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STATUTUL ASOCIAŢIEI 
LIGA DE PESCUIT SPORTIV FEEDER 

 
 

Cap. I - Denumire, sediu, durată, scop, atribuţii 

 

Art.1 Asociaţia LIGA DE PESCUIT SPORTIV FEEDER 

 (numită în continuare ALPSF), persoană juridică de drept privat, fără scop 

patrimonial, este constituită conform OG 26/30.01.2000 cu modificările şi 

completările ulterioare si a Legii nr. 69/2000, prin asocierea următoarelor persoane 

juridice: 

 

CLUBUL SPORTIV DE PESCUIT  STATIONAR - MESES, cu sediul în Zalau, 

str. Corneliu Coposu ,  bl K 20-21/ parter, jud. Salaj înregistrat în registrul asociaţiilor 

şi fundaţiilor de pe lângă Judecătoria  Zalau jud. Salaj sub nr.17/24.07.2012, cod de 

înregistrare fiscală nr. 30488311, reprezentat prin preşedinte Veronica Ispas, 

domiciliat în Zalau, b-dul M. Viteazul  nr 28, bl Lira Cristal, sc D, ap 23, jud Salaj, 

identificat cu C.I. seria SX nr. 418418, emisă de SPCLEP Zalau  la data de 

06.04.2017, CNP 2630321312962,  
 

Clubul Sportiv de Pescuit Stationar Corvin  Hunedoara, cu sediul în Hunedoara, 

b-dul  Dacia, nr.25,bl V3 sc.D, ap.77, jud. Hunedoara, înregistrată în registrul 

asociaţiilor şi fundaţiilor de pe lângă Judecătoria Hunedoara  sub nr. 3/14.02.2013, cod 

de înregistrare fiscală nr. 32562678, reprezentată prin preşedinte Stanca Nicolae, 

domiciliat în Hunedoara, str. Castelului, nr.3, jud. Hunedoara, identificat cu C.I. seria 

HD nr. 827086, emisă de SPCLEP Hunedoara la 20.10.2016 de , CNP 

1711009203136, 
 

Asociatia de Vinatoare  si Pescuit SILVA MARPOD, cu sediul în Sibiu, Str. Aleea 

Filozofilor, Nr.2, jud. Sibiu, înregistrată în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de pe 

lângă Judecătoria Sibiu sub nr.54/4.08.2010,cod de înregistrare fiscală nr. 27242952, 

reprezentată prin preşedinte Ioan Poiana, domiciliat în mun. Sibiu , str. Constantin 

Noica , nr.30 , jud. Sibiu, identificat cu C.I. seria SB nr. 390595, emisă la data de 

13.06.2008, CNP 1530422323961, 
 

reprezentate după cum urmează: 

 

CLUBUL SPORTIV DE PESCUIT  STATIONAR – MESES  reprezentat de dna. 

Veronica Ispas - în calitate de preşedinte 
 

Clubul Sportiv de Pescuit Stationar Corvin  Hunedoara, reprezentată de dl. Stanca  

Nicolae - în calitate de preşedinte 
 

Asociatia de Vinatoare  si Pescuit SILVA MARPOD reprezentat de dl. Ioan  Poiana 

- în calitate de preşedinte 

Art.2 Denumirea “Asociaţia Liga de Pescuit Sportiv Feeder” a fost rezervată conform 

dovezii de disponibilitate a denumirii nr. 162126 eliberată de Ministerul Justiţiei la 

data de 07.07.2017  
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Art.3 ALPSF este un organism naţional, care nu admite discriminări politice, 

religioase, rasiste, de naţionalitate, vârstă, sex sau profesie. Reprezintă şi apără 

interesele şi culorile naţionale pe plan extern.  

Art.4 ALPSF este afiliată la Federatia  Uniunea Ligior de Pescuit Sportiv in Ape Dulci 

si  A.G.V.P.S. din România, al cărei Statut se obligă să îl respecte.  

Art.5 Sediul ALPSF este în localitatea Zalau, Str. Corneliu Coposu  bl. K20-21 parter, 

Judetul Salaj. 

Art.6 Durata de funcţionare a ALPSF este nedeterminată.  

Art.7 Scopul ALPSF constă în dezvoltarea competitiilor de pescuit sportiv pe întreg 

teritoriul României, precum şi în promovarea disciplinei sportive – pescuit sportiv. 

Art.8 Obiectivele ALPSF sunt: 

 organizarea şi desfăşurarea de activităţi de pescuit sportiv sub toate formele 

(seniori, tineret juniori şi copii) la toate nivelele interne şi internaţionale;  

 promovarea pescuitului sportiv în România; 

 selecţionarea, iniţierea, pregătirea şi perfecţionarea de sportivi în acest domeniu; 

 participarea la competiţii sportive interne şi internaţionale; 

 dezvoltarea legăturilor cu instituţiile publice de specialitate, federaţiile  sportive 

de specialitate, ligile profesioniste, cluburile de pescuit sportiv, asociaţiile 

sportive, pe plan intern şi internaţional; 

 promovarea spiritului de "Fair-Play" şi prevenirea violenţelor în sport;  

 dezvoltarea bazei materiale; 

 sprijinirea activităţilor de promovare a pescuitului de competiţie în România;  

 asigurarea cantonamentelor şi stagiilor de pregătire pentru sportivii şi tehnicienii 

proprii. 

Art.9 Pentru atingerea scopului propus, ALPSF va îndeplini următoarele atribuţii 

principale: 

 elaborează strategia de dezvoltare a activităţii competiţionale şi controlează 

aplicarea acesteia de către membri asociaţi; 

 elaborează şi realizează planurile de pregătire şi de participare a sportivilor din 

loturile selectionate la competiţiile internaţionale; 

 organizează şi coordonează întreaga activitate a arbitrilor, privind formarea, 

perfecţionarea continuă, clasificarea şi promovarea acestora; 

 exercită puterea disciplinară conform prezentului statut; 

 promovează măsurile de prevenire şi control al folosirii substanţelor interzise şi 

al metodelor neregulamentare, destinate să mărească în mod artificial 

capacitatea fizică a sportivilor sau să modifice rezultatele competiţiilor 

organizate; 

 întreprinde măsuri pentru prevenirea şi combaterea violenţei, precum şi pentru 

promovarea spiritului de fair-play şi toleranţei în activitatea sportivă; 

 dezvoltă şi întreţine relaţii de colaborare cu forurile internaţionale de 

specialitate prin A.G.V.P.S. cu federaţiile naţionale afiliate la acestea. 

Art.10 ALPSF poate îndeplini şi alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală sau 

prevăzute de actele normative în vigoare.  

Art.11 Pentru buna desfăşurare a activităţii în teritoriu, ALPSF va colabora cu toate 

cluburile şi asociaţiile de pescuit sportiv afiliate/asociate. 
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Art.12 ALPSF promovează campionatul national de pescuit sportive feeder  şi toate 

celelalte competiţii cu caracter oficial la nivel naţional prin mijloace proprii şi/sau alte 

mass-media atrase. 

Art.13 ALPSF are emblemă, în formatul următor:  
 

 
Culorile   ALPSF sunt galben si albastru. 
 

Cap. II – Membri Asociaţiei Liga de Pescuit Sportiv Feeder 

Art.14 (1) Pot fi membri ai ALPSF asociatiile si cluburile sportive de pescuit, 

constituite potrivit legii, în care pescuitul la feeder  este unica disciplină sau disciplina 

cu cei mai mulţi practicanţi sau cluburile în care pescuitul la feeder  nu este majoritar, 

dar care au o secţie de pescuit feeder, care recunosc şi aderă la Statutul şi 

regulamentele ALPSF.  

(2) Pot fi membri de onoare persoane care si-au adus contributii deosebite la 

îndeplinirea scopului asociatiei, titlul fiind acordat de Adunarea Generală a  ALPSF pe 

baza criteriilor stabilite de aceasta.  

Art.15 Calitatea de membru al ALPSF se dobândeşte prin hotărârea Adunării 

Generale. Membri fondatori ai ALPSF contribuie financiar la înfiinţarea patrimoniului 

iniţial al ALPSF prin participarea la capitalul social. Membri ce aderă ulterior la 

ALPSF achită o  cotizatie de înscriere al cărui cuantum va fi stabilit de Adunarea 

Generală a  ALPSF. 

Art.16 Membri ALPSF au următoarele drepturi: 

 participă, cu drept de vot, la Adunarea Generală; 

 au dreptul de a propune, alege şi de a fi aleşi reprezentanţi în structurile de 

conducere ale ALPSF; 

 pot iniţia proiecte de măsuri pentru dezvoltarea pescuitului staționar  în 

România.  

Art.17 Membri ALPSF au următoarele obligaţii: 

 respectarea Statutului, regulamentelor, normelor şi deciziilor organelor, 

comisiilor şi reprezentanţilor ALPSF; 

 respectarea şi apărarea imaginii şi prestigiului ALPSF, a structurilor şi 

oficialilor acesteia; 

 conservarea scopului şi obiectivelor ALPSF, la care a aderat prin afiliere; 

 rezolvarea independentă a activităţilor sportive, juridice, economice şi 

administrative, în domeniul pescuitului stationar, ce le sunt atribuite; 

 achitarea integrală şi în termen a contribuţiilor şi cotizaţiilor stabilite de către 

ALPSF.  

Art.18 Calitatea de membru încetează în următoarele situaţii: 

(1) Pentru membri Asociaţi:  

 prin desfiinţarea asociatiei (clubului); 
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 prin excludere hotărâtă de către Consiliul Director pentru încălcarea gravă a 

Statutului sau regulamentelor ALPSF şi ratificată în prima Adunare Generală; 

 la cerere. 

 (2) Pentru membri de onoare:  

 prin deces; 

 prin renuntare; 

 prin excludere, hotărâtă de Consiliul Director pentru încălcarea gravă a 

statutului, a regulamentelor ALPSF sau condamnare penală, care este 

incompatibilă cu calitatea de membru al ALPSF; 

 

Cap. III - Structurile de conducere ale Asociaţiei Ligii de Pescuit Sportiv 

Feeder 

Art.19 ALPSF are următoarele structuri de conducere:  

 Adunarea Generală; 

 Consiliul Director; 

 Cenzorul sau Comisia de Cenzori. 

Art.20 (1)Adunarea Generală este constituită din delegaţiile reprezentative ale 

organizaţiilor afiliate, stabilite pentru perioade de câte 5 ani. 

(2)Adunarea Generală se convoacă anual în sesiune ordinară, iar în sesiune 

extraordinară ori de câte ori este necesar, de către Consiliu, preşedinte, sau la cererea 

unor organizaţii afiliate care însumează cel puţin o treime din numărul total de voturi.  

(3) În situaţia în care nu se întruneşte cvorumul necesar, se va convoca o nouă 

Adunare Generală în termen de maximum 15 zile, aceasta fiind statutară indiferent de 

numărul delegaţilor cu drept de vot prezenţi. 

(4) Norma de reprezentare a organizaţiilor afiliate este de cel putin unu si maximum 

un delegat la 15 pescari sportivi. 

(5) Dreptul la vot al delegaţiilor organizaţiilor afiliate se exercită unitar şi reprezintă 

un număr de voturi valabile egal cu numărul membrilor delegatiei. 

(6) Dreptul la vot se exercită valabil doar de delegatiile organizatiilor care au achitat 

obligatiile financiare pe anul precedent. 

(7) Calitatea de delegat la Adunarea Generală se pierde prin deces, renunţare în scris, 

revocare sau prin pierderea calităţii de membru în organizatia care l-a delegat, precum 

şi ca urmare a alegerii sale în conducerea unei organizaţii neafiliate. 

 (8) Componenţa delegaţiilor la Adunarea Generală ALPSF se hotărăşte de adunarea 

generală a organizaţiei afiliate, odată la 5 ani sau ori de câte ori este necesar, şi se 

comunică la ALPSF până cel mai târziu cu 15 zile înainte de data Adunării Generale. 

(9) Adunarea Generală este statutar constituită în condiţiile în care delegaţiile 

organizaţiilor afiliate participante cu drept de vot însumează peste jumătate din 

numărul total de voturi, calculate anual de ALPSF şi făcute publice, prin comunicare 

în documentele Adunării Generale. 

Art.21 Adunarea Generală anuală se va desfăşura în primul trimestru al anului şi va fi 

convocată de Consiliul Director cu cel puţin 30 zile înainte de data fixată pentru 

desfăşurarea ei. Ordinea de zi şi documentele ce urmează a fi supuse dezbaterii si 

aprobării ,se transmit membrilor asociaţi pentru a fi studiate. Cu minimum  15 zile 

înainte de data desfăşurării Adunării Generale, observaţiile şi propunerile de 
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completare a acestor documente, precum şi, numele delegaţilor (şi supleanţilor) care 

vor participa la adunare, vor fi transmise la ALPSF. 

 

Art.22. (1) O dată la 5 ani, după desfăsurarea adunărilor generale de alegeri la 

organizatiile afiliate, Adunarea Generală alege presedintele, …vicepresedinti si … 

membri ai Consiliului, precum si Comisia de cenzori.  

(2) Cu minimum 15 zile înainte de data Adunării Generale anuale, membri asociaţi vor 

înainta la ALPSF propunerile nominale pentru fiecare functie în Consiliul Director, 

însoţite de prezentarea activităţii candidaţilor, confirmarea acceptării şi un curiculum 

vitae al acestora. 

(3) Persoanele nominalizate pentru funcţiile eligibile pot candida numai pentru o 

singură funcţie, respectiv presedinte, vicepresedinte, cenzor.  

(4) Alegerea membrilor Consiliului Director, altii decât cei de drept, se va face prin 

vot simplu, pe funcţii, dintre reprezentanţii cluburilor asociate.  

Din Consiliul Director face parte de drept Secretarul, numit prin decizia preşedintelui 

ales. 

 (5) În situaţii de excepţie, poate prelungi mandatul membrilor Consiliului Director 

pentru o perioadă de până la un an. 

(6) Locurile din Consiliul Director devenite vacante se completează în ordinea 

numărului de voturi si se supun ratificării la prima Adunare Generală. 

(7) Fiecare organizatie afiliată are dreptul să desemneze un reprezentant ca membru de 

drept în Consiliului Director, ales de organizatia respectivă si confirmat de  Adunarea 

Generală. 

Art.23(1) În situaţia în care, după desfăşurarea primului tur de scrutin pentru aceste 

funcţii, niciun candidat nu a întrunit majoritatea simplă a voturilor, atunci se va 

organiza al doilea tur de scrutin, la care vor participa primii doi candidaţi, în ordinea 

dată de numărul de voturi obţinute la primul tur de scrutin. La al doilea tur de scrutin 

va fi declarat ales candidatul care obţine cel mai mare număr de voturi; 

 (2)Membrii Consiliului Director vor fi declaraţi candidaţii cu cele mai multe voturi, 

până la completarea numărului de locuri.  

Art.24 Delegaţii structurilor afiliate, prezenţi la Adunare, au dreptul la un singur vot, 

votul prin procură nefiind admis. În caz de imposibilitate de prezentare, oricare 

reprezentant poate fi înlocuit printr-un supleant cu împutenicire de reprezentare. 

Art.25 Orice hotărâre a Adunării Generale este adoptată dacă întruneşte cel puţin 

jumătate + 1 din voturile membrilor prezenţi în adunare  

Art.26 Hotărârile Adunării Generale intră în vigoare în termen de 5 zile de la 

adoptarea lor în Adunarea Generală, dacă în cadrul Adunării nu se stabilesc alte 

termene.  

Art.27 Adunarea Generală are următoarele atribuţii:  

a) dezbate şi aprobă anual raportul de activitate al Consiliului, programul de activitate 

şi bugetul ALPSF şi ratifică situaţiile financiare prevăzute de legea contabilităţii, în 

baza raportului comisiei de cenzori si se pronunţă asupra gestiunii pe perioada 

analizată; 

b) dezbate şi stabileşte strategia ALPSF pe perioadă de câte 5 ani; 

c) alege o dată la 5 ani, după desfăşurarea adunărilor generale de alegeri la 

organizaţiile afiliate, sau ori de câte ori este necesar, preşedintele, vicepreşedinte, 

membrii Consiliului şi Comisia de cenzori; 
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d) modifică Statutul ALPSF  

e) hotărăşte cu privire la afilierea ALPSF la organizaţii şi organisme de profil; 

f) hotărăşte în situaţii economico-financiare justificate, riscante pentru exigenţa unor 

organizaţii afiliate, scutirea acestora de plata cotei de participare pe timp de un an; 

g) soluţionează contestaţiile împotriva hotărârilor de excludere şi de respingere a 

cererii de afiliere; 

h) aprobă Normele unitare de desfăşurare a adunărilor generale de alegeri la nivelul 

organizaţiilor afiliate;  

i) acordă diplome si medalii pentru contribuții deosebite la activitatea asociației și în 

activitatea competitională; 

j) ratifică sau anulează, după caz, hotărârile Consiliului luate în situaţii deosebite, care 

sunt încompetenţa sa; 

k) îndeplineşte orice alte atribuţii potrivit legii; 

l.) Numeşte preşedinţii comisiilor de specialitate; 

m) Aprobă dizolvarea şi lichidarea ALPSF, precum şi stabilirea destinaţiei 

bunurilor rămase după lichidare; 

Art.28 În acord cu art 24, punctul 1, din OG 26/2000 cu modificările şi completările 

ulterioare, Consiliul Director poate fi alcătuit şi din persoane din afara Asociaţiei, în 

limita a cel mult o pătrime din componenţa sa.  

Decizia în acest sens aparţine Adunării Generale a ALPSF şi se ia prin vot. 

Art.29 Consiliul Director are următoarele atribuţii: 

a. Asigură ducerea la îndeplinire a tuturor hotărârilor Adunarii Generale şi 

respectarea de către toţi membri a Statutului şi regulamentelor ALPSF, precum 

şi a normelor generale privind activitatea sportivă; 

b. Aprobă Regulamentul de ordine interioară al ALPSF; 

c. Aprobă Regulamentul de organizare a competiţiilor de spinning, organizate de 

membri ALPSF, regulamentele de organizare şi funcţionare ale comisiilor 

ALPSF; 

d. Propune spre aprobare Adunării Generale calendarul competiţional intern; 

e. Analizează şi validează hotărârile Comisiilor ALPSF; 

f. Aprobă mandatul reprezentanţilor ALPSF la reuniunile internaţionale; 

g. Propune reprezentanţii pentru organismele internaţionale de specialitate; 

h. Convoacă Adunarea Generală, propune ordinea de zi şi documentele ce urmează 

a fi prezentate; 

i. Aprobă organigrama şi statul de funcţii al ALPSF; 

j. Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea 

Generală a ALPSF. 

Consiliul Director se întruneste trimestrial sau ori de câte ori este necesar, fiecare 

membru având un singur vot; hotărârile se iau cu majoritate simplă, iar şedinţa este 

statutară prin prezenţa a jumătate plus unu dintre membrii săi. În caz de paritate, votul 

Preşedintelui este hotărâtor.  

Art. 30- (1) Pe lângă Consiliu pot funcţiona comisii cu caracter consultativ şi de 

sprijin. 

(2) Comisiile sunt organizate şi coordonate de un preşedinte ales dintre membrii 

Consiliului iar secretariatul fiecărei comisii este asigurat de un angajat al ALPSF cu 

atribuţii în domeniu. 

Art. 31 Preşedintele ALPSF are următoarele atribuţii: 
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 - prezidează sedintele Adunării Generale şi ale Consiliului ALPSF însuşindu-şi 

prin semnătură hotărârile acestora; 

- dă delegare de reprezentare, vicepreşedintelui, pentru a conduce sedintele 

Adunării Generale şi ale Consiliului ALPSF si în relaţiile cu alte organizaţii, 

organisme şi instituţii atunci când din motive obiective nu poate participa; 

- Prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, 

executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de 

venituri şi cheltuieli şi proiectul programelor asociaţiei si le supune aprobării; 

- Propune spre aprobare Adunării Generale proiectul de buget pe anul în curs şi 

urmăreşte executarea acestuia; 

-  Încheie acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei; 

a. În caz de egalitate de voturi în Adunarea Generală, preşedintele are dreptul de a 

alege. Acest drept nu poate fi folosit în Adunările Generale pentru alegeri; 

b. Conduce activitatea ALPSF; 

c. Este persoana oficială de reprezentare a ALPSF şi este ales de către Adunarea 

Generală pe o perioadă de 5 ani; 

d. Răspunde direct de relaţiile internaţionale ale ALPSF şi de soluţionarea 

operativă a problemelor ridicate de parteneri; 

e. Prezidează Adunarea Generală şi conduce activitatea Consiliului Director; 

f. Stabileşte, împreună cu Secretarul, ordinea de zi şi materialele ce se vor 

prezenta la şedinţele Adunării Generale; 

g. Aprobă Regulamentul de ordine interioară al personalului salariat, şi urmăreşte 

respectarea acestuia; 

h. Angajează personalul salariat al ALPSF conform deciziei Consiliului Director, 

şi este ordonator principal de credite; 

i. Poate delega o parte din atribuţiuni Vicepreşedintelui sau Secretarului. 

Art.32 Vicepreşedintele are următoarele atribuţii: 

a. Reprezintă interesele ALPSF în relatiile cu terţii în lipsa sau cu acordul 

Preşedintelui; 

b. Coordonează relaţiile cu sponsorii ALPSF; 

c. Împreună cu secretarul coordonează întocmirea bugetului anual şi a calendarului 

intern şi le supune aprobării Consiliului Director; 

d. Susţine relaţia cu media. 

Art.33 Secretarul ALPSF îndeplineste următoarele atribuţii:  

a. Reprezintă ALPSF, împreună cu Preşedintele, în relaţiile cu terţii; 

b. Asigură conducerea şi coordonarea activităţii salariaţilor ALPSF, pe baza 

Regulamentului de organizare şi funcţionare al ALPSF şi a Regulamentului de 

ordine interioară; 

c. Coordonează activitatea comisiilor; 

d. Întocmeşte planul de activitate al ALPSF şi urmăreşte îndeplinirea acestuia şi a 

hotărârilor Consiliului Director. Este secretarul Consiliului Director; 

e. Întocmeşte, împreună cu Preşedintele, ordinea de zi a şedintelor Consiliului 

Director, pregateşte şedinţele şi asigura elaborarea, în timp util, a materialelor 

ce trebuie prezentate; 

f. Împreună cu vicepreşedintele coordonează întocmirea bugetului anual şi a 

calendarului intern şi le supune aprobării Consiliului Director; 
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g. Întocmeşte procesele verbale ale Adunărilor Generale şi ale şedintelor 

Consiliului Director şi are grijă ca acestea să fie semnate de toţi cei prezenţi; 

h. Urmăreşte soluţionarea operativă a corespondenţei primite şi transmise; 

i. Urmăreşte realizarea programelor şi acţiunilor din calendarul ALPSF, 

răspunzând de respectarea legislaţiei în vigoare; 

j. Răspunde, împreună cu Preşedintele, de asigurarea materială a ALPSF; 

k. Urmăreşte centralizarea datelor necesare publicării Buletinului informativ al 

ALPSF şi asigură transmiterea operativă a acestuia în teritoriu; 

l. Răspunde, împreuna cu Preşedintele, de cheltuirea fondurilor  

m. Răspunde de organizarea şi derularea contractelor încheiate de către ALPSF; 

n. Coordonează strategia de comunicare a ALPSF împreună cu responsabilul de 

relaţii publice; 

o. Înştiinţează toţi membri ALPSF despre deciziile şi hotărârile Consiliului 

Director. 

Art.34 În realizarea competenţei sale cenzorul sau, după caz, comisia de cenzori:  

a) verifică modul în care este administrat patrimoniul asociaţiei;  

b) întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării Generale;  

c) poate participa la şedinţele Consiliului Director, fără drept de vot;  

d) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea 

Generală. 
 

CAPITOLUL IV Membri ALPSF. Drepturi şi obligaţii 

Art. 35. - (1) Sunt membri ai ALPSF organizaţiile pescarilor sportivi legal 

constituite şi afiliate la aceasta până la data adoptării prezentului statut. 

(2) Pot deveni membri ai ALPSF, organizaţiile pescarilor sportivi, dacă solicită 

afilierea, se angajează să respecte prezentul statut şi îndeplinesc cumulativ criteriile de 

afiliere prevăzute în acesta. 

Art. 36– Membri ALPSF au următoarele drepturi: 

a) să fie reprezentaţi la nivel naţional şi în organismele internaţionale de profil 

pentru promovarea şi protejarea intereselor comune; 

b) să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale ALPSF. şi să participe, cu drept 

de vot, prin delegaţiile alese ori în mod direct, după caz, la Adunarea Generală şi prin 

membri aleşi în Consiliu, condiţionat de achitarea integrală a obligaţiilor statutare la 

termenele stabilite; 

c) să beneficieze de primirea de carnete de membru cu sigla A.G.V.P.S. si ALPSF, 

pentru membrii lor.; 

d) să participe la alegerea preşedintelui, vicepreşedintelui, membrilor 

titulari ai Consiliului şi a  membrilor supleanţi ai acestuia,  

precum şi la alegerea Comisiei de cenzori; 

e) să îşi exprime punctul de vedere şi să facă propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii 

ALPSF.; 

g) să ia parte, prin echipe sau concurenţi individuali, la competiţiile sportive şi la alte 

activităţi de profil, organizate în ţară şi în străinătate; 

h) să primească din partea ALPSF consultanţă de specialitate tehnică, economică şi 

juridică în soluţionarea problemelor proprii;  
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i) să propună şi să beneficieze pentru membrii lor de acordarea ordinului, titlului si 

medaliei prevăzute în prezentul statut, potrivit criteriilor aprobate de Adunarea 

Generală în acest sens;  

j) să primească orice fel de informaţii din banca de date a ALPSF 

Art…37. – Membri ALPSF au următoarele obligaţii: 

a) să cunoască şi să respecte Statutul ALPSF ; 

b) să respecte hotărârile organelor de conducere ale ALPSF luate pentru armonizarea, 

protejarea şi promovarea intereselor comune; 

c) să participe în mod activ la realizarea scopului, obiectivelor şi atribuţiilor ALPSF 

d) să nu desfăşoare activităţi contrare intereselor ALPSF şi ale organizaţiilor afiliate 

sau la care ALPSF este afiliată; 

e) să achite către ALPSF la termenele scadente, cota de participare la bugetul acesteia; 

f) să desemneze , o dată la 5 ani, premergător Adunării Generale, delegaţiile 

proprii; 

g) să invite pentru a participa, la fiecare adunare generală de alegeri, un reprezentant al 

Consiliului ALPSF desemnat operativ de preşedintele dintre membrii Consiliului; 

h) să se supună verificării ALPSF în privinţa respectării legilor specifice şi a 

statutului; 

i) să transmită anual, până la finele lunii ianuarie a anului curent, balanţa analitică la 

31 decembrie şi datele statistice aferente anului precedent, necesare băncii de date 

constituite la nivelul ALPSF; 

j) să promoveze o imagine corectă în legătură cu activitatea de pescuit sportiv; 

k) să asigure o instruire corespunzătoare a membrilor, precum şi a angajaţilor proprii; 

l) să nu înscrie sau să ia măsuri de excludere din asociaţie, atunci când ia cunoştinţă, 

membrii excluşi din alte organizaţii afiliate la ALPSF a celor care, prin faptele lor sau 

prin activitatea desfăşurată, aduc prejudicii intereselor ALPSF sau celorlalte 

organizaţii afiliate;  

m) să prezinte la ALPSF pentru anulare, în termen de 60 de zile, carnetele de membru 

puse la dispoziţia acestor asociaţii, la eventuala retragere sau excludere a lor din cadrul 

ALPSF; în caz contrar, ALPSF le va declara nule, pe cheltuiala proprie, într-un ziar de 

largă circulaţie; 

n) să transmită la ALPSF actele–adiţionale de modificare şi completare a statutului sau 

actului de constituire, împreună cu hotărârea judecătorească care a aprobat înscrierea 

de menţiuni: 

Art. 38 – Membri ALPSF care încalcă prevederile legii, ale prezentului statut, ale 

propriului statut, hotărârile organelor de conducere ale ALPSF ori care prin activitatea 

lor, sau a membrilor 

acestora, aduc daune de orice fel ALPSF şi/sau celorlalte organizaţii afiliate sau la 

care ALPSF este afiliată, vor fi sancţionaţi cu excluderea din ALPSF după o 

atenţionare prealabilă. 

Art. 39 - (1) Hotărârea de excludere a membrilor săi va fi luată de Consiliu, cu drept 

de contestaţie la Adunarea Generală, în termen de 15 de zile de la comunicarea 

hotărârii de excludere.  

 (2) Pe perioada de la depunerea contestaţiei până la soluţionarea acesteia, de către 

primul Congres, hotărârea de excludere se suspendă, iar cel în cauză va fi monitorizat 

de Consiliu, având toate drepturile şi obligaţiile unui membru activ. 
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             CAPITOLUL IV Criterii de afiliere şi de excludere 

Art. 40. –  Organizaţiile de pescuit sportiv, cluburile, ligile şi 

alte structuri sportive, precum şi alte entităţi în profil, legal constituite ca persoane 

juridice, se pot afilia la ALPSF dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: 

a) solicită în scris afilierea la ALPSF prezentând în cerere datele de identificare şi de 

contact; 

b) anexează, la cererea de afiliere, hotărârea adunării generale în acest sens; 

c) anexează la cererea de afiliere statutul asociaţiei adaptat prevederilor statutului 

ALPSF; 

d) anexează la cererea de afiliere actul constitutiv, certificatul de înscriere în Registrul 

asociaţiilor şi fundaţiilor şi licenţa de funcţionare, dacă este necesară; 

e) fac dovada existenţei sediului propriu pentru folosinţă exclusivă şi a dotărilor 

minime necesare acordării licenţei de funcţionare; 

f) nu au în evidenţă membri pescari sportivi excluşi din alte organizaţii, inclusiv 

pentru braconaj, cu excepţia celor care şi-au redobândit această calitate potrivit legii şi 

propriului statut. 

Art. 42. – Membri ALPSF. pot fi excluşi dacă: 

a) nu achită anual, până la 31 ianuarie anul curent, cota de participare la bugetul 

ALPSF datorată pentru anul precedent; 

b) aduc prejudicii imaginii şi intereselor ALPSF , precum şi altor asociaţii afiliate şi ai 

A.G.V.P.S.; 

c) îşi pierd, în condiţiile legii, personalitatea juridică; 

d) îşi modifică statutul în contradicţie evidentă cu prevederile statutului ALPSF; 

e) nu mai îndeplinesc una sau mai multe condiţii de afiliere; 

f) nu respectă Statutul ALPSF., normele de desfăşurare a adunărilor generale de 

alegeri; 

g) adoptă, prin organele lor de conducere, decizii contrare legii, Statutului ALPSF., 

statutului propriu şi hotărârilor luate de organele de conducere ale ALPSF; 

h) menţin în evidenţă membri care aduc prejudicii intereselor şi imaginii ALPSF prin 

săvârşirea de abateri grave de la lege şi statut. 

 

Cap. VI - Patrimoniul Ligii de Pescuit Sportiv Feeder 

Art.43 (1) Patrimoniul iniţial al ALPSF este în sumă de  750 lei, constituit prin 

contribuţia în părţi egale, a celor 3 membri fondatori. 

(2) ALPSF are patrimoniu propriu şi privat, indivizibil, format din: 

a) bunuri imobile; 

b) bunuri mobile constând în: 

- mijloace fixe, altele decât bunurile imobile; 

- obiecte de inventar; 

- mijloace circulante; 

c) drepturi şi obligaţii patrimoniale. 

Art.44 Patrimoniul ALPSF poate fi majorat prin:  

a. Resurse obţinute de la bugetul de stat şi de la bugetele locale; 

b. cota anuală de participare a membrilor săi la bugetul de venituri şi cheltuieli al 

ALPSF al cărui cuantum va fi stabilit de către Adunarea Generală; 

c. Dobânzi sau dividende rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţiile 

legii; 
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d. Venituri realizate din închirierea bazelor sportive şi a spaţiilor deţinute în 

administrare sau din alte activităţi economice directe; 

e. Încasări din contracte de sponsorizare, reclamă şi publicitate sportivă, încheiate 

cu parteneri români sau străini în condiţiile legii; 

f. Încasări din manifestaţii sportive, prestări de servicii, drepturi TV; 

g. Donaţii, sponsorizări şi contribuţii în bani (lei şi valută) sau în natură de la 

persoane fizice sau juridice de cetăţenie sau naţionalitate română sau străină; 

h. Vânzarea unor lucrări de specialitate sau a unor materiale de publicitate 

sportivă; 

i. Resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale ; 

j. Alte venituri obţinute în condiţiile legii.  
 

Cap. VII - Structurile de control  
Art.45 Cenzorul / Comisia de cenzori controlează gestiunea ALPSF.  
 

Cap. VIII - Recompense şi sancţiuni 

 

Art.46 (1) ALPSF poate acorda recompense sportivilor membrii ai organizatiilor 

afiliate participanţi la concursurile de pescuit. Recompensele se vor acorda în 

conformitate cu prezentul statut si cu regulamentele de organizare a concursurilor 

respective.  

(2) Calitatea de membru de onoare se acordă potrivit criteriilor si procedurilor 

aprobate de Adunarea Generală. 

Art.47 ALPSF  va aplica sancţiuni celor ce vor încălca statutul şi regulamentele de 

participare la concursurile organizate. Sancţiunile se vor stabili şi aplica în 

conformitate cu Regulamentul de organizare al competiţiilor de pescuit stationar, 

aprobat de Consiliul Director. 
 

       Cap. IX - Dispoziţii finale  

Art.48 Mandatul de delegat individual la Adunarea Generală este personal, dar, în 

situaţii convingător motivate, se poate exercita şi prin intermediul altui delegat în 

Adunarea Generală sau altui membru al asociaţiei respective, mandatat în acest sens, 

pentru o singură reuniune, prin act autentificat la notar. 

Art.49 - (1) Pentru funcţiile de preşedinte şi vicepreşedinte vor fi depuse candidaturi 

scrise la Consiliul ALPSF sau la Secretariatul Adunării Generale, respectându-se 

condiţiile impuse de statut.  

(2) Prin excepţie de la prevederile art... alegerile pentru preşedinte şi vicepreşedinte se 

vor desfăşura cu vot secret în cazul existenţei mai multor candidaturi pe aceeaşi 

funcţie. 

(3) În cazurile în care funcţiile de preşedinte ori de vicepreşedinte devin vacante din 

orice motive, atribuţiile vor fi delegate temporar de către Consiliu, până la prima 

Adunare Generală, unora dintre membrii săi. 

(4) Locurile devenite vacante în Consiliu, altele decât cele de drept, se completează 

prin cooptarea membrilor supleanţi aleşi în ordinea numărului de voturi obținute la 

ultimele alegeri, iar în caz de imposibilitate, pe principiul reprezentativităţii. 

(6) Locurile de drept devenite vacante în Consiliu se completează, la primul Congres, 

prin alegeri pe funcţie . 
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(7) Membrii Consiliului care lipsesc nemotivat de la mai mult de două şedinţe 

consecutive sau de la mai mult de 3 şedinţe în decursul unui an calendaristic îşi pierd 

calitatea şi vor fi înlocuiţi  potrivit prevederilor alin. (4). 

Art50. Pierderea calităţii de membru al ALPSF atrage după sine pierderea calităţii în 

orice organ de conducere al ALPSF., iar pierderea calităţii de membru în organizaţiile 

afiliate, din 

grupele de judeţe care l-au desemnat, conduce la înlocuirea acestuia din Consiliu 

potrivit art. 49 alin. (4). 

Consiliul ALPSF va hotărî şi va proceda în timp util la adaptarea corespunzătoare a 

prevederilor statutare care devin contrare actelor normative în vigoare, prin 

modificarea necesară a textelor, asigurând comunicarea şi cunoaşterea acestora, în 

vederea respectării lor de către 

organizaţiile afiliate; hotărârile vor fi supuse spre analiză şi ratificare în prima 

Adunare Generală. 
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Art.51- Prezentul Statut a fost aprobat de Adunarea Generală a ALPSF din data de 

07.07.2017 

  

SEMNĂTURILE MEMBRILOR FONDATORI: 
 
 

CLUBUL SPORTIV DE PESCUIT  STATIONAR - MESES reprezentat de dna. 

Veronica Ispas ___________________________________ 
 
 
 
 
 
 

Clubul Sportiv de Pescuit Stationar Corvin  Hunedoara, reprezentată de dl. Stanca  

Nicolae _____________________________________ 
 
 
 
 
 
 

Asociatia de Vinatoare  si Pescuit SILVA MARPOD reprezentat de dl. Ioan  Poiana 

__________________________________ 


