Generală a Asociaţiei;
3. Reprezintă Asociaţia în relaţiile cu terţii;
4. Încheie acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei;
5. Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de către Adunarea Generală;
Preşedintele răspunde în faţa Consiliului Director şi a Adunării Generale a Asociaţiei pentru
activitatea desfaşurată în numele şi pe seama Asociaţiei.
Atunci când interesele Asociaţiei o cer, Consiliul Director poate delega atribuţiile prevăzute la art.
28.1. punctele 1,2,3,4 si 5 din prezentul statut şi către alţi membri ai Consiliului Director.
Art. 28. Vicepreşedinţii.
Vicepreşedinţii sunt aleşi de către Adunarea Generală din rândul membrilor Consiliului Director pe
o perioadă de 4 (patru) ani, prin vot secret.
Vicepreşedinţii pot exercita atribuţiile Preşedintelui în lipsa acestuia sau când sunt însărcinaţi de
către Consiliul Director.
Art. 29. Secretarul Consiliului Director.
Secretarul Consiliului Director este ales pe o perioadă de 4 (patru) ani prin vot deschis de către
Adunarea Generală a Asociaţiei şi are următoarele atribuţii :
1. Asigură evidenţa, gestionarea, arhivarea şi manipularea corespondenţei şi documentelor
Asociaţiei;
2. Întocmeşte lucrările pentru convocarea Consiliului Director pe baza propunerilor membrilor ;
3. Pregăteşte documentele ce urmează a fi dezbătute în şedinţele Consiliului Director;
4. Îndeplineşte funcţia de secretar al Adunării Generale a Asociaţiei;
5. Întocmeşte lucrările pentru convocarea Adunării Generale a Asociaţiei, pregăteşte şi distribuie
membrilor documentaţia ce urmează a fi dezbatută în şedinţele Adunării Generale a Asociaţiei.
Art.30. Comisia de cenzori a Asociaţiei.
Comisia de cenzori este compusă din 3(trei) membri, din care unul are calitatea de preşedinte, fiind
aleşi, prin vot deschis de către Adunarea Generală a Asociaţiei, pentru o perioadă de 4(patru) ani.Cel
puţin unul din membrii comisiei de cenzori va fi expert contabil autorizat.
30.1. Atribuţiile Comisiei de cenzori sunt urmatoarele :
1. Verifică execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli ale Asociaţiei;
2. Stabileşte măsuri pentru realizarea integrală a planului de venituri şi cheltuieli;
3. Verifică bilanţul contabil;
4. Întocmeşte rapoarte anuale privind legalitatea administrării gestiunii.
CAPITOLUL VII
DISPOZIŢII FINALE
Art.31. Asociaţia poate înfiinţa filiale, după cum poate participa la constituirea de federaţii.
Art. 32. Dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei se realizează în termen de 30 zile de la hotărârea
Adunării Generale privind dizolvarea. Bunurile rămase în urma lichidării vor fi transmise către
persoane juridice de drept privat sau de drept public, cu scop identic sau asemănător, care vor fi
identificate prin hotărârea de dizolvare.
Art. 33. Prezentul statut se completează cu dispoziţiile legale în materie.
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