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STATUT 

CLUBUL SPORTIV DE PESCUIT STAȚIONAR – Meses  

 
 
 

   CAPITOLUL I 
  Dispoziţii generale  

 
   Art. 1. - (1) Clubul Național de Pescuit Staționar Meses , denumit în continuare C.S.P.S. 
Meses, este persoană juridică de drept privat, apolitică, fără scop lucrativ, cu patrimoniu 
propriu, distinct şi indivizibil, este constituit conform O.G. 26/2000 cu modificările și 
completările ulterioare, prin asocierea următoarelor persoane:  
   (2) C.S.P.S. Meses este constituit pe principiul liberei asocieri din membrii fondatori și 
totalitatea pescarilor sportivi de competitie sau constituiti in cluburi care se vor înscrie în 
evidenţele sale, care aderă la prezentul statut şi se obligă să îl respecte.  
   (3) Denumirea „Clubul Sportiv de Pescuit Staționar Meses” a fost rezervată conform 
dovezii de disponibilitate a denumirii nr.111892 / 04.05.2012  eliberată de Ministerul 
Justiției. 
   (4) C.S.P.S. Meses este un organism național, care nu admite discriminări politice, 
religioase, rasiste, de naționalitate, sex sau profesie. Reprezintă și apără interesele și culorile 
naționale pe plan extern. 
   (3) C.S.P.S.Meses  are sediul în  Zalău,str. Corneliu Coposu bl. K 20-21/parter.  
   (4) C.S.P.S. are denumire, sediu, siglă,legitimatii şi drapel proprii.  
   (5) C.S.P.S. este înscrisă în Registrul naţional sub nr. 111892/04.05.2012 şi în Registrul 
asociaţiilor şi fundaţiilor ţinut de Judecătoria Zalau sub nr. 17/24.07.2012 .   
   Art. 2. - (1) C.S.P.S. Meses este afiliată sau, după caz, se va afilia la  AJVPS Salaj si C.S.P.S., 
potrivit legii şi statutului acestora, pe care se obligă să le respecte.  
   (2) C.S.P.S. Meses îşi desfăşoară activitatea potrivit prezentului statut, având deplină 
autonomie organizatorică, funcţională şi financiară.  
   (3) Durata funcţionării C.S.P.S. Meses este nedeterminată.  
   Art. 3. - Scopul C.S.P.S. Meses este organizarea, conducerea, dezvoltarea și controlul 
competitiilor de pescuit sportiv staționar  in judetul Salaj  si pe întreg teritoriul României, 
precum și în promovarea disciplinei sportive – pescuit sportiv stationar.  
   Art. 4. - C.S.P.S. Meses  are următoarele obiective:  

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

b) Promovarea pescuitului sportiv staționar în 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 adunarii generale; 

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

proprii. 
Art. 5. – Pentru atingerea scopului propus CSPS Meses va îndeplini următoarele atribuții 
principale: 
a) Elaborează strategia de dezvoltare a activității competiționale și controlează aplicarea 

acesteia de către membrii asociați; 
b) Elaborează și realizează planurile de pregătire și de participare a sportivilor din loturile 

selecționate la competițiile internaționale; 
c) Organizează și coordonează întreaga activitate a arbitrilor legitimati de CSPS, privind 

formarea, perfecționarea continuă, clasificarea și promovarea acestora; 
d) Exercită puterea disciplinară conform prezentului Statut; 
e) Promovează măsurile de prevenire și control al folosirii substanțelor interzise și al 

metodelor neregulamentare, destinate să mărească în mod artificial capacitatea fizică 
a sportivilor sau să modifice rezultatele competițiilor organizate; 

f) Întreprinde măsuri pentru prevenirea și combaterea violenței, precum și pentru 
promovarea spiritului de „fair-play” și toleranței în activitatea sportivă; 

g) Dezvoltă și întreține relații de colaborare cu forurile internaționale de specialitate și cu 
federațiile naționale afiliate la acestea; 

h) reprezintă şi apără drepturile şi interesele membrilor asociaţi; 
i) sustine si promoveaza conceptul prinde si elibereaza atat in concursuri cat si in afara 

lor 
   Art. 6. – CSPS Meses poate îndeplini și alte atribuții stabilite de Adunarea Generală sau 
prevăzute de actele normative în vigoare. 
   Art. 7. – Pentru buna desfășurare a activității în teritoriu, CSPS Meses va colabora cu toate 
cluburile afiliate/asociate sau care se vor afilia/asocia CSPS. 
   art. 8. – CSPS Meses promovează si organizeaza campionatul judetean de pescuit sportiv 
staționar și toate celelalte competiții cu caracter oficial la nivel național si a competiilor de 
tip open prin mijloace proprii și/sau alte mass-media atrase. 

   CAPITOLUL II 
  Membrii C.S.P.S. Meses 

Drepturi și obligaţii, recompense şi sancţiuni  
   Art. 9. – Pot fi membrii ai CSPS Meses persoane fizice – pescari sportivi de competitie 
membri ai AJVPS Salaj,  care recunosc și aderă la Statutul și Regulamentele CSPS Meses. 
  Art. 10. - (1) Calitatea de membru al CSPS Meses se dobândește prin hotărârea consiliului 
director. 
  (2) Membrii fondatori ai CSPS Meses contribuie financiar la înființarea patrimoniului inițial 
al CSPS Meses prin participarea la capitalul social.  
  (3) Membrii ce aderă ulterior la CSPS Meses achită o taxă de asociere al cărui cuantum va fi 
stabilit de Adunarea Generală a CSPS Meses. 
  (4) Dovada calităţii de membru al C.S.P.S. Meses se face cu legitimatie de membru pescar 
sportiv a AJVPS Salaj vizata anual.  
  (5)  Calitatea de membru pescar sportiv se dobândeşte de orice persoană cu domiciliul sau 
rezidenţa în România, care solicită să facă parte din C.S.P.S. Meses , recunoaşte statutul 
acesteia, se obligă să îl respecte şi face dovada cunoştinţelor minime în domeniu, si este 
membru al AJVPS Salaj . 
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  (6) Legitimatia de membru a clubului nu poate fi obţinut de persoanele care au fost excluse 
în ultimii 10 ani, din orice asociație, pentru săvârşirea unor fapte de braconaj.  
   Art. 11. - (1) Calitatea de membru al C.S.P.S. Meses se pierde prin renunţare, radiere, 
desființare sau excludere.  
   (2) Renunţarea la calitatea de membru are loc în baza cererii depuse, ca expresie a voinţei 
liber exprimate, cu depunerea legitimatiei de membru.  
   (3) Radierea se face în cazurile de deces.  
   (4) Desființarea operează în cazul persoanelor juridice. 
   (5) Excluderea se pronunţă împotriva membrilor C.S.P.S. Meses care:  
   a) au comis fapte încadrate de lege ca infracţiuni de braconaj;  
   b) nu şi-au achitat cotizaţia de membru în termen.   
   c) aduc daune materiale şi/sau morale C.S.P.S. Meses ;  
    
  (6) Măsurile prevăzute la alin. (3) şi (4) se hotărăsc de consiliul organizaţiei şi se pot 
contesta în termen de 15 zile de la data luării la cunoştinţă,solutionarea acestora se vor 
hotari in prima sedinta a adunarii generale.  
    

Art. 12. - (1) Membrii C.S.P.S. Meses au următoarele drepturi:  
   a) participă, cu drept de vot, la Adunarea Generală;  
   b) au dreptul de a propune, alege și de a fi aleși în structurile de conducere ale CSPS 
Meses. 
   c) pot iniția proiecte de măsuri pentru dezvoltarea pescuitului sportiv staționar în 
România; 
   d) să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale C.S.P.S. Meses, AJVPS  Salaj si 
C.S.P.S. 
   e) să participe la competiţiile sportive şi la alte activităţi de profil, organizate în ţară şi în 
străinătate;   
 (2) Membrii C.S.P.S. Meses pot beneficia de următoarele facilităţi:  
- reducerea cotizaţiei anuale cu 50% pentru:  
    - membrii de onoare ai C.S.P.S.Meses ;  
      Art. 13. - Membrii C.S.P.S. Meses au următoarele obligaţii:  

a) să respecte prevederile legii, statutului şi ale altor reglementări referitoare la pescuitul 
sportiv (regulamente, norme și decizii ale organelor, comisiilor și reprezentanților CSPS 
Meses);  

b) respectarea și apărarea imaginii și prestigiului CSPS Meses, a structurilor și oficialilor 
acestora; 

c) conservarea scopului și obiectivelor CSPS Meses , la care au aderat prin afiliere; 
d) rezolvarea independentă a activităților sportive, juridice, economice și administrative, 

în domeniul pescuitului sportiv staționar, care le sunt atribuite; 
e) achitarea integrală și în termen a contribuțiilor și cotizațiilor stabilite de către CSPS 

Meses.    
   Art. 14. –Titlul de "Membru de onoare al C.S.P.S. Meses" se poate acorda de către consiliul 
director, ca recompensă, unor persoane care s-au remarcat printr-o activitate de excepţie în 
domeniul pescuitului sportiv stationar.  
    Art. 15. - (1) Membrilor C.S.P.S. Meses care încalcă prevederile actelor normative în 
domeniul pescuitului sportiv, ale prezentului statut, ale normelor de comportare şi de etică 
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ori care aduc daune materiale sau morale asociaţiei, li se aplică una dintre următoarele 
sancţiuni disciplinare:  
   a) avertisment scris;   
   b) excluderea din asociaţie.  
   (2) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) se hotărăsc de consiliul director în termen de 6 luni de 
la săvârşirea faptei sau în interiorul termenului de prescripţie pentru infracţiuni şi pot fi 
contestate, în termen de 15 zile de la comunicare, la adunarea generală, ale cărei hotărâri 
sunt definitive şi executorii.  
   (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), sancţiunea excluderii din asociaţie hotărâtă de 
consiliu rămâne definitivă în cazul infracţiunilor de braconaj confirmate de organele de 
cercetare penală sau instanţele de judecată.  
   (4) Sancţiunile se aplică de la data rămânerii lor definitive şi se înscriu într-un registru 
special de evidenţă a sancţiunilor şi în carnetul de membru.  
   (5) Sancţiunile se aplică independent de răspunderea penală, administrativă, civilă sau 
contravenţională şi nu îl exonerează, în cazul suspendării, pe cel în cauză de plata cotizaţiei 
şi de îndeplinirea altor obligaţii faţă de organizaţie.  
   (6) Înainte de adoptarea hotărârii de sancţionare, cel în cauză va fi audiat în legătură cu 
fapta săvârşită; dacă în urma convocării scrise şi luării la cunoştinţă acesta refuză să se 
prezinte sau să dea relaţii privind fapta sa, sancţiunea se aplică fără îndeplinirea acestei 
formalităţi.  
 

   CAPITOLUL III 
  Structura organizatorică a C.S.P.S. - Meses 

 
   Art. 16. - C.S.P.S. Meses  are sau poate avea în structura sa:  

- persoane fizice - pescari sportivi de competitie membri ai AJVPS Salaj sau a altor 
asociatii afiliate AGVPS Romania 

   Art. 17. - Organele de conducere ale C.S.P.S. Meses sunt:  
   a) Adunarea Generală;  
   b) Consiliul Director;  
   c) Presedinte 
   Art. 18. - (1) Adunarea generală este organul suprem de conducere al C.S.P.S. Meses , 
constituit din totalitatea membrilor, mandataţi în acest sens de adunarea generala.  
   (2) Adunarea generală se va desfășura obligatoriu o dată pe an în sesiune ordinară, în 
primul trimestru al anului, şi, ori de câte ori este nevoie, în sesiune extraordinară,  
convocată de către consiliul director al organizaţiei sau preşedintele acesteia, ori de către o 
treime din membri Adunării Generale; o dată la 2 ani, Adunarea Generală a C.S.P.S. Meses 
organizează alegerea organelor proprii, premergătoare Congresului CSPS  si a A.G.V.P.S.  
   (3) Adunarea generală se convoacă cu cel puţin 30 zile înainte de data stabilită,   
comunicându-se ordinea de zi și documentele care trebuie aprobate membrilor asociați, 
prin convocatoare scrise.  
   (4) Cu cel puțin 10 zile înainte de data desfășurării Adunării Generale, observațiile și 
propunerile de completare a documentelor vor fi transmise CSPS Meses , precum și numele 
delegaților care vor participa la Adunare. 
   Art. 19. - Adunarea generală are următoarele atribuţii:  
   a) aprobă sau modifică, după caz, statutul organizaţiei în concordanţă cu legislația în 
vigoare, regulamentul comisiei de cenzori şi hotărăşte cu privire la schimbarea sediului;  
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   b) dezbate şi aprobă rapoartele de activitate ale consiliului, bilanţul contabil al asociaţiei şi 
raportul cenzorului şi se pronunţă asupra gestiunii organizaţiei;  
   c) dezbate şi aprobă strategia organizaţiei, programul de activitate al acesteia şi bugetul de 
venituri şi cheltuieli, care include cotizaţia anuală, cotizaţiile suplimentare, cuantumul 
prestaţiilor neefectuate şi nivelul majorărilor aplicate pentru plata cu întârziere a cotizaţiei 
anuale;  
   d) stabileşte, în funcţie de numărul de membri, componenţa organelor de conducere şi 
alege pentru o perioadă de 2 ani sau revocă, după caz, preşedintele, vicepreşedinţii, 
membrii consiliului organizaţiei şi cenzorii acesteia;  
   e) alege anual delegaţii la Congresul CSPS si a A.G.V.P.S    

   Art. 20. - (1) Consiliul director conduce activitatea organizaţiei în intervalul dintre două 
adunări generale.  
   (2) Consiliul director al organizaţiei este compus din 3-7 membrii. Din consiliu fac parte de 
drept preşedintele și vicepreşedintele asociaţiei.  
    Art. 21. - (1) Consiliul director al organizaţiei se întruneşte o dată la 3 luni sau ori de câte 
ori este necesar, la convocarea preşedintelui sau a majorităţii membrilor acestuia.  
   (2) În mod excepţional, preşedintele sau directorul poate solicita votul prin 
corespondenţă/telefon.  
   Art. 22. – Consiliul director al organizaţiei are următoarele atribuţii:  

a) consiliul director a organizaţiei şi urmăreşte îndeplinirea hotărârilor adunărilor 
generale ale acesteia;  

b) analizează şi aprobă informările preşedintelui, ia act de constatările cenzorilor şi 
stabileşte măsurile ce se impun;  

c) analizează şi avizează proiectul programului anual de activitate şi proiectul bugetului 
de venituri şi cheltuieli;  

d) stabileşte nivelul cotizaţiilor anuale  
e) aprobă propunerile de înfiinţare a unor unităţi economice cu caracter accesoriu în 

vederea realizării scopului organizaţiei;  
f)  solutioneaza contestatiile privnd masurile disciplinare.  
g) aprobă  regulamentul propriu de organizare şi funcţionare si regulamentul de ordine 

interioară   
h) aprobă programul activităţilor competiţionale şi stabileşte corpul propriu de arbitri;  
i) hotărăşte cu privire la eventuale schimburi de experienţă cu organizaţii similare din 

ţară şi cu cele din străinătate;  
j) aprobă casarea mijloacelor fixe şi scoaterea din uz a obiectelor de inventar;  
k) propune adunării generale acordarea titlului de membru de onoare pentru merite 

deosebite in domeniu 
l) în mod excepţional, poate lua hotărâri ce ţin de competenţa adunării generale, pe 

care le supune ratificării acesteia la prima reuniune;  
m) îndeplineşte orice alte atribuţii potrivit legii şi prezentului statut.  

   Art. 23. - (1) Preşedintele clubului poate fi ales dintre membrii CSPS Meses şi are 
următoarele atribuţii:  
   a) conduce consiliul director şi consiliile C.S.P.S. Meses;  
   b) reprezintă organizaţia în relaţiile cu membrii acesteia şi cu alte persoane fizice şi juridice 
din ţară şi din străinătate;   
  c) aprobă componenţa şi programul delegaţiilor de reprezentare, altele decât cele stabilite 
de consiliu şi adunarea generală;  
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   d) dă delegare de competenţă vicepreşedintelui clubului.   
   e) asigură ducerea la îndeplinire a hotărârilor adunării generale şi ale consiliului director;  
   f) administrează patrimoniul organizaţiei şi angajează prin semnătura sa operaţiunile 
patrimoniale;  
   g) elaborează proiectul programului de activitate şi proiectul bugetului de venituri şi 
cheltuieli, iar după aprobare răspunde de realizarea acestora;  
   h) întocmeşte regulamentul de organizare şi de funcţionare şi regulamentul de ordine 
interioară;  
  i) organizează concursurile de pescuit sportiv;  
  j) răspunde de ţinerea evidenţelor tehnico-operative;  
  k) ia orice alte măsuri necesare pentru asigurarea bunei desfăşurări a activităţii, cu 
respectarea prevederilor legale, statutare şi a hotărârilor organelor de conducere ale 
C.S.P.S. Meses . 
   Art. 24. - Activitatea economico-financiară a C.S.P.S. se verifică de către un membru al 
CSPS Meses care nu deține vreo funcție în cadrul asociației.  
 

   CAPITOLUL IV 
  Patrimoniul C.S.P.S.  

 
   Art. 25. - (1) C.S.P.S. Meses are patrimoniul inițial propriu, privat, în sumă de 750 lei, 
constituit prin contribuția în părți egale a celor 5 membrii fondatori.  
   (2) Patrimoniul este element de bază al personalităţii juridice a C.S.P.S. Meses, iar bunurile 
acesteia sunt proprietate privată, indivizibilă.  
   Art. 26. - Bunurile şi mijloacele băneşti ale C.S.P.S. Meses se realizează din:  
   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; 
   d) orice alte surse, în condiţiile legii.   
   Art. 27. - Bunurile C.S.P.S. Meses  pot fi înstrăinate către terţi cu plată sau casate, după 
caz, cu aprobarea prealabilă şi în condiţiile stabilite de adunarea generală.  
   Art. 28. - Oricare ar fi cauza pierderii calităţii de membru al C.S.P.S. Meses foştii membri 
pescari sportivi nu au dreptul să pretindă restituirea nici unei părţi din patrimoniul 
asociaţiei.  
 

   CAPITOLUL V 
  Dispoziţii finale  

 
   Art. 29. - (1) Adunările generale, consiliile şi comitetele sunt statutar întrunite în prezenţa 
majorităţii persoanelor delegate; dacă la prima convocare a adunărilor generale nu se poate 
realiza majoritatea, a doua reuniune se va ţine în prezenţa delegaţilor interesaţi, după un 
interval de cel puţin 7 zile de la prima reuniune nestatutară, chiar dacă nu este întrunită 
majoritatea; în acest din urmă caz, numărul delegaţilor în organele de reprezentare 
superioare se va stabili în funcţie de dublul numărului de participanţi la aceste reuniuni.  
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   (2) Hotărârile se iau cu votul deschis al majorităţii celor prezenţi la reuniuni.Hotararile cu 
privire la persoane se vor lua cu vot secret.  
   (3) La şedinţele organelor de conducere ale C.S.P.S. Meses  pot participa, fără drept de vot, 
doar în limita locurilor libere, orice alti membri interesati.  
   Art. 30. - (1) Toate funcţiile eligibile de la nivel de club până la nivelul C.S.P.S.  vor fi 
ocupate de membrii care şi-au depus candidatura pentru aceste funcţii cu minim 15 zile 
inainte.  
   (2) Prin excepţie de la prevederile art. (16) alin. (2), alegerile pentru preşedinte, 
vicepreşedinte şi membrul consiliului asociaţiei se vor desfăşura cu vot secret, declarându-se 
aleşi, în ordine, candidaţii cu numărul cel mai mare de voturi.  
   Art. 31. - (1) Locurile devenite vacante în consiliul director se completează dintre delegaţii 
la adunările generale, cu respectarea principiului reprezentativităţii, la propunerea celor pe 
care îi reprezintă.  
   (2) În cazurile în care funcţia de preşedinte devine vacantă din orice motive, atribuţiile 
preşedintelui vor fi preluate temporar vicepresedinte, desemnat în mod operativ de 
consiliul asociaţiei, până la prima adunare generală a clubului.   
   Art. 32. - C.S.P.S.  Meses îşi pierde personalitatea juridică în următoarele cazuri:  
   a) prin hotărâre a adunării generale;  
   b) când scopul organizaţiei nu mai poate fi realizat;  
   c) din cauză de insolvabilitate;  
   d) când numărul membrilor scade sub limita prevăzută de lege;  
   e) când scopul ori acţiunea organizaţiei a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;  
   f) când scopul se urmăreşte prin mijloace ilicite, contrare ordinii publice;  
   g) când hotărârile adunărilor generale sunt luate cu încălcarea propriului statut sau a legii.  
   Art. 33. - Oricare ar fi cauza dizolvării C.S.P.S. Meses, lichidarea patrimoniului acesteia se 
va face conform legii.  
   Art. 34. - Consiliul C.S.P.S. Meses va proceda şi va hotărî în timp util adaptarea 
corespunzătoare a prevederilor prezentului statut care devin contrare actelor normative în 
vigoare, prin modificarea corespunzătoare a textelor, solicitând instanţei de judecată 
înscrierea menţiunilor necesare; hotărârile vor fi supuse spre ratificare la prima adunare 
generală a C.S.P.S. Meses.  
   Art. 35. - Prezentul statut a fost adoptat de către membrii fondatori a C.S.P.S. Meses , 
astăzi .01.05.2012, şi intră în vigoare după înscrierea în registrul special aflat la Grefa 
Judecătoriei Zalău.  
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MEMBRII FONDATORI, 
 

1. Ispas Veronica,  
 

Semnătura …………………………………………………. 
 
 

     2.Dobocan Gavril ,  
 

Semnătura …………………………………………………. 
 
 

3.Farkas Adrian Mihai,  
 

Semnătura …………………………………………………. 
 
 

 

4.Cristescu Silviu,  
 

Semnătura …………………………………………………. 
 
 
 

5.Muresan Iuliu Alin ,; 
 

 
Semnătura …………………………………………………. 

 
 


