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ACT CONSTITUTIV 

Clubul Sportiv de Pescuit Staționar - MESES 

 

 În vederea reprezentării intereselor pescarilor sportivi de competiție din Salaj , 
asociații s-au întrunit în adunare constituantă și au decis să se asocieze în vederea 
constituirii unei Asociații, în baza Ordonanței Guvernului nr. 26/2000, organizată și 
funcționând în conformitate cu legislația română în vigoare , cu prevederile prezentului Act 
constitutiv și a Statutului şi în conformitate cu Legea educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000,  
cu modificările şi completările ulterioare şi cu Regulamentul de punere în aplicare a Legii 
educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.884/2001,. 

 

CAPITOLUL I 
 

ÎNFIINȚARE, STATUT LEGAL, DENUMIREA ASOCIAȚIEI, SEDIUL, DURATA 
ASOCIAȚIEI ȘI MEMBRII FONDATORI 

 
Articolul 1. Înființarea și statutul legal al Asociației 
 
(1)Asociația este persoană juridică română, de drept privat fără scop patrimonial care își 
desfășoară activitatea în conformitate cu legea română în vigoare și cu documentele sale 
constitutive (Actul Constitutiv și Statutul). 
(2)Asociația este o organizație profesională, autonomă, neguvernamentală, apolitică,  
nelucrativă cu patrimoniu distinct, sediu și organe de conducere și control proprii. 
 

Articolul 2. Denumirea Asociației 
 
(1)Denumirea Asociației este „Clubul Sportiv de Pescuit Staționar MESES ”. 
(2)Denumirea menționată anterior va fi utilizată în toate documentele, facturile, anunțurile, 
publicațiile sau orice alte documente emise de către Asociație. 
 

Articolul 3. Sediul 
 
(1)Sediul Asociației este situat în Mun. Zalău, Str. Corneliu Coposu bl. K20-21, jud. Sălaj, 
România. 
(2)Acest sediu va putea fi transferat în orice alt loc din România prin decizia Consiliului 
Director al Asociației. 
(3)Asociația va putea deschide și alte sucursale, filiale, agenții sau birouri în țară sau în 
străinătate cu respectarea prevederilor legislației române în vigoare. Asociația poate adera 
la alte asociații, federații sau confederații din România sau străinătate și poate înființa 
societăți comerciale. 
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Articolul 4. Durata Asociației 
 
(1)Asociația este considerată ca fiind înființată pentru o durată nedeterminată. 

 
Articolul 5. Membrii fondatori 
 
(1)Membrii fondatori ai Clubului Sportiv de Pescuit Staționar MESES  sunt: 
 

1. Ispas Veronica ,  
2. Dobocan Gavril ,  
3. Farkas Adrian Mihai ,  
4. Cristescu Silviu ,  
5. Muresan Iuliu Alin ,  

 

 
CAPITOLUL II 

 
CLUBUL SPORTIV DE PESCUIT STAȚIONAR Meses  - SCOPURI ȘI 

OBIECTIVE, PRINCIPII ORGANIZATORICE 
 
Articolul 6. Clubul Sportiv de Pescuit Staționar Meses – Scop 
 
(1) Scopul C.S.P.S.Meses este organizarea, conducerea, dezvoltarea și controlul competițiilor 
de pescuit sportiv staționar din judet si pe întreg teritoriul României, precum și în 
promovarea disciplinei sportive – pescuit sportiv staționar. 

 
Articolul 7. Clubul Sportiv de Pescuit Staționar Meses – Obiective 
 
(1)Obiectivele Asociației sunt următoarele: 

a) Organizarea și desfășurarea de competiții de pescuit sportiv staționar pentru toate 
categoriile (seniori, feminin, U23, U18, U14, handicapați si veterani) la toate nivelele 
interne și internaționale; 

b) Promovarea pescuitului sportiv staționar în  judet si in România; 
c) Selecționarea, inițierea, pregătirea și perfecționarea sportivilor în acest domeniu; 
d) Participarea la competiții sportive interne și internaționale; 
e) Dezvoltarea legăturilor cu instituțiile publice de specialitate, federațiile sportive de 

specialitate, ligile profesioniste, cluburile de pescuit sportiv, asociațiile sportive, pe 
plan intern și internațional cu aprobarea Adunării Generale; 

f) Promovarea spiritului „fairplay” și prevenirea violențelor în sport; 
g) Dezvoltarea bazei materiale; 
h) Sprijinirea activităților de promovare a pescuitului de competiție în România; 
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i) Asigurarea cantonamentelor și stagiilor de pregătire pentru sportivii și tehnicienii 
proprii. 

 
 

CAPITOLUL III 
 

PATRIMONIUL, SURSE DE VENIT 
 
Articolul 8. Patrimoniul 
 
(1)La data constituirii, patrimoniul inițial al Asociației este de 750 lei, reprezentând 
contribuțiile / aporturile în bani ale membrilor fondatori și este destinat realizării scopului și 
obiectivelor Asociației, în conformitate cu reglementările în vigoare. 
 

Articolul 9. Sursele de venit ale Asociației 
 
(1)Venitul Asociației se compune din următoarele: 
 
   a) cotizaţii de înscriere si cotizaţii anuale;  

   b) venituri obţinute din activităţi economice desfăşurate cu caracter accesoriu;  

   c) donaţii, subvenţii, sponsorizări,legate etc.;  

   d) resurse obținute de la bugetul de stat și de la bugetele locale; 

   e) dobânzi sau dividende rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condițiile legii; 

   f) încasări din contracte de publicitate sportivă, reclame, drepturi TV, încheiate cu 
parteneri români sau străini; 

   g) orice alte surse, în condiţiile legii. 
 
 

CAPITOLUL IV 
 

ADMINISTRAREA ȘI REPREZENTAREA ASOCIAȚIEI 
 
Articolul 10. Organele de Conducere, Administrare și Control 
 
(1)Organele de conducere, administrare și control ale Asociației sunt: 
A. Adunarea Generală a membrilor Asociației – organ de conducere format din toți 
asociații; 
B. Consiliul Director – organ de conducere și administrare a activității curente, numit de 
Adunarea Generală; 
C. Cenzorul – organ de control numit de Adunarea Generală. 
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(2)Asociația are un Președinte si un Vicepreședinte care vor fi aleși de către Adunarea 
Generală a Membrilor Asociației, în prima sesiune a anului 2012. 
 

Articolul 11. Componența nominală a primului Consiliu Director 
 

A. Presedinte - Ispas Veronica ,  
B.  Vicepresedinte – Muresan Iuliu Alin  

 

Articolul 12. Componența nominală a organului de control al Asociației 
 

1. Dobocan Gavril , - membru  
2. Farkas Adrian Mihai ,  - membru   
3. Cristescu Silviu ,           - membru 

 
   

 
 
 

CAPITOLUL V 
 

ÎMPUTERNICIRI ȘI FORMALITĂȚI 
 
Articolul 13. Împuterniciri  
 
(1)Asociația se va constitui cu respectarea prevederilor și formalităților legale. 
(2)În vederea îndeplinirii tuturor formalităților de constituire și înregistrare, precum și a 
oricăror formalități asemănătoare, asociații de comun acord împuternicesc și autorizează pe 
ISPAS VERONICA, identificată cu CI seria SX nr. 182170, eliberată de SPCLEP Zalău, să 
semneze în numele lor orice cerere sau document necesar, precum și să îndeplinească orice 
alte formalități necesare constituirii sau să împuternicească la rândul ei alte persoane 
pentru a îndeplini asemenea formalități. 
 

 
CAPITOLUL VI 

 
DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA 

 
Articolul 14. Dizolvarea și lichidarea 
 
(1)Asociația își va înceta activitatea în oricare dintre situațiile prevăzute de lege, sau prin 
decizie a Adunării Generale, în conformitate cu procedura legală specială în vigoare. 
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(2)Din momentul emiterii deciziei de dizolvare, Asociația intră în lichidare. În această 
perioadă, persoanele însărcinate cu administrarea Asociației pot îndeplini numai un spectru 
restrâns de activități. 
(3)Din momentul numirii persoanelor însărcinate cu lichidarea, puterile încredințate 
Consiliului Director vor înceta automat. Persoanele însărcinate cu lichidarea Asociației sunt 
numite de către instanță sau de către Adunarea Generală în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare. 
(4)După terminarea lichidării, registrele se vor păstra în custodie minimum 5 (cinci) ani de 
către o persoana numită de Adunarea Generală. 
 

Articolul 15. Activele ramase după dizolvarea si lichidarea Asociației 
 
(1)Odată ce Asociația și-a încetat activitățile, toate activele rămase se vor transmite, în cote 
egale, membrilor fondatori sau vor fi donate altor grupuri non-profit sau organizații de 
caritate care au aceleași scopuri religioase, sociale și caritabile ca și Asociația. 
 
 

CAPITOLUL VII 
 

CLAUZE DIVERSE 
 

Articolul 16. Forța majoră 
 
(1)În caz de forță majoră, Adunarea Generală și Consiliul Director sunt exonerate de orice 
răspundere derivând din neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligațiilor stabilite 
în documentele sale constitutive (Act constitutiv și Statut). 
(2)Cazuri de forță majoră sunt acele evenimente imprevizibile și care nu pot fi evitate 
precum război, inundație, cutremur, incendiu, alte asemenea evenimente, precum și orice 
acțiuni întreprinse de autoritățile guvernamentale sau alte situații similare. 
(3)Notificarea privind producerea cazului de forță majoră se va adresa de către persoana 
care pretinde exonerarea fie Asociației, după cum este cazul, Adunării Generale sau 
persoanelor care asigură administrarea/reprezentarea Asociației, în funcție de circumstanțe, 
în termen de 15 zile de la producerea evenimentului sau înăuntrul unui termen rezonabil 
imediat după încetarea cazului de forță majoră. 
 

Articolul 17. Modificarea Actului Constitutiv 
 
(1)Prezentul Act Constitutiv se va modifica în baza deciziei Adunării Generale, în formă 
autentificată. 
(2)Prevederile prezentului Act Constitutiv se vor completa și cu prevederile legii române în 
vigoare în privința tuturor aspectelor legate de organizarea și funcționarea asociațiilor – 
persoane juridice române, precum și cu prevederile Statutului Asociației. 
 
 Prezentul Act Constitutiv, s-a adoptat și semnat de către membrii fondatori, astăzi 
01.05.2012, în 7 exemplare. 


