JUDETUL HUNEDOARA
ORASUL HATEG
CONSILIUL LOCAL
Anexa nr. 1 la hotărârea nr. 60/2021
REGULAMENT
DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A
CLUBULUI SPORTIV ORASENESC RETEZATUL HATEG
Capitolul I
Generalităţi
Art. 1 (1)Clubul Sportiv Orăşenesc “Retezatul Haţeg”, denumit în continuare şi C.S.O.
“Retezatul” Haţeg,este o structură sportivă, organizată, la nivel de sport amator, ca persoană juridică
de drept public, ce îşi are personalitatea juridică dobândită prin înregistrarea clubului sportiv în
Registrul sportiv din România şi care va funcţiona ca instituţie de drept public,în subordinea şi în
acelaşi timp sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Haţeg.
(2) Actele normative cele mai importante, după careva funcţiona C.S.O. “Retezatul” Haţeg
sunt următoarele:
- Legea nr. 69/2000 a educatiei fizice si sportului, cu modificările şi completările ulterioare;
- H.G. nr. 884 din 13 septembrie 2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare
a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- HG nr. 1447/2007 privind aprobarea normelor financiare pentru activitatea sportivă;
- Legea nr. 82/1991, republicată, a contabilităţii, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare;
- Ordinul nr.631/890/2017 comun al Ministerului Tineretului şi Sportului şi al Ministerului
Muncii şi Justişiei Sociale, privind aprobarea modelului-cadru al contractului de activitate
sportivă;
- Regulamentul de organizare si funcţionare al C.S.O. “Retezatul” Haţeg.
- Alte acte normative obligatorii pentru instituţiile de drept public, cu personalitate juridică
proprie.
(3) C.S.O. “Retezatul” Haţeg, in calitate de club polisportiv, amator,cu personalitate juridică
proprie, se organizează si funcţionează după prezentul regulament de organizare si functionare,
aprobat de Consiliul local al Oraşului Haţeg, în condiţiile legii, şi se bucură de toate drepturile
conferite de lege.
(4)C.S.O. “Retezatul” Haţeg îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile legale în
vigoare şi cu prezentul regulament de organizare şi funcţionare.
(5)C.S.O. “Retezatul” Haţeg organizat ca instituţie publică, colaborează metodologic şi se va
afilia la federaţiile de specialitate şi asociatiile judeţene de sport, organizate pe ramuri sportive,
având în acelaşi timp obligaţia de a respecta normele, normativele şi regulamentele în materie de
sport, ale acestora, ce sunt aplicabile sportivilor amatori.
(6) C.S.O. “Retezatul” Haţeg se înscrie în Registrul sportiv, respectând întocmai procedurile de
înregistrare şi de atribuire a Certificatului de identitate sportivă şi a numărului de identificare.
(7)C.S.O. “Retezatul” Haţeg, are deplină autonomie în stabilirea şi realizarea programelor
proprii, în consens cu politicile sportive ale autorităţilor locale, concepute pentru a raspunde nevoilor
comunitatii.
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Art. 2 Denumirea clubului sportiv este: CLUBUL SPORTIV ORĂŞENESC "RETEZATUL"
HAŢEG, denumit în continuare şi C.S.O. “Retezatul” Haţeg .
Art. 3 Sediul C.S.O. “Retezatul” Haţeg va fi in Hateg, str. Stadionului, nr.24, judetul
Hunedoara, dovada acestuia rezultând din contractul de comodat, încheiat între Oraşul Haţeg şi
C.S.O.Retezatul Haţeg, în condiţiile legii şi a prezentului regulament .
Art. 4Durata de functionare a C.S.O. “Retezatul” Haţegeste nedeterminată.
Art. 5În sensul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următorul înţeles:
 înregistrare - consemnare făcuta în scop de publicitate în Registrul sportiv, pentru
realizarea unei evidente centralizate la nivel naţional a structurilor sportive;
 recunoaştere - act administrativ emis de Ministerul Tineretului şi Sportului, care atesta
calitatea de structura sportiva în raport cu terţii;
 revocarea recunoaşterii - act administrativ prin care Ministerul Tineretului şi Sportului
anulează recunoaşterea emisă anterior;
 afiliere - ca act juridic reprezintă decizia luată de o federatie sportiva naţionala de a
admite printre membrii săi o structura sportiva; ca relatie juridică este legătura care
uneste o federatie sportiva naţionala cu fiecare structura sportiva afiliată;
 buget - documentul prin care sunt prevăzute şi aprobate în fiecare an veniturile şi
cheltuielile sau, după caz, numai cheltuielile, în funcţie de sistemul de finanţare a
instituţiilor publice;
 buget local - documentul prin care sunt prevăzute şi aprobate în fiecare an veniturile şi
cheltuielile unităţilor administrativ-teritoriale;
 an bugetar - anul financiar pentru care se aprobă bugetul; anul bugetar este anul
calendaristic care începe la data de 1 ianuarie şi se încheie la data de 31 decembrie;
 an sportiv competiţional –intervalul de timp dintre debutul şi sfârşitul competiţiilor în
care C.S.O. “Retezatul” Haţeg este angrenat, stabilit de organismele şi entităţile
organizatorice, şi care, de regulă, se întinde în fracţiuni din doi ani calendaristici;
 angajament bugetar - actul prin care o autoritate publică competentă, potrivit legii,
afectează fonduri publice unei anumite destinaţii, în limita creditelor bugetare aprobate;
 angajament legal - faza din procesul execuţiei bugetare, reprezentând orice act juridic
din care rezultă sau ar putea rezulta o obligaţie pe seama fondurilor publice;
 articol bugetar - subdiviziune a clasificaţiei cheltuielilor bugetare, determinată în
funcţie de caracterul economic al operaţiunilor în care acestea se concretizează şi care
desemnează natura unei cheltuieli, indiferent de acţiunea la care se referă;
 cheltuieli bugetare - sumele aprobate în bugete, cheltuite în limitele şi potrivit
destinaţiilor stabilite prin bugetele respective;
 clasificaţie bugetară - gruparea veniturilor şi cheltuielilor bugetare într-o ordine
obligatorie şi după criterii unitare;
 contract de activitate sportivă - convenţia încheiată pentru o durată determinată între
structurile sportive şi participanţii la activitatea sportivă prevăzuţi la art. 67^1 alin. (1)
lit. a)-c) din Legea nr.69/2000, care are ca obiect desfăşurarea unei activităţi cu caracter
sportiv;
 contraprestaţiile - veniturile realizate din Contractul de activitate sportivă care se
încadrează în categoria veniturilor din activităţi independente prevăzute de Legea nr.
227 /2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
 credit bugetar - suma aprobată prin buget, reprezentând limita maximă până la care se
pot ordonanţa şi efectua plăţi în cursul anului bugetar pentru angajamentele contractate
în cursul exerciţiului bugetar şi/sau din exerciţii anterioare pentru acţiuni multianuale,
respectiv se pot angaja, ordonanţa şi efectua plăţi din buget pentru celelalte acţiuni;
 execuţie bugetară - activitatea de încasare a veniturilor bugetare şi de efectuare a plăţii
cheltuielilor aprobate prin buget;
 instituţii publice locale - denumirea generică, incluzând comunele, oraşele, municipiile,
sectoarele municipiului Bucureşti, judeţele, municipiul Bucureşti, instituţiile şi
serviciile publice din subordinea acestora, cu personalitate juridică, indiferent de modul
de finanţare a activităţii acestora;
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 legitimare - act juridic bilateral între o structura sportiva şi un sportiv, care le conferă
acestora drepturi şi obligaţii reciproce;
 legitimatie sportiva - document care atesta apartenenţa unui sportiv la un club sportiv;
 secţie de sport - subunitate în cadrul unui club sportiv fără personalitate juridică;
 sport profesionist – practicarea unui sport ca activitate lucrativă sau ca serviciu
remunerat, indiferent dacă a fost încheiat sau nu un contract de muncă oficial între
sportivul profesionist şi clubul sportiv profesionist, organizat ca întreprindere sau
asociaţie, în cazul în care remuneraţia depăşeşte costul de participare şi în acelaşi timp
reprezinţă o parte semnificativă din veniturile sportivului;
 sportivul profesionist – este sportivul ce deţine licenţă de sportiv profesionist, în baza
căreia încheie contract individual de muncă cu clubul profesionist ce funcţionează ca o
întreprindere ori contract de activitate sportivă, ca rezultat al faptului că înţelege să-şi
desfăşoare activitatea sportivă la nivel de profesie liberală, având ca scop final pe lângă
desfăşurarea activităţii sportive, primirea unei contraprestaţii în bani, ce depăşeşte
costul de participare la competitie şi în acelaşi timp reprezinţă o parte semnificativă din
veniturile sportivului.
 sportivul amator – este legitimat de structurile prevăzute de lege, ca amator, şi încheie
contract de activitate sportivă cu clubul amator, iar contraprestaţia ce i se plăteşte de
club poate depăşi costul de participare la competiţii, dar în acelaşi timp nu poate să
reprezinţe o parte semnificativă din veniturile sportivului, acesta având o altă activitate
de bază, ce reprezintă sursa semnificativă a veniturilor sale.
 sport amator - practicarea unui sport de performanţă,în mod liber, în grup, pentru
ameliorarea condiţiei fizice şi confortului spiritual, pentru stabilirea unor relaţii sociale
civilizate, care să conducă la obţinerea de rezultate în competiţii de orice nivel, fără sa
se aiba in vederecă acest lucru reprezintă o activitate lucrativă de baza a individului sau
ca serviciu remunerat, chiar dacă a fost încheiat sau nu un contract sportiv/convenţie
civilă între sportivul amator şi clubul sportiv amator, iar contraprestaţia ce i se plăteşte
de clubdeşi depăşeşte costul de participare, în acelaşi timp nu reprezinţă o parte
semnificativă din veniturile sportivului;
 sportul de performanta constituie un factor esenţial pentru dezvoltarea sportivă pe plan
naţional, îndeplinind o importanta funcţie reprezentativă pentru România în
competiţiile sportive oficiale cu caracter internaţional.Prin sportul de performanta se
urmăreşte valorificarea aptitudinilor individului într-un sistem organizat de selecţie,
pregătire şi competiţie, având ca scop ameliorarea rezultatelor sportive, realizarea de
recorduri şi obţinerea victoriei.
 sportivii de performanta sunt persoanele care practica sistematic şi organizat sportul şi
participa în competiţii cu scopul de a obţine victoria asupra partenerului, pentru
autodepăşire sau record.Pentru a participa la competiţiile sportive oficiale locale sau
naţionale un sportiv de performanta trebuie să fie legitimat la un club sportiv.
 sportul pentru toţi reprezintă un complex de activităţi bazate pe practicarea libera a
exerciţiului fizic într-un mediu curat şi sigur, individual sau în grup, organizat ori
independent.Sportul pentru toţi este sprijinit de structuri ale administraţiei locale, în
vederea menţinerii sănătăţii, a recreării şi socializării cetăţenilor.
 proba sportiva - ansamblu de exerciţii fizice complexe, specializate printr-o tehnica
distinctă şi un profil propriu de efort, care face parte dintr-o ramura de sport, având
reguli de concurs specifice şi o performanta de un anumit gen, evaluată după un anumit
cod şi printr-un sistem de unităţi de măsura propriu;
 ramura de sport - ansamblul exerciţiilor fizice sportive si/sau probelor sportive, validate
în timp, care se realizează în concurs după reguli prestabilite şi în condiţii proprii;
Capitolul II
Scopul si obiectivele Clubului SportivOrăşenesc Retezatul Haţeg. Ramuri de sport practicate
Art. 6 Scopul persoanei juridice de drept public C.S.O. “Retezatul” Haţeg este organizarea şi
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administrarea unei activităţi sportive, având ca obiectiv general promovarea mai multor discipline
sportive, selecţia şi practicarea sportului specific acestor discipline de către membrii lor, participarea
sportivilor la activităţile şi competiţiile sportive interne si internaţionale, pentru promovarea imaginii
comunităţii locale precum şi pentru încurajarea, promovarea şi dezvoltarea sportului pentru toţi şi a
sportului de performanţă, desfăşurat la nivel amator.
Art. 7(1) - In vederea realizarii scopului, C.S.O. “Retezatul” Haţegîşi propune urmatoarele
obiective:
 selecţia, pregătirea şi participarea la competiţii interne şi internaţionale;
 organizarea de competiţii si actiuni sportive in conformitate cu statutele si regulamentele
federatiilor sportive nationale sau a organismelor / organizaţiilor internaţionale;
 initierea si organizarea de programe şi acţiuni de atragere a cetaţenilor oraşului Haţeg la
practicarea sportului;
 organizarea de actiuni sportive cu caracter de promovare a mişcării sportive şi selecţie a
tinerelor talente în colaborare cu instituţiile de învăţământ;
 crearea şi menţinerea unor facilităţi şi a unui cadru adecvat practicării sportului
amator,organizat sau neorganizat, care să răspundă la nevoile a cât mai mulţi dintre
cetăţeni;
(2)Pentru realizarea obiectivelor, Consiliul Local al orasului Hateg dă în folosinţă cu titlu
gratuit/administrare,C.S.O. “Retezatul” Haţeg, în condiţiile legii, baza sportivă situată în Haţeg, str.
Stadionului, nr. 24, judeţul Hunedoara.
(3) Totodată, în vedere atingerii obiectivelor, C.S.O. “Retezatul” Haţegpoate folosi la nevoie,
sala de sport de la Scoala Gimnaziala Aron Densusianu, fără plata unei taxe.
Art. 8 (1) Culorile C.S.O. “Retezatul” Haţeg vor fi alb şi roşu.
(2)Schimbarea denumirii si culorilor poate fi efectuata numai prin hotarare a consiliului local,
pe baza avizelor prevăzute de lege si prezentul regulament, si a raportului motivat al initiatorului
unei astfel de operatiuni.
Art. 9 - C.S.O. “Retezatul” Haţegva avea urmatoarele secţii de sport:
1. secţia de fotbal ;
2. secţia de fotbal de sală ;
3. secţia de volei ;
4. secţia de arte marţiale ;
5. secţia de judo ;
6. secţia de kick-box ;
7. secţia de atletism ;
8. secţia de mountain-bike ;
9. secţia de fitness ;
10. secţia de handbal ;
11. secţia de tenis de câmp ;
12. secţia de baschet ;
13. secţia de tir cu arcul ;
14. secţia de şah ;
15. secţia de ski ;
16. secţia de tenis de masă ;
17. secţia de culturism ;
Capitolul III
Gestionarea patrimoniului si finanţele Clubului Sportiv Orăşenesc Retezatul Haţeg
Art. 10(1) - Patrimoniul C.S.O. “Retezatul” Haţegeste constituit din totalitatea drepturilor şi
obligaţiilor, care rezultă din activitatea specifică a persoanei juridice de drept public.
(2) În conformitate cu art. 7 din prezentul regulament C.S.O. “Retezatul” Haţeg primeşte în
folosinţă gratuită imobilele ce deservesc activitatea sportivă, bazele şi instalaţiile sportivesituate în
Haţeg, str. Stadionului , nr. 24, judeţul Hunedoara, acestea fiind în patrimoniul oraşului Haţeg, pe
care clubul sportiv de drept public se obligă să le folosească şi să le întreţină ca un bun proprietar,
sub sanctiunea plaţii de daune interese, astfel încât să le menţină în stare corespunzătoare de
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funcţionare.
(3) Bunurile prevăzute la alin. 2 se evidenţiază într-un inventar separat de patrimoniul propriu
al clubului.
(4)Patrimoniul este format din toate bunurile proprii, evidenţiate ca atare în evidenţele
contabile, în condiţiile legii şi se va completa cu veniturile indicate la art, 11 din regulamentul de
organizare şi functionare al persoanei juridice de drept public si bunurile rezultate din cheltuirea
acestor venituri.
Art. 11 (1) Veniturile şi cheltuielile de orice natură ale C.S.O. “Retezatul” Haţeg sunt cuprinse
în bugetul de venituri şi cheltuieli propriu, pe structura clasificaţiei bugetare, prevăzută de lege,
aprobat de consiliul local al Oraşului Haţeg, în condiţiile legii.
(2)Administrarea bugetului de venituri şi cheltuieli se face în condiţiile prevăzute de normele
privind finanţele publice, pentru alocaţiile de la bugetul local, acordate de organele administraţiei
publice locale C.S.O. “Retezatul” Haţeg, precum şi pentru veniturile proprii ale acestuia.
(3)Bugetul anual C.S.O. “Retezatul” Haţeg, cuprinde la partea de venituri:
 alocaţii de la bugetul local, repartizat structurii sportive de drept public de organele
administraţiei publice locale Haţeg;
 subvenţii de la bugetele locale acordate cluburilor sportive de drept public de către
organele administraţiei publice locale în subordinea cărora se află, precum şi de
organele administraţiei publice judetene;
 venituri obţinute din activităţi economice realizate în legătura directa cu scopul şi
obiectul de activitate ale acestora;
 cotizaţii, contribuţii şi penalităţi aplicate membrilor săi, sportivilor, antrenorilor şi
celorlalţi tehnicieni, potrivit statutelor şi regulamentelor proprii;
 sume obţinute din transferurile sportivilor;
 donaţii şi sponsorizări;
 sume rămase din exerciţiul financiar precedent, cheltuite în condiţiile legii şi a
prezentului regulament.
 venituri obţinute din valorificarea bunurilor aflate în patrimoniul acestora;
 venituri obţinute din participarea la competiţiile şi demonstraţiile sportive.
 cotizatii si contributii banesti sau in natura ale simpatizantilor;
 venituri obţinute din reclamă şi publicitate ;
 venituri obţinute din închirierea bazei sportive/a subansamblelor acesteia ;
 venituri pentru care se datoreaza impozite pe spectcole ;
 alte surse de venituri, obtinute în condiţiile legii;
(4) Soldurile anuale rezultate din execuţia bugetului structurii sportive se reportează în anul
următor, dacă legea nu prevede altfel şi dacă prin hotărârea consiliului local nu se hotărâşte altfel.
(5) Veniturile obţinute din activităţi se gestionează şi se utilizează pentru realizarea scopului şi
obiectului de activitate, în condiţiile legii.
(6) Clubul sportiv funcţionând ca o instituţie publică cu personalitate juridică proprie, respectă
legislatia in toate materiile de drept aplicabile unor astfel de entităţi, inclusiv în ceea ce priveşte
achiziţiile publice, relaţii de muncă, situaţii de urgenta etc.
(7) Angajarea salariaţilor se face în condiţiile legii, de catre conducerea executiva a clubului,
cu aprobarea conducerii colective, în limita posturilor aprobate de Consiliul local Haţeg, în condiţiile
legii.
(8) Controlul financiar preventiv propriu, precum şi angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata
cheltuielor se se organizează şi se desfăşoară în condiţiile legislatiei specifice, aplicabilă instituţiilor
publice.
(9) C.S.O. “Retezatul” Haţegare regim propriu de administrare şi de gestionare a bugetului şi
se supune în fiecare an verificărilor şi controalelor financiare, potrivit legii.
(10)Pentru asigurarea unei verificari periodice a modului în care sunt cheltuite sumele alocate
din bugetul local lunar vor fi depuse la directia economica din cadrul aparatului de specialitate al
primarului o balanta contabilă pentru luna anterioara şi o informare privind cheltuirea fondurilor,
urmand ca trimestrial sa se înainteze, in vederea supunerii aprobării Consiliului local, executia
bugetară, în condiţiile legii.
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(11)In vederea realizarii scopului principal, C.S.O. “Retezatul” Haţeg poate desfăşura activităţi
economice dintre cele cu caracter accesoriu.
(12) Auditul public intern al C.S.O. “Retezatul” Haţeg se realizează prin grija persoanei cu
atribuţii în domeniu, din cadrul aparatului de specilaitate al primarului, raportul de audit efectuat cu
prilejul actiunii de audit fiind avizat de ordonatorul principal de credite, în condiţiile legii.
Capitolul IV
Membrii Clubului Sportiv Orăşenesc Retezatul Haţeg
Art. 12(1)- Având in vedere regimui juridic al clubuluide persoană juridică de drept public şi
instituţie publică sub autoritatea Consiliului Local al orasului Hateg, oraşul Haţeg prin autoritatea
deliberativă este membru fondator unic.
(2)Membri ai C.S.O. “Retezatul” Haţegmai pot fi şi reprezentanţii Cluburilor si Asociatiilor
sportive asociate cat si persoane fizice, ce pot fi primiţi ca membri, în urma derulării procedurilor
legale. În aceste condiţii se va proceda la modificarea prezentului regulament, în condiţiile legii.
Art. 13C.S.O. “Retezatul” Haţegpoate avea membri simpatizanţi si membri de onoare, însă
fără atribuţii sau drepturi în cadrul clubului.
Capitolul V
Organe de conducere
Art. 14 (1) - Organele de conducere si administrare ale C.S.O. “Retezatul” Haţegsunt:
 Consiliul Local si Primarul orasului Hateg ;
 Consiliul de Administratie al structurii sportive, care îşi alege din rândul membrilor săi
un preşedinte ;
 Preşedintele clubului, având şi calitatea de ordonator tertiar de credite ;
 Preşedinţii secţiilor sportive, au atributul organizării şi coordonării activităţii sportive a
secţilor pe care le conduc, fiind numiţi de consiliul local.
 Directorul executiv persoană ce îndeplineşte atribuţiile executive ale structurii sportive.
(2) Structura organizatorica a C.S.O. “Retezatul” Haţegeste cea prevazuta in organigrama ce se
constituie ca anexa 1 la prezentul regulament.
(3) Organigrama C.S.O. “Retezatul” Haţegse întocmeşte, astfel încât în cadrul acesteia să fie
evidenţiate structurile clubului precum şi numărul de posturi din cadrul fiecăreia.
(4) Statul de funcţii se întocmeşte de preşedintele clubului, se avizează de Consiliul de
administraţie al structurii sportive şi se aprobă de Consiliul local Haţeg. Întocmirea statului de funcţii
şi parcurgerea procedurii de avizare/aprobare este posibilă doar în condiţiile existenţei unui număr de
posturi, rezultat din organigrama aprobată de Consiliul local, în condiţiile legii.
(5) In lipsa unui număr de posturi aprobat de consiliul local, structurile din organigramă îşi
desfăşoară activitatea pe baza unor contracte de voluntariat ori contracte de prestari servicii, aprobate
de conducerea colectivă şi executivă a clubului, în condiţiile legii.
Art. 15 - Consiliul Local Haţeg are urmatoarele atributii legate de C.S.O. “Retezatul” Haţeg:
 are obligaţia să sprijine sportul pentru toţi şi sportul de performanta şi să asigure
condiţiile organizatorice şi materiale de practicare a educaţiei fizice şi sportului în
comunităţile locale.
 are obligaţia să asigure, cu prioritate, copiilor de vârsta preşcolară, tinerilor şi
persoanelor în vârsta condiţii pentru practicarea exerciţiului fizic, în vederea integrării
sociale.
 are obligaţia să asigure condiţii pentru practicarea educaţiei fizice şi sportului de către
persoane cu handicap fizic, senzorial, psihic şi mixt, în scopul dezvoltării personalităţii
lor şi integrării în societate, precum şi mijloacele care să permită sportivilor cu
handicap participarea la competiţii naţionale şi internaţionale destinate lor.
 asigura mijloacele necesare pentru pregătirea sportivilor de performanta legitimaţi la
C.S.O. “Retezatul” Haţeg, acordarea sprijinului ştiinţific şi medical necesar, precum şi
pentru încadrarea lor în sistemul de educaţie şi deplina integrare socială şi profesională.
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 aprobă, prin hotărâre, în condiţiile legii,bugetul anual de venituri si cheltuieli, pe baza
proiectului iniţiat de ordonatorul principal, la propunerea ordonatorului terţiar de
credite, avizată de consiliul de administraţie al structurii sportive;
 poate sprijini pregătirea sportivă, integrarea în sistemul de învăţământ, integrarea
socială şi profesională a sportivilor de performanta de nivel amator, după caz, pe
întreaga perioada a carierei sportive, sens în care unităţile sau instituţiile de învăţământ
asigură, după caz, pentru sportivii de performanta scutiri de frecventa, sesiuni de
examene deschise şi condiţii de înscriere în învăţământul universitar, potrivit legii.
 prin hotărâre se pot aloca sume din bugetul local, pentru finanţarea activităţii sportive a
C.S.O. “Retezatul” Haţeg, care are calitatea de ordonator de credite aflate în subordinea
autorităţii deliberative, cu respectarea legislaţiei naţionale şi comunitare din domeniul
ajutorului de stat, după caz.
 prin hotărâre a autorităţilor deliberative ale administraţiei publice locale se pot aloca
sume din bugetul local, cu respectarea legislaţiei naţionale şi comunitare din domeniul
ajutorului de stat, după caz, pentru:
 finanţarea, în condiţiile legii, a programelor sportive ale clubului sportiv de
drept public C.S.O. “Retezatul” Haţeg;
 finanţarea, în condiţiile legii, a programelor sportive organizate în raza unităţii
administrativ-teritoriale de către asociaţiile judeţene pe ramuri de sport, afiliate
la federaţiile sportive corespondente;
 finanţarea, în condiţiile legii, a programelor sportive desfăşurate în raza unităţii
administrativ-teritoriale de către federaţiile sportive naţionale, direcţiile
judeţene pentru sport şi tineret, ori inspectoratele şcolare judeţene;
 finanţarea, în condiţiile legii, a programelor sportive derulate de către Comitetul
Olimpic şi Sportiv Român pentru înalta performanţă sportivă;
 premierea, în condiţiile legii, a performanţelor deosebite obţinute la competiţiile
sportive interne şi internaţionale oficiale.
 poate aloca sume pentru finanţarea activităţii C.S.O. “Retezatul” Haţeg şi a
programelor menţionate mai sus, în limita a maximum 5% din bugetul aprobat.
 aprobă, în limita sumelor prevăzute în bugetul general consolidat al Oraşului Haţeg şi
în condiţiile legii, alocarea de fonduri de la bugetul local,în vederea finanţării C.S.O.
“Retezatul” Haţeg;
 aprobă iniţiativele de asociere a clubului cu persoane fizice sau juridice;
 poate aproba obţinerea de împrumuturi si credite de către C.S.O. “Retezatul” Haţeg, în
condiţiile legii;
 desemneaza şi revocă membrii consiliului de administratie al C.S.O. “Retezatul” Haţeg
şi organele de conducere, inclusiv conducerea executivă, in condiţiile legii şi a
prezentului regulament;
 aprobă planul de acţiune întocmit de către Consiliul de Administraţie, şi veghează la
îndeplinirea acestuia ;
 aprobăîncetarea activităţii clubului, în conditiile legii;
 aproba modificarea regulamentului de organizare si functionare al clubului;
 aprobă modificarea structurii organizatorice şi de conducere a C.S.O. “Retezatul”
Haţeg.
Art. 16 - Primarul orasului Hateg are urmatoarele atribuţii legate de clubul sportiv:
 propune Consiliului local aprobarea bugetului anual de venituri si cheltuieli, inaintat de
organele de conducere ale C.S.O. “Retezatul” Haţeg, în calitatea sa de ordonator
principal de credite;
 poate iniţia proiecte de acte administrative pe care să le supună aprobării autorităţii
deliberative, în condiţiile legii, prin care să se aloce fonduri de la bugetul local, în
vederea finanţării Clubului Sportiv, în condiţiile legii;
 poate propune autorităţii deliberative numirea/desemnarea/înlocuirea membrilor
consiliului de administraţie şi a celorlalte persoane cuprinse in cadrul organelor de
conducere executivă ;
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 îndeplineşte alte atribuţii specifice conducerii executive, în condiţiile legii.
Art. 17Consiliul de Administratie ca organ de conducere si control, va fi format dintr-unnumar
de 5 membri, din care :
 3 reprezentanti ai Consiliului local;
 2 reprezentanti ai primarului.
Consiliul de Administratie, ca organ de conducere si control, are urmatoarele atribuţii:
 avizeaza si propune Consiliului Local structura organizatorica şi a organigramei a
clubului sportiv;
 avizeaza si propune Consiliului Local, in vederea aprobarii, bugetul de venituri si
cheltuieli;
 incheie acte juridice in numele clubului privind asocierea cu persoane fizice sau
juridice,parteneriate, altc acte care privesc patrimoniul clubului:
 avizeaza si sustine în faţa Consiliul Local propunerile conducerii executive a clubului
referitoare larectificarea bugetara;
 verifica activitatea financiar - contabila a clubului;
 asigura aplicarea Hotărârilor Consiliului Local privind activitatea clubului şi
supravegheaza respectarea acestora;
 analizeaza si prezinta spre aprobarea Consiliului Local propunerile privind
modificarea regulamentului de organizare si funcţionare al clubului;
 aprobă proiectele, programele si planurile de acţiune şi evenimente ale clubului,
calendarul competiţional anual intern şi internaţional şi analizează periodic stadiul
realizarii acestora,precum si executia bugetara;
 aprobă lista sportivilor care să reprezinte clubul în activităţile şi competiţiile viitoare,
precum şi raportul dintre aceştia şi club : voluntariat, contract de activitate sportivă,
etc.
 alte atribuţii privind susţinerea activitaţii clubului in relatia cu Consiliul
Local ori stabilite de acesta.
 întocmeşte şi aprobă regulamentul de ordine interioară al clubului sportiv, cu avizarea
acestuia de catre autoritatea administratiei publice locale, prin aparatul de specialitate.
 emite hotarari in activitatea specifica, avand atributul verificarii ducerii la îndeplinire
a acestor atribuţii.
 alte atribuţii prevăzute de lege şi de prezentul regulament.
Art. 18 Presedintele clubului, asigură conducerea executiva şi are urmatoarele atribuţii:
 organizeazăşi conduce activitatile clubului în scopul aplicarii hotarârilor Consiliului
Local si ale Consiliului de Administratie, a programelor si planurilor de activitate
aprobate, prezentarea periodica a acestor programe, informari asupra activitatii
desfasurate;
 poate propune Consiliului de Administratie modificari la Regulamentul de Organizare
si Functionare al C.S.O. “Retezatul” Haţeg;
 propune aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, în condiţiile legii, cu avizul
consiliului de administratie şi prin intermediul aparatului de specialitate al primarului,
ce are obligatia verificării propunerii, din punct de vedere a legalităţii şi înaintării
documentelor către primar, în scopul iniţierii proiectului de act administrativ, care va
fi aprobat de autoritatea deliberativă.
 propune aprobarea rectificărilor de buget, în condiţiile legii, cu avizul consiliului de
administratie şi prin intermediul aparatului de specialitate al primarului, ce are
obligatia verificării propunerii, din punct de vedere a legalităţii şi înaintării
documentelor către primar, în scopul iniţierii proiectului de act administrativ, care va
fi aprobat de autoritatea deliberativă.
 propune spre aprobare planul de acţiune pentru anul competiţional următor ;
 propune spre aprobare planul de evenimente pentru anul calendaristic următor ;
 propune lista sportivilor care să reprezinte clubul în acţiunile şi competiţiile viitoare ;
 încheie, conform listei aprobată de către Consiliul de Administraţie, actele prin care
sportivii reprezintă clubul ;
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 asigura aplicarea si respectarea în întreaga activiatate a C.S.O. “Retezatul” Haţeg a
actelor normative în vigoare, precum si a normelor si reglementarilor specifice
domeniului, emise de federatiile sportive nationale si alte organisme si foruri
specifice.
 încheie, la nevoie, contracte de voluntariat, pentru îndeplinirea obiectivelor propuse în
planul de acţiune şi în planul de evenimente, cu aprobarea prealabilă a consiliului de
administraţie.
Art.19 Directorul executiv Clubului Sportiv Orăşenesc Retezatul Haţeg, are următoarele
atribuţii:
 asigura secretariatul consiliului de administratie, duce la indeplinire hotararile
acestuia si conduce registrul de evidenta a hotararilor ;
 ia masuri pentru intocmirea, pastrarea si conducerea de catre persoana responsabila a
unui registru pentru controlul financiar preventiv propriu ;
 ia masuri pentru a duce la indeplinire legitimarea şi transferarea sportivilor potrivit
statutelor şi regulamentelor aplicabile.
 întocmeste execuţia bugetară pentru trimestrele si anul încheiat, în condiţiile legii si o
transmite strcturii de specialitate din aparatul de specialitate al primarului in scopul
aprobării de către Consiliul local.
 asigură implementarea controlului managerial intern, în condiţiile legii ;
 elaborează strategia şi programul anual de achiziţii publice, având obligaţia
respectării legislaţiei în materie de achiziţii publice, în ceea priveşte tot ceea ce
înseamnă aceasta la nivelul unei instituţii publice ;
 convoacă Consiliul de Administraţie şi pregăteşte ordinea de zi a şedinţelor acestuia ;
 propune Consiliului de Adininistratie structura organizatorica a C.S.O. “Retezatul”
Haţeg şi modificarea acesteia în funcţiede necesitati, potrivit legii si prezentului
regulament, cu încadrarea în bugetul de venituri şi cheltuieli şi prin raportare la
hotararile consiliului local ce vizeaza structura;
 elaborează împreună cu preşedinţii/reprezentanţii fiecărei secţii, cu reprezentanţii
mediului privat implicat în sport şi cu cadrele didactice din domeniu, planul de
acţiune pentru anul competiţional următor şi planul de evenimente pentru anul
calendaristic următor;
 numeşte în funcţie, în conditiile legii şi a prezentului regulament, prin decizie
motivată, personalul clubului si conduce activitateaacestuia;
 decide în legatură cu promovarea, recompensarea si sanctionarea
personaluluiclubului, în condiţiile legii, a prezentului reglament şi a regulamentului
de ordine interioară;
 semneaza principalele documente si lucrari elaborate de club, programele si planurile
deactivitate, calendarul sportiv intern si international, bugetul de venituri si cheltuieli,
executia bugetara,şi altele asemenea;
 aproba necesarul de echipament si materiale sportive pentru sectiile clubului in
vederea pregatirii de competitii si participarea la competitii, dupa avizarea acestuia
de consiliul de administraţie ;
 reprezinta clubul în raporturile cu organismele sportive interne si, dupa caz.
internationale, cu autoritatile administraliei publice centrale şi locale, alte institutii
publice, persoane fizice şi juridice, inclusiv organisme neguvernamentale;
 răspunde de angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor clubului, in
conditiile legii ;
 negociaza si semneaza contracte si alte acte juridice de angajare a clubului
aprobate/avizate de Consiliului de Administraţie;
 stabileste si deleaga atributii, în condiţiile legii şi a regulamentelor clubului;
 este ordonator terţiar de credite;
 ia masuri ca însemnele clubului sa fie inregistrate la OSIM, în condiţiile legii.
 asigură realizarea tuturor formalităţilor de inregistrare sportivă, înregistrare fiscală şi
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altele asemenea.
 îndeplineşte orice alte atribuţii executive, specifice unui club sportiv, persoana
juridica de drept public şi instituie publica de interes local, în condiţiile legii.
Art 20 Compartimentul financiar contabil indeplineste urmatoarele atribuţii :
 va conduce evidenta contabila, va asigura inregistrarea si evidenta personalului,
sportivilor si va tine evidenta si gestiunea bunurilor materiale si banesti, in conditiile
legii.
 în lipsa personalului alocat sau specializat, atribuţiile pot fi îndeplinite prin
încheierea unui contract de prestări servicii de contabilitate încheiat în condiţiile
legii, cu aprobarea Consiliului de administraţie ;
 urmăreşte înregistrarea în evidenţele fiscale a contractelor de activitate sportivă
încheiate de către C.S.O. “Retezatul” Haţeg;
 indeplineste orice alte atributii specifice domeniului financiar contabil aplicabile
clubului , in conditiile legii ;
Art 21 Compartimentul administrativ indeplineste:
 asigura intretinerea bazei sportive , a conditiilor pentru buna desfasurare a
antrenamentelor si competitiilor sportive ( intretinere suprafata de joc, trasat teren,
curatenie vestiare, reparatii curente ale imobilelor, bunurilor mobile si instalatiilor,
etc )
 asigura conditiile pentru evidenta si inregistrarea jucatorilor in campionat si la
fiecare joc disputat in competitiile sportive ;
 în lipsa personalului alocat sau specializat, atribuţiile pot fi îndeplinite prin
încheierea unui contract de prestări servicii de administrare / întreţinere, încheiat în
condiţiile legii, cu aprobarea Consiliului de administraţie ;
 indeplineste orice alte atributii specifice administrarii clubului , in conditiile legii ;
Art. 22 In cadrul clubului poate fi incadrat personal de specialitate format din personal tehnic
(antrenor si instructori sportivi), precum si personal auxiliar cu atributii privind buna organizare si
desfasurare a activitatii in cadrul clubului, în condiţiile legii şi a prezentului regulament.
Capitolul VI
Participanţi la acţiuni sportive
Art. 23 (1) Acţiunile sportive se aprobă de Consiliul de Administraţie al C.S.O. “Retezatul”
Haţeg, la propunerea secţiilor sportive din cadrul clubului, conform atribuţiilor prevăzute în
prezentul regulament.
(2)Participanţii la activitatea sportivă pot fi:
a)sportivi;
b)antrenori;
c)medici, asistenţi medicali, maseuri, kinetoterapeuţi, cercetători;
d)arbitri, observatori, operatori video, personal auxiliar.
e)alte persoane care contribuie la realizarea activităţii sportive.
(3)Participanţii la activitatea sportivă enumeraţi la alin. (2) lit. a)-c) pot încheia cu C.S.O.
“Retezatul” Haţeg, un contract de activitate sportivă, în condiţiile legii.
(4) C.S.O. “Retezatul” Haţegare în componenta secţiile prevăzute la art. 9, din care active sunt
doar următoarele:
 Sectia de fotbal ;
 Sectia de handbal;
 Sectia de judo;
 Sectia de tir cu arcul;
(5)Orice secţie de sport a clubului, dintre cele prevăzute în prezentul regulament, poate deveni
activă, cu aprobarea consiliului de administratie al clubului, ce în astfel de situaţii, are obligaţia
propunerii modificării regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice.
(6) Participarea la acţiuni sportive reprezentând C.S.O. “Retezatul” Haţegse realizează numai
în baza unui contract de activitate sportivă încheiat în baza Legii nr. 69/2000 a sportului sau a unui
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contract de voluntariat, încheiat în baza Legii nr.78/2014 privind reglementarea activităţii de
voluntariat în România.
Art. 24La competiţiile sportive interne şi internaţionale, în afară de sportivi, pot participa
antrenori, medici, asistenţi medicali, fizioterapeuţi, etc precum şi alte persoane din cadrul autorităţii,
instituţiei sau structurii sportive participante ori din afara acesteia, care contribuie la asigurarea
condiţiilor tehnice şi administrative necesare efectuării deplasării, participării sportivilor în
competiţie şi realizării obiectivelor propuse.
(2)Sportivii şi celelalte persoane care participă la competiţiile sportive alcătuiesc delegaţia
sportivă a organizaţiei sportive pe care o reprezintă.
(3)Numărul, structura şi componenţa nominală ale delegaţiei sportive care participă la
competiţii sportive şi perioada de deplasare a acesteia se stabilesc de organizaţia sportivă pe care o
reprezintă, în raport cu regulamentul competiţiei, necesităţile concrete de îndeplinire a obiectivelor
stabilite şi cu încadrarea în fondurile prevăzute în buget.
Capitolul VII
Categorii de cheltuieli ce se pot efectua pentru realizarea acţinilor sportive
Art. 25 Cheltuielile care se pot efectua pentru realizarea scopului şi obiectivelorC.S.O. “Retezatul”
Haţeg sunt cele prevăzute de lege şi prezentul regulament.
Secţiunea 1
Cheltuieli de transport
Art. 26(1)Transportul participanţilor la acţiunile sportive organizate în ţară, în altă localitate
decât cea în care îşi au domiciliul aceştia, se poate efectua, cu aprobarea organelor de conducere ale
C.S.O. “Retezatul” Haţeg şi cu luarea în calcul de către aceştia a cheltuielilor de acest tip, prevăzute
în buget, pentru întregul an competiţional, în scopul încadrării în prevederile bugetare, astfel:
a)cu orice fel de tren, clasa a II-a pe distanţe de până la 300 km şi clasa I pe distanţe mai mari
de 300 km; utilizarea vagonului de dormit este permisă şi se pot deconta cheltuielile aferente numai
în cazul călătoriilor efectuate pe distanţe mai mari de 300 km şi pe timp de noapte;
b)cu mijloace de transport auto ale entităţilor organizatoare sau participante;
c)cu mijloace de transport în comun;
d)cu mijloace de transport auto închiriate, respectiv microbuze, autocare şi altele asemenea;
e)cu avionul, clasa economică;
f)cu navele de călători, după tariful clasei I;
g)cu autoturismul proprietate personală, în condiţiile legii.
(2)Transportul participanţilor de la locul de cazare la locul de desfăşurare a acţiunii se poate
face cu mijloace de transport auto proprii, închiriate, cu autoturisme proprietate personală sau cu
mijloace de transport în comun, în condiţiile legii.
Art. 27 Pentru deplasarea participanţilor la acţiunile sportive organizate în străinătate, C.S.O.
“Retezatul” Haţegpoate efectua cheltuieliprivind transportul acestora, , în condiţiile art. 26 alin. (1),
astfel:
a)cu avionul, la clasa economică;
b)cu trenul, inclusiv cu vagonul de dormit;
c)cu mijloace de transport auto închiriate sau proprii ale entităţilor trimiţătoare;
d)cu autoturismul proprietate personală, în condiţiile legii;
Art.28(1)La acţiunile sportive organizate în ţară şi în străinătate se pot deconta drept
cheltuieli de transport, în condiţiile art. 26 alin. (1), şi:
a)taxele pentru trecerea podurilor;
b)taxele de traversare cu bacul;
c)taxele de aeroport, gară, aerogară sau port;
d)alte taxe privind circulaţia pe drumurile publice, prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare;
e)costul tichetelor pentru rezervarea locurilor, costul suplimentelor de viteză, precum şi
comisioanele percepute de agenţiile de voiaj;
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f)taxele percepute suplimentar pentru bagajele constând din materiale şi echipament sportiv,
aparatură medicală şi altele asemenea.
(2)La acţiunile sportive interne şi internaţionale se mai pot efectua cheltuieli, în condiţiile art.
26 alin. (1), si cu privire la:
a)transportul materialelor şi echipamentelor sportive, al medicamentelor şi aparaturii medicale
necesare sportivilor şi personalului tehnic pentru efectuarea pregătirii şi/sau participării la competiţia
sportivă;
b)transportul documentaţiilor, al altor materiale necesare îndeplinirii acţiunii;
c)transportul pe destinaţia dus-întors dintre aeroport sau gară şi locul de cazare.
Art. 29În cazul deplasarii participantilor cu mijloace de transport proprii clubului ori cu
autoturisme personale li se pot deconta cheltuielile de transport conform normelor in vigoare. În
cazul închirierii sau luarii in comodat a mijloacelor de transport se va deconta un consum de
combustibil potrivit consumului specificat in documentele tehnice ale autoturismului, conform legii.
Secţiunea 2
Cheltuieli de cazare
Art. 30Cazarea participanţilor la acţiunile de pregătire sportivă organizate si decontarea/plata
acestui tip de cheltuieli se poate face, potrivit legii, după caz, astfel:
 în unităţile de cazare pentru sportivi;
 în cămine şcolare sau studenţeşti;
 în locuinţe închiriate în condiţiile legii;
 în moteluri, pensiuni, campinguri, sau în hoteluri până la categoria de 3 stele inclusiv.
Secţiunea 3
Cheltuieli de masa
Art. 31(1)Cheltuielile zilnice de masă pentru acţiunile sportive, se difertenţiază pe categorii
de acţiuni, după cum urmează:
a)Competiţii sportive interne:
-de nivel orăşenesc sau municipal;
-de nivel judeţean;
-de nivel zonal sau interjudeţean;
-de nivel naţional;
b)Acţiuni de pregătire sportivă şi alte acţiuni sportive desfăşurate în
ţară, organizate şi/sau finanţate, după caz, de:
- cluburile sportive, asociaţiile judeţene şi a municipiului
Bucureşti pe ramură de sport, direcţiile judeţene pentru sport şi
tineret şi Direcţia pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti
- federaţiile sportive naţionale, alte organizaţii sportive naţionale,
Comitetul Olimpic şi Sportiv Român instituţii publice de nivel
naţional
c) Competiţii sportive şi alte acţiuni sportive internaţionale
desfăşurate în ţară, organizate şi/sau finanţate de:
- cluburile sportive, asociaţiile judeţene şi a municipiului Bucureşti
pe ramură de sport, direcţiile judeţene pentru sport şi tineret şi
Direcţia pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti
- federaţiile sportive naţionale şi alte organizaţii sportive naţionale
- Ministerul Tineretului şi Sportului, Comitetul Olimpic şi Sportiv
Român, ministerele şi alte instituţii publice de nivel naţional

- până la 45 lei
- până la 50 lei
- până la 60 lei
- până la 70 lei
- până la 85 lei

- până la 100 lei

- până la 90 lei
- până la 100 lei
- până la 110 lei

(2)La încheierea competiţiilor sportive şi a altor acţiuni sportive internaţionale desfăşurate în
ţară se poate organiza şi finanţa o masă oficială cu sportivii, antrenorii, arbitrii şi oficialii
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participanţi, precum şi cu alte persoane care au contribuit la organizarea acţiunii, în limita sumei de
110 lei de persoană, cu condiţia aprobarii organelor de conducere ale C.S.O. “Retezatul” Haţeg şi cu
luarea în calcul de către aceştia a cheltuielilor de acest tip, prevăzute în buget, pentru întregul an
competiţional, în scopul încadrării în prevederile bugetare. În această situaţie, suma prevăzută pentru
masa de seară sau de prânz, după caz, nu se mai foloseşte.
(3)La competiţiile sportive organizate în ţară, organizatorii pot asigura sportivilor băuturi
răcoritoare în sumă de până la 10 lei/persoană/joc sau reuniune, cu aprobarea organelor de conducere
ale C.S.O. “Retezatul” Haţeg şi cu luarea în calcul de către aceştia a cheltuielilor de acest tip,
prevăzute în buget, pentru întregul an competiţional, în scopul încadrării în prevederile bugetare.
(4)La acţiunile de pregătire sportivă şi la competiţiile sportive sunt interzise includerea şi
decontarea în cadrul cheltuielilor de masă a băuturilor alcoolice.
(5)La acţiunile sportive organizate în străinătate se pot efectua cheltuieli zilnice de masă
pentru participanţi până la nivelul diurnei în valută prevăzute de dispoziţiile legale în materie pentru
fiecare ţară în care are loc deplasarea.
(6)Perioada pentru care se acordă diurna în valută se determină în condiţiile legii.
(7)În situaţia în care cheltuielile de masă la acţiunile sportive desfăşurate în străinătate se
asigură de către partenerii externi, participanţii la aceste acţiuni pot beneficia de până la 50% din
diurna stabilită pentru ţara în care are loc deplasarea.
(8)Prevederile alin. (7) se aplică şi în situaţia în care cheltuielile de întreţinere şi cazare a
participanţilor în străinătate se asigură din sumele plătite organizatorilor de către entităţile
participante, la nivelul comunicat de aceştia.
(9)În cazul deplasării în străinătate cu trenul sau cu mijloace de transport auto delegaţiile
sportive beneficiază de masă la nivelul limitelor prevăzute laalin. (1), numai pe durata călătoriei pe
teritoriul României.
(10)Cheltuielile zilnice de masă prevăzute în prezentul articol reprezintă limite maxime.
Cuantumul efectiv al acestora se aprobă de conducerea organizaţiei sportive, în funcţie de specificul
ramurii de sport, de valoarea sportivilor, de unitatea la care li se asigură masa, în limita prevederilor
bugetare aprobate.
Secţiunea 4
Cheltuieli privind alimentaţia de efort
Art. 32 (1)Pentru asigurarea unei alimentaţii corespunzătoare efortului depus în pregătire,
sportivii C.S.O. “Retezatul” Haţeg pot beneficia de alimentaţie de efort - în alimente -, acordată după
cum urmează:
a)de către federaţiile sportive naţionale sau C.S.O. “Retezatul” Haţeg, pentru sportivii
legitimaţi la acest club, ce fac parte din loturile olimpice/paralimpice şi naţionale, la toate categoriile
de vârstă - până la 900 lei lunar/persoană;
b)de către direcţiile judeţene pentru sport şi tineret şi Direcţia pentru Sport şi Tineret a
Municipiului Bucureşti sau C.S.O. “Retezatul” Haţeg, pentru ceilalţi sportivi legitimaţi, din secţiile
clubului, la toate categoriile de vârstă - până la 600 lei lunar/persoană.
(2)Criteriile de acordare se stabilesc prin Regulamentul de Ordine Interioara a C.S.O.
“Retezatul” Haţeg,de conducerea executivă şi colectivă a structurii sportive, în raport cu
performanţele realizate de sportiv şi cu obiectivele asumate de acesta prin contractul de activitate
sportivă, prin raportare la prevederile bugetare aprobate, existând obligaţia încadrării în acestea.
(3)Alimentaţia de efort se acordă, pentru aceeaşi perioadă, de către structura sportivă sau de
către direcţiile judeţene pentru sport şi tineret şi Direcţia pentru Sport şi Tineret a Municipiului
Bucureşti.
Art. 33Pe perioada acţiunilor de pregătire sportivă la care se alocă cheltuieli de masă pentru
minimum două mese pe zi, C.S.O. “Retezatul” Haţegnu poate acorda alimentaţie de efort.
Art. 34C.S.O. “Retezatul” Haţeg având echipe sau grupe de copii şi juniori poate acorda
acestora în ziua antrenamentului, pentru compensarea efortului depus, alimente constând în produse
lactate, fructe, miere sau alte produse cu efect nutritiv similar, în limita sumei de până la 15
lei/sportiv, cu încadrarea în sumele aprobae în buget cu această destinaţie şi prin raportare la
regulamentul de ordine interioara.
Secţiunea 5
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Cheltuieli privind plata arbitrilor, medicilor şi a altor persoane
Art. 35C.S.O. “Retezatul” Haţeg alocă şi plateşte arbitrii, oficialii delegaţi, medicii şi alte persoane
prevăzute de lege în condiţiile normelor financiare aplicabile.
Secţiunea 6
Cheltuieli pentru achiziţionare de materiale şi echipament sportiv, inclusiv materiale de
promovare activităţii sportive.
Art. 36Pentru realizarea acţiunilor sportive se pot efectul cheltuieli pentru achiţionare de
instalaţii, materiale sportive şi echipament sportiv de pregătire şi competiţie, ţinută de reprezentare,
după caz în limita fondurilor prevăzute în buget şi cu respectarea legislaţiei achiziţiilor publice.
Secţiunea 7
Cheltuieli medicale
Art. 37 C.S.O. “Retezatul” Haţegpoate să procure, în baza prescripţiilor medicale, vitamine şi
susţinătoare de efort, medicamente, materiale sanitare, unguente şi produse pentru masaj utilizaze în
procesul de refacere şi recuperare, viză medicală periodică pentru toţi sportivii legitimaţi, în
cuantumurile prevăzute de lege şi potrivit prevederilor bugetare aprobate în acest scop. C.S.O.
“Retezatul” Haţegpoate efectua cheltuieli pentru sportivii legitimaţi pentru asistenţă şi investigaţii
medicale, respectiv rezonanaţă magnetică (R.M.N.), tomograf computerizat şi alte investigaţii
privind starea de sănătate precum şi pentru realizarea intervenţiilor chirurgicale şi a tratamentelor
postoperatorii ale acestora în limitele fondurilor bugetare aprobate, in conditiile in care cauzele
producerii evenimentelor care au generat accidentarile se datoreaza pregatirii sau participarii la
competitii.
Secţiunea 8
Cheltuieli privind indemnizaţiile si premiile acordate sportivilor, ca şi contraprestaţie a activităţii
sportive
Art. 38(1) Sportivii amatori legitimaţi în cadrul C.S.O. “Retezatul” Haţeg, antrenorii acestora
şi alţi membri ai colectivului tehnic pot primi pe perioada acţiunii de pregătire sportivă organizată de
club şi pe perioada competiţiilor sportive la care participă în numele clubului o indemnizaţie sportivă
în sumă de până la 80% din nivelul indemnizaţiei sportive de lot naţional, prevăzuta de lege, în baza
criteriilor stabilite de conducerea executivă şi colectivă a clubului sportiv prin Regulamentul de
ordine interioară, cu încadrarea în sumele alocate prin prevederile bugetare, cu această destinaţie.
(2)Indemnizaţia de la alin. (1) reprezintă contraprestaţia plătită de C.S.O. “Retezatul” Haţeg.
în baza contractelor de activitate sportivă, anexa la prezentul regulament;
(3) C.S.O. “Retezatul” Haţegpoate acorda anual premii individuale de până la 350 lei pentru
voluntari, acordate în baza unor contracte de voluntariat, încheiate în condiţiile legii şi în condiţiile
Regulamentului de ordine interioara, aprobat de conducerea clubului. Valoarea totală a acestor
premii este de maximum 8.400 lei/an, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.
Secţiunea 9
Alte categorii de cheltuieli
Art. 39 Pentru organizarea, respectiv desfăşurarea acţiunilor sportive reglementate de
prezentele norme, clubul sportiv poate efectua, după caz, cu încadrarea în prevederile bugetare
aprobate, cheltuieli şi pentru:
 servicii de închiriere de baze sportive, spaţii, aparatură birotică şi alte bunuri necesare
organizării acţiunilor;
 refacere după efort, recuperare şi igienă personală, cum ar fi saună, masaj şi altele
asemenea;
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 asigurarea serviciilor medicale, a ordinii publice şi a respectării normelor de pază şi
protecţie contra incendiilor, la locul de desfăşurare a acţiunilor sportive;
 servicii de contabilitate, de administrare şi întreţinere;
 alte servicii necesare desfăşurării activităţii sportive în concordanţă cu legislaţia în
vigoare;
 achiziţionarea de panouri şi materiale publicitare, materiale pentru pavoazare,
rechizite şi alte materiale consumabile, aranjamente florale;
 taxe de înscriere şi/sau de participare la acţiunile sportive, taxe de organizare a
acţiunilor, în condiţiile stabilite de organizatori;
 obţinerea vizelor de intrare în ţările în care au loc acţiunile;
 cheltuieli medicale pentru vaccinuri şi medicamente specifice unor ţări sau localităţi,
cheltuieli pentru asigurarea medicală a persoanelor;
 activităţi culturale;
 gustări, băuturi răcoritoare, cafea şi altele asemenea, în limita sumei prevazută de
lege, în cazul acţiunilor sportive, altele decât cele de pregătire;
 taxe de parcare şi servicii de protocol la acţiunile sportive internaţionale;
 se pot efectua încasări din transferul sportivilor proprii la alte cluburi sportive, în
conformitate cu grilele sau normele de transfer ale federaţiilor sportive naţionale de
specialitate.
 se pot efectua plăţi pentru transferul de la alte cluburi al sportivilor, din veniturile
proprii ale acestora, cu respectarea grilelor sau normelor de transfer ale federaţiilor
sportive naţionale de specialitate.
 comisioane şi taxe bancare pentru obţinerea valutei.
 alte cheltuieli de intretinere si functionare.
Capitolul VIII
Drepturi, obligatii si atributii
A) Drepturi, obligatii si raspunderi ale organelor de conducere
Art. 40(1) Organele de conducere executiva, deliberativa si de control ale C.S.O. “Retezatul”
Haţeg,pe toate trepteleierarhice, au ca atributii organizarea judicioasa a întregii activităţi pentru a se
asigura integritateapatrimoniului, buna gospodarire a fondurilor materiale si banesti, pentru
adoptarea masurilor necesare indeplinirii integral si la timp a obiectivelor structurii sportive,
organizatoric si profesional, având obligaţia de a-şi îndeplini toate atributiile si obligatiile prevazute
de legislaţia aplicabilă instituţiei publice şi de cele prevăzute de prezentul regulament.
(2) Conducerea C.S.O. “Retezatul” Haţeg menţionată la alin. (1) este responsabilă şi pentru:
 asigurarea tuturor materialelor si fondurilor banesti, in scopul susţinerii activităţii
clubului şi pentru atingerea obiectivelor, inclusiv de performanţă;
 asigurarea contractării serviciilor şi resurselor, inclusiv uman, în raport cu obiectivele
stabilite şi cu direcţiile trasate prin prezentul regulament;
 asigurarea întretinerii si modernizarii bazei sportive in raport cu reglementarile
autoritatilor si organismelor cu competente, precum si apropriilor obiective stabilite:
 asigurarea transportului, cazarii, mesei pe timpul competitiilor si jocurilor de verificare;
 asigurarea echipamentului de joc si antrenament, in conformitate cu reglementarile
autoritatilor si organismelor in materie;
 asigurarea asistentei medicale pentru competitiile organizate de club;
 asigurarea resurselor financiare a personalului si sportivilor din cadrul clubului,
conform prezentului regulament, a legii si a regulamentului de ordine interioara;
 asigura luarea de masuri pentru paza obiectivelor, bunurilor si valorilor Clubului
Sportiv;
 organizeaza activitatea la nivelul grupelor de copii si juniori;
 asigura decontarea cheltuielilor pentru deplasare, cazare, consum, carburanti si
altecheltuieli materiale conform legii;
 asigura plata oficialilor (arbitri, observatori, medic, alti delegati oficiali) pentru
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competitiile organizate de club.
 realizarea tuturor formalităţilor de inregistrare sportivă, înregistrare fiscală şi altele
asemenea.
 C.S.O. “Retezatul” Haţeg se obligă prin contractul încheiat între părţi să respecte
prevederile specifice din statutele, normele, regulamentele federaţiilor sportive
naţionale şi, după caz, ale ligilor profesioniste din ramura de sport respectivă şi care au
ca obiect activitatea de selecţie, pregătirea, performanţa şi participarea la competiţii
interne şi internaţionale.
 C.S.O. “Retezatul” Haţeg detine dreptul asupra imaginii de grup sau individuale, statică
şi în mişcare a sportivilor lor în echipament de concurs şi de reprezentare, când
participa la competiţii în numele respectivei structuri;
 C.S.O. “Retezatul” Haţeg detine dreptul de folosinţă asupra siglei/emblemei proprii,
precum şi asupra denumirii competiţiei pe care o organizează;
 C.S.O. “Retezatul” Haţeg detine dreptul de reclamă, publicitate şi de transmisie radio şi
televiziune la competiţiile pe care le organizează sau la care participă, după caz.
 C.S.O. “Retezatul” Haţeg poate încheia, pentru sportivii legitimaţi, contracte de
asigurare pentru risc de accident sau de deces, intervenit în cadrul competiţiilor sportive
sau al pregătirii în vederea participării la competiţii. Prima de asigurare care urmează a
fi stipulată în contractele de asigurare se stabileşte în limita bugetului anual propriu al
structurii sportive, aprobat cu această destinaţie
B) Drepturi, obligatiile si raspunderi ale sportivilor
 Sportivul legitimat la C.S.O. “Retezatul” Haţeg se obligă prin contractul de activitate
sportiva încheiat între părţi să respecte prevederile specifice din statutele, normele,
regulamentele federaţiilor sportive naţionale şi, după caz, ale clubului şi care au ca
obiect activitatea de selecţie, pregătirea, performanţa şi participarea la competiţii
interne şi internaţionale.
 Drepturile şi obligaţiile sportivului de performanţă sunt cele prevăzute în statutele şi în
regulamentele federaţiilor sportive naţionale, precum şi cele din contractele încheiate
între părţi.
 Sportivii legitimaţi care participă în competiţii incluse în calendarul intern sau
internaţional sportiv sunt obligaţi, după caz, să posede asigurarea în caz de accidente, în
ramura de sport în care sunt legitimaţi.
 Sportivii răspund patrimonial, civil, disciplinar conform prevederilor legale şi a
Regulamentului de ordine interioara ;
 Regulamentul de ordine interioara al C.S.O. “Retezatul” Haţeg, va prevedea in
amanunt, programul de activitate al echipei, drepturile si obligaţiile participanţilor la
activitatea sportiva, abaterile si sanctiunile aplicabile în cazul savârşirii lor şi alte
elemente specifice acestui tip de regulamnent.
Capitolul IX
Înregistrarea Clubului Sportiv Orăşenesc Retezatul Haţeg, drepturi de imagine,
reclama si publicitate
Art. 41 (1) C.S.O. “Retezatul” Haţeg, dobândeşte calitatea de persoană juridică de drept public
prin înregistrarea în Registrul Sportiv, al cărui regim juridic e reglementat de legea educatiei fizice şi
sportului.
(2)Ca urmare a înregistrării în registrul sportiv, clubul dobândeşte Certificat de Identitate
Sportivă şi certificat de înregistrare fiscală.
(3)Directorul executiv al Clubului Sportiv Orăşenesc Retezatul Haţeg este ordonator de credite.
(4) Insemnele clubului vor fi inregistrate la OSIM, în condiţiile legii.
Art.42 (1) Clubului Sportiv Orăşenesc Retezatul Haţegdetine exclusivitatea asupra
urmatoarelor drepturi:
 dreptul asupra imaginii de grup si individuale, statică şi in miscare a sportivilor
inechipamentul de concurs si de reprezentare , cand participa la competitii in numele
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clubului;
 drepturi de reclama, publicitate si de televizlune la competitiile pe care le organizeaza
sau la care participa , dupa caz.
(2) Drepturile mentionate la alin. (1) pot fl cesionate de catre club, in conditiile legii, cu
aprobarea organelor de conducere.
Capitolul X
Dispozitii finale
Art. 43 Pe durata desfasurarii activitatii in cadrul clubului relatiile de munca intre categoriile
de personal sunt relatii de subordonare fata de conducerea clubului si de colaborare intre cei afiati pe
nivelurile ierarhice egale, avand aplicabilitate normele de dreptul muncii preluate in regulamentul de
ordine interioara.
Art. 44 Toţi antrenorii si instructorii sportivi sunt pe acelasi nivel ierarhic indiferent de forma
de angajare sau colaborare cu clubul, intre ei existand doar relatii de colaborare.
Art. 45 Clubul sportiv va tine evidenta contabila conform legislatlei in vigoare.
Art. 46 Dizolvarea si lichidarea clubului sportiv se va face in conditiile legii.
Art.47 Clubul sportiv se va afilia pentru fiecare ramura sportiva activă la federatiile nationale
respective, sau la alte organisme cu atributii in domeniu.
Art. 48 Litigiile aparute intre club si alte persoane vor fi solutionate pe cale amiabila iar in caz
contrar, vor fi deferite instantelor judecatoresti sau organismelor competente.
Art. 49 Prezentul regulament de organizare si functionare va putea fi modificat sau completat
prin Hotarare a Consiliului Local.

Haţeg, la 27 aprilie 2021

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
BURCIN CIPRIAN - COSMIN
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JUDETUL HUNEDOARA
ORASUL HATEG

CONSILIUL LOCAL
Anexa nr. 2 la hotărârea nr. 60/2021

Componenta Consiliului de administratie si organele de conducere a
Clubului Sportiv Orasenesc ,,RETEZATUL” Hateg
I.
1.
2.
3.
4.
5.
II.

CONDUCEREA DELIBERATIVA/CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
Domnul Barboni Daniel Aurelian - reprezentant al Consiliului Local
Domnul Budur Daniel - reprezentant al Consiliului Local
Domnul Popesc Ovidiu - reprezentant al Consiliului Local
Reprezentant al primarului - numit prin dispozitia Primarului orasului Hateg
Reprezentant al primarului - numit prin dispozitia Primarului orasului Hateg
CONDUCEREA EXECUTIVA

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Presedinte al Clubului
Presedinte sectia de fotbal
Presedinte sectia de handbal
Presedinte sectia de tir cu arcul
Instructor sportiv sectia judo
Director executiv

-

Piţigoi Marius Ionel
Piţigoi Marius Ionel
Devalerio Benvenuto
Neiconi Laurentiu
Frentoni Alexandru
atribuţii delegate Cucoş Cătălin

Haţeg, la 27 aprilie 2021

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
BURCIN CIPRIAN - COSMIN
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