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ANEXA NR. ____ LA H.C.L. NR. _____ / ___________________ 

 

REGULAMENT 

Propriu de organizare si functionare a 

CLUB SPORTIV  MUNICIPAL TARGOVISTE 
 

 

CAPITOLUL I 

DISPOZITII GENERALE 

 

Art. 1. – Club Sportiv Municipal Tragoviste functioneaza in subordinea Consiliului 

Local Municipal Targoviste, este persoana juridical, infiintat ca institutie publica prin Hotararea 

Consiliului Local nr. 273/16.07.2008, in temeiul Legii Educatiei Fizice si Sportului nr. 69/2000, 

modificata si Legii nr.215/2001 privind administratie publica locala, modificata si completata 

prin Legea nr. 286/2006. 

Art. 2. – Clubul Sportiv Municipal Targoviste isi desfasoara activitatea in conformitate 

cu prevederile locale in vigoare si cu prezentul regulament. 

Art. 3. – Clubul Sportiv Municipal Targoviste se organizeaza si functioneazape baza 

de Regulament de organizare propriu, aprobat prin Hotarare a Consiliului Local al Municipiului 

Targoviste si se bucura de dreoturile conferite de lege. 

Art. 4. (1).   a) denumirea: Club Sportiv Municipal Targoviste 

            b) sediul: Targoviste, str. Revolutiei, nr. 8B 

  c) culorile sunt: albastru-portocaliu si de rezerva alb-rosu. 

Insemnele pot fi: sigla, fanion, insigan etc. 

           (2). Schimbarea denumirii Club Sportiv Municipal Targoviste  se va face numai 

de catre Consiliul Local al Municipiului Targoviste, prin hotarare. 

 

 

CAPITOLUL II 

FINANTAREA ACTIVITATII 

CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL TARGOVISTE 

 

Art. 5. (1) Club Sportiv Municipal Targoviste este finantat prin bugetul anual propriu, 

care este administrat in conditiile prevazute de normele privind finantele publice locale pentru 

alocatiile primite de la bugetul local. 

  (2) Bugetul anual cuprinde la partea de venituri: 

a) sume destinate finantarii unor programe de utilitate publica; 

b) alocatii de la bugetul local acordate de Consiliul Local al Municipiului Targoviste; 

c) alte surse. 

  (3) Bugetul anual al Club Sportiv Municipal Targoviste se aproba de catre Consiliul 

Local al Municipiului Targoviste. 

  (4) Intrucat este o structura sportiva fara scop lucrativ, Club Sportiv Municipal 

Targoviste  este scutit de taxe si impozite locale. 

  (5) Soldurile anuale rezultate din executia bugetului Club Sportiv Municipal 

Targoviste se reporteaza in anul urmator. 

Art. 6. (1) Veniturile obtinute din activitatea Club Sportiv Municipal Targoviste, nu 

sunt impozabile si includ: 

(a) cotizatiile si contributiile banesti ale membrilor si simpatizantilor; 

(b) donatiile si sumele sau bunurile primite prin sponsorizari; 

(c) veniturile obtinute din reclame si publicitate; 

(d) venituri pentru care se datoreaza impozite pe spectacole; 

(e) venituri din valorificarea bunurilor aflate in patrimoniul acestuia; 

(f) indemnizatii obtinute din participarea la competitiile si demonstratiile sportive; 



2 
 

(g) indemnizatiile obtinute din transferurile sportivilor. 

   (2) Veniturile obtinute din activitatile Club Sportiv Municipal Targoviste  se varsă la 

bugetul local. 

Art. 7. Club Sportiv Municipal Targoviste poate beneficia, in conditiile legii, de sume 

de la bugetul de stat si de la bugetul local, pentru finantarea unor programe sportive de utilitate 

publica, sume ce vor fi asigurate pe baza de contract, incheiat intre acesta si organele 

administratiei publice centrale sau Consiliului Local al Municipiului Targoviste, dupa caz, in 

conformitate cu prevederile art. 69, alin. (2) din Legea nr. 69/2000. 

 

 

CAPITOLUL III 

SCOPUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE 

 

Art. 8. – Club Sportiv Municipal Targoviste este infiintat in conditiile legii, in scopul 

organizarii si administrarii unei activitati sportive. 

Art. 9. (1) Obiectul de activitate al Club Sportiv Municipal Targoviste este: 

a) performanta, selectia si participarea la competitii interne si internationale; 

b) promovarea spiritului de fairplay, combaterea si prevenirea violentei si dopajului 

in activitatea proprie; 

c) promovarea uneia sau mai multor discipline sportive; 

d) administrarea bazei materiale sportive proprii; 

e) organizarea unor competitii sportive in conformitate cu statutele si regulamentele 

federatiilor sportive nationale; 

f) transportul sportivilor legitimati in cadrul clubului la competitii interne sau 

internationale, organizare de excursii si transport de persoane cu microbuz sau autocar la 

diferite activitati cu caracter cultural, sportiv sau educational, in care Club Sportiv Municipal 

Targoviste sau Cosiliul Local Municipal sunt implicati; 

g) finanţarea de programe sportive de utilitate publică pentru desfăşurarea de 

activităţi sportive, altele decat cea proprie. 

(2) Club Sportiv Municipal Targoviste poate desfasura si alte activitati in vederea 

realizarii scopului si obiectului de activitate, in conditiile legii. 

Art. 10. – Club Sportiv Municipal Targoviste promoveaza, cu prioritate, unele din 

disciplinele, ramurile si probele sportive cuprinse in programul jocurilor olimpice. 

 

 

CAPITOLUL IV 

STRUCTURA ORGANIZATORICA A 

CLUB SPORTIV MUNICIPAL TARGOVISTE 

 

Art. 11. – Structura organizatorica a Club Sportiv Municipal Targoviste este aprobata 

prin Hotarare a Consiliului Local al Municipiului Targoviste. 

Art. 12. – Statul de functii al Club Sportiv Municipal Targoviste se aproba anual, prin 

Hotarerea Consiliului Local al Municipiului Targoviste. 

Art. 13. (1). Club Sportiv Municipal Targoviste are in structura sectii pe ramura de 

sport. 

     (2). Sectiile pe ramura de sport sunt subunitati prin care se realizeaza selectia, 

pregatirea si participarea in competitii. 

     (3). Sectiile pe ramura de sport din cadrul Club Sportiv Municipal Targoviste – 

sunt: 

- volei; 

- baschet; 

- tenis de camp; 

- lupte; 

- box; 
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- judo; 

- fotbal; 

- radioamatorism. 

Art. 14. – Club Sportiv Municipal Targoviste se afilieaza la federatiile sportive 

nationale, corespunzatoare sectiilor pe ramura de sport proprii si, dupa caz, la asociatiile 

judetene pe ramura de sport. 

Art. 15. – Infiintarea unei sectii pe ramura de sport in Club Sportiv Municipal 

Targoviste se face prin Hotarare a Consiliului Local al Municipiului Targoviste, astfel: 

a) la solicitarea Club Sportiv Municipal Targoviste; 

b) la proprunerea federatiilor sportive nationale de specialitate. 

Art. 16. (1) Desfiintarea unei sectii pe ramura de sport se poate face prin Hotarare a 

Consilului Local al Municipiului Targoviste, astfel: 

a) la solicitarea Club Sportiv Municipal Targoviste 

b) la propunerea Consilului Local al Municipiului Targoviste 

    (2) In cazul desfiintarii unei sectii pe ramura de sport Club Sportiv Municipal 

Targoviste intreprinde demersurile necesare pentru radierea din evidentele federatiilor 

sportive nationale de specialitate, conform procedurii stabilite prin statutul acestora, si, dupa 

caz, de la asociatiile judetene pe ramuri de sport, la care sau afiliat. 

 

CAPITOLUL V 

CONDUCEREA CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL TARGOVISTE 

 

Art. 17 (1) Activitatea Club Sportiv Municipal Targoviste este condusa de un 

Presedinte numit, in conditiile legii, de catre Primarul Municipiului Targoviste. 

    (2) Numirea Presedintelui se face pe baza concursului, organizat in conditiile legii si a 

criteriilor aprobate de Consiliul local, la propunerea primarului. 

    (3) Numirea Presedintelui se face prin Dispozitia Primarului, avand anexat Contractul 

de Management. 

    (4) Sanctionarea si dispunerea suspendarii, modificarii sau incetarii raporturilor de 

munca a Presedintelui, este atributul Primarului Municipiului Targoviste. 

Art. 18. (1) Presedintele are, in principal, urmatoarele atributii: 

a) organizeaza si conduce activitatea clubului si raspunde de indeplinirea obiectivelor 

stabilite; 

b) aproba Regulamentul de ordine interioara a clubului si asigura respectarea 

acestuia de catre personalul salariat; 

c) reprezinta, personal sau prin delegat, clubul in relatiile cu organismele sportive 

interne si/sau internationale, cu celelalte institutii publice sau private, organe jurisdictionale, 

organizatii sau agenti economici, precum si cu persoanele fizice si juridice romane si straine; 

d) elaboreaza programele de dezvoltare pe termen mediu si scurt al clubului, in 

concordanta cu strategia de dezvoltare a activitatii sportive; 

e) negociaza si semneaza contracte si alte acte juridice de angajare a clubului; 

f) coordoneaza si controleaza activitatea desfasurata in cadrul sectiilor pe ramura de 

sport din cadrul clubului, precum si a antrenorilor, in vederea realizarii scopului si obiectivului 

de activitate al clubului; 

g) asigura aplicarea si respectarea dispozitiilor legale in vigoare; 

h) stabileste si deleaga atributii pe trepte ierarhice si functii, avand in vedere 

regulamentul de organizare si functionare propriu si structura organizatorica; 

i) raspunde, potrivit reglementarilor legale in vigoare, de incadrarea personalului 

salariat din subordine; 

j) organizeaza controlul indeplinirii sarcinilor de catre personalul din subordine si 

urmareste aplicarea masurilor pe care le dispune; 

k) aplica, in conditiile legii, sanctiuni disciplinare salariatilor, in cadrul savarsirii de 

abateri disciplinare si dispune repararea prejudiciilor produse; 

l) aproba planurile de pregatire prezentate de antrenorii clubului; 
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m) analizeaza, periodic, impreuna cu antrenorii, stadiul indeplinirii obiectivelor 

stabilite si rezultatele realizate de sportivii legitimati la club; 

n) aproba calendarul competitional intern si international al clubului si urmareste 

derularea acestuia; 

o) urmareste pregatirea si participarea sportivilor la competitiile prevazute in 

calendarul competitional intern si international al clubului, precum si organizarea competitiilor 

proprii si actiunilor de selectie; 

p) participa la principalele competitii interne si internationale ale clubului; 

q) stabileste pentru fiecare antrenor, prin fisa postului, numarul de grupe de sportivi 

pe niveluri valorice si numarul minim de sportivi legitimati sau nelegitimati cuprinsi in 

pregatire; 

r) asigura constituirea si actualizarea permanenta a fondului documentar si a bancii 

de date ale clubului, respectiv: 

- actele normative in vigoare privind activitatea sportiva; 

- regulamentul de organizare si functionare propriu; 

- regulamentul de ordine interioara; 

- hotararile Consiliului Local al Municipiului Targoviste privind activitatea clubului; 

- statutele si regulamentele deferatiilor nationale la care clubul este afiliat; 

- programele de dezvoltare pe termen mediu si scurt ale clubului; 

- evidenta sportivilor legitimati si clasificati pe ramuri de sport; 

- rezultatele obtinute de sportivi in competitiile interne si internationale oficiale. 

s) dispune masuri pentru promovarea spiritului fairplay si pentru combaterea si 

prevenirea violentei si dopajului in activitatea clubului; 

t) asigura si raspunde de integritatea, intretinerea si functionarea in conditii optime a 

bazei materiale sportive din patrimoniul clubului; 

u) orice alte atributii, cu exceptia celor date potrivit reglementarilor legale, in 

competenta altor organe. 

Art. 19 (1). Vicepresedintele asigura realizarea activitatilor curente ale clubului, in 

limita atributiilor conferite de presedinte. 

       (2). Vicepresedintele este numit prin dispozitia Primarului Municipiului 

Targoviste, in aceleasi conditii ca si Presedintele. 

Art. 20. Vicepresedintele are atributiile delegate de presedinte, precum si cele stabilite 

prin fisa postului si dispozitiile legale in vigoare. 

Art. 21. (1) Pe langa Presedinte functioneaza, ca organ consultativ, Consiliul clubului. 

      (2) Consiliul clubului este format din presedinte, vicepresedinte, secretar si doi 

membri numiti prin hotarare a Consiliului Local, dintre care unul este reprezentantul acestuia si 

unul reprezentantul Primarului. 

 

 

CAPITOLUL VI 

PATRIMONIUL 

 

Art. 22 (1) Patrimoniul Club Sportiv Municipal Targoviste este alcatuit din totalitatea 

drepturilor si obligatiilor acestuia cu caracter patrimonial. 

      (2) Patrimoniul initial al Club Sportiv Municipal Targoviste este conform 

bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Targoviste. 

Art. 23. (1) Club Sportiv Municipal Tartgoviste adminsitreaza cu diligenta unui bun 

proprietar, bunurile aflate in patrimoniu, in conditiile legii. 

        (2) Bunurile se evidentieaza distinct in patrimoniul Club Sportiv Municipal 

Targoviste. 

Art. 24. – In exercitarea drepturilor lui, Club Sportiv Municipal Targoviste  

administreaza bunurile aflate in patrimoniu, in vederea realizarii scopului si obiectului de 

activitate. 
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Art. 25. – Club Sportiv Municipal Targoviste administreaza baza materiala pentru 

activitatea sportiva in patrimoniul Consiliului Local al Municipiului Targoviste. 

Art. 26. – Club Sportiv Municipal Targoviste nu poate schimba destinatia sau desfiinta 

baze sportive apartinand domeniului public sau privat al unitatii sau desfinnta baze sportive 

apartinand domeniului public sau privat al unitatii administrativ teritoariale, fara aprobarea 

Consiliului Local Targoviste si fara garantia construirii altor baze similare. 

Art. 27. – Patrimoniul Club Sportiv Municipal Targoviste poate fi modificat conform 

prevederilor legale. 

 

 

CAPITOLUL VII 

RECOMPENSE SI MASURI DISCIPLINARE 

 

Art. 28. - Pentru rezultate deosebite obtinute in competitii interne si internationale, ca si 

pentru recunoasterea contributiei unor specialisti sau persoane fizice ori juridice la dezvoltarea 

activitatii sportive, poate acorda urmatoarele recompense: 

28.1. Titlul de presedinte de onoare; 

28.2. Titlu de membru de onoare; 

28.3. Distinctii, trofee, prime si premii. 

Art. 29. – Abaterile de la regulamentul de organizare si functionare se analizeaza de 

organisemele clubului care, in functie de gravitatea acestora, pot aplica urmatoarele sanctiuni: 

29.1. Pentru sectii si echipe: 

29.1.1. Avertisment; 

29.1.2. Amenda; 

29.1.3. Suspendarea temporara din activitatea competitionala; 

29.1.4. Ridicarea temporara a dreptului de organizare sau sustinere a competitiilor pe 

teren propriu; 

29.1.5. Anularea afilierii si radierea sectiei din evidentele clubului.  

 

29.2. Pentru sportivii si oficialii echipelor definiti de regulament: 

29.2.1. Avertisment; 

29.2.2. Amenda; 

29.2.3. Suspendare temporara intre 13 etape din activitate; 

29.2.4. Suspendare pe un sezon din activitatea competitionala. 

Art. 30. – Cuantumul amenzilor se stabileste de consiliul clubului pentru fiecare 

sanctiune in parte si se stipuleaza in regulamentul de ordine interioara. 

 

CAPITOLUL VIII 

DISPOZITII FINALE 

 

Art. 31. – Primarul si Consiliul Local al Municipiului Targoviste exercita supravegherea 

si controlul asupra Club Sportiv Municipal Targoviste. 

Art. 32. (1) Club Sportiv Municipal Targoviste este supus inregistrarii in Registrul 

Sportiv. 

      (2) Ca urmare a inregistrarii in Registrul Sportiv, Club Sportiv Municipal 

Targoviste primeste un numar de identificare si Certificat de Identitate Sportiva. 

Art. 33. (1) Club Sportiv Municipal Targoviste detine exclusivitate cu privire la: 

a) dreptul asupra imaginii de grup sau individuale, statica si in miscare a sportivilor 

lor in echipamentul de concurs si de reprezentare, cand participa la competitii in numele 

clubului; 

b) dreptul de folosinta asupra siglei/emblemei proprii; 

c) dreptului de reclama, publicitate si de televiziune la competitiile pe care le 

organizeaza sau la care participa, dupa caz. 
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             (2) Drepturile mentionate la alineatul (1) pot fi cesionate de club in conditiile 

legii, numai la propunerea Primarului, prin hotarare a Consiliului Local al Municipiului 

Targoviste. 

Art. 34. Prezentul Regulament propriu de organizare si functionare al Club Sportiv 

Municipal Targoviste se completeaza de drept cu dispozitiile Legii nr. 69/2000 privind 

educatia fizica si sportul, ale Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala modificata 

si completata prin Legea nr. 286/2006, precum si ale altor acte normative care reglementeaza 

aceasta activitate 

 

 

   

   


