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 Anexa  la H.C.L. Copsa Mica nr.21/2020    

 
 

REGULAMENT 

 

DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE 

 AL CLUBULUI SPORTIV ORASENESC COPSA MICA 

 

 

CAPITOLUL I. DISPOZITII GENERALE 

 

Art.1. Denumirea clubului sportiv este "Clubul Sportiv Orasenesc Copsa Mica" (C.S.O. Copsa 

Mica). 

Art. 2. C.S.O. Copsa Mica este persoana juridica de drept public si se afla in subordinea Orasului 

Copsa Mica, unitate administrativ-teritoriala, persoana juridica de drept public. 

Art. 3. C.S.O. Copsa Mica isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile legale in vigoare 

si cu prezentul regulament. 

Art. 4. Durata de functionare a C.S.O. Copsa Mica este pe perioada nedeterminata. 

Art. 5. (1)  Sediul clubului: Orasul Copsa Mica, str. Soseaua Sibiului nr. 55A (biroul Salii de Sport 

"Gheorghe Musan"). 

(2) Insemnele si culorile clubului: emblema Orasului Copsa Mica pe culorile albastru si galben si 

inscris CSO Copsa Mica. 

(3) Schimbarea denumirii, insemnelor si culorilor clubului pot fi facute numai prin hotarare a 

Consiliului Local al orasului Copsa Mica, cu avizul Ministerului Tineretului si Sportului. 

 

CAPITOLUL II. SCOPUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE 

 

Art. 6. (1) C.S.O. Copsa Mica se infiinteaza in scopul organizarii si administrarii activitatilor 

sportive proprii, in vederea realizarii activitatii de performanta, selectie, pregatire si participarea 

sportivilor la competitii sportive interne si internationale, la ramurile de sport ce apartin clubului, 

precum si organizarea de competitii si evenimente sportive. 

(2) C.S.O. Copsa Mica va respecta prevederile specifice din normele federatiilor nationale si 

asociatiilor judetene, dupa caz, din ramura de sport respectiva. 

Art. 7. Obiectivele C.S.O. Copsa Mica sunt:  

a) selectia, pregatirea, realizarea performantei si participarea la competitii nationale si 

internationale; 

b) initierea, organizarea si desfasurarea de competitii si actiuni sportive pe ramuri de sport, in 

conformitate cu statutul si regulamentele federatiilor sportive romane si asociatiilor judetene, dupa 

caz; 

c) initierea si organizarea de programe si actiuni de atragere a cetatenilor la practicarea sportului si 

de promovare a miscarii sportive; 

d) promovarea spiritului fair-play, combaterea si prevenirea violentei si dopajului in activitatea 

sportiva; 

e) preocuparea pentru intretinerea, folosirea si dezvoltarea bazei materiale a activitatii sportive; 

f) desfasurarea altor activitati in vederea realizarii scopului si a obiectivului de activitate, in 

conditiile legii. 

 

CAPITOLUL III. STRUCTURA ORGANIZATORICA SI FUNCTIONAREA CLUBULUI 

SPORTIV ORASENESC COPSA MICA 

 

Art. 8. C.S.O. Copsa Mica are in structura urmatoarele sectii pe ramuri de sport: fotbal, badminton 

si  handbal. 
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Art. 9. C.S.O. Copsa Mica se afiliaza la federatiile sportive nationale si, dupa caz, la asociatiile 

judetene. 

Art. 10. Desfiintarea unei sectii sau infiintarea unei sectii sportive noi se poate face numai prin 

hotarare a Consiliului Local al orasului Copsa Mica. 

Art. 11. In cazul desfiintarii unei sectii pe ramura de sport, C.S.O. Copsa Mica se obliga sa faca 

demersurile necesare pentru radierea din evidentele federatiilor sportive nationale si, dupa caz, de la 

asociatia judeteana la care s-a afiliat. 

 

 

CAPITOLUL IV: CONDUCEREA CLUBULUI 

 

Art. 12. Organigrama si statul de functii ale clubului se aproba de Consiliul Local al orasului Copsa 

Mica. 

Art. 13. Conducerea executiva a clubului este asigurata de un director, numit de catre primarul 

orasului Copsa Mica. 

Art. 14. Coordonarea si controlul clubului se asigura de catre Consiliul Local al orasului Copsa 

Mica, primarul orasului Copsa Mica si directorul clubului. 

(1) Consiliul Local al orasului Copsa Mica are urmatoarele atributii: 

a) aproba bugetul anual de venituri si cheltuieli, precum si lista obiectivelor de investitii; 

b) aproba structura organizatorica a clubului; 

c) aproba modificarea Regulamentului de organizare si functionare a clubului; 

d) aproba desfiintarea de sectii sportive si infiintarea de sectii sportive noi; 

e) se pronunta asupra modului in care se face administrarea bazei materiale puse la dispozitie; 

(2) Primarul orasului Copsa Mica are urmatoarele atributii: 

a) propune alocarea de la bugetul local a fondurilor necesare finantarii clubului, pe baza notelor de 

fundamentare intocmite de directorul clubului; 

b) numeste directorul clubului; 

c) ia masuri pentru executarea activitatilor specifice clubului. 

(3) Directorul exercita si functia de ordonator tertiar de credite si are urmatoarele atributii: 

a) elaboreaza programele de dezvoltare ale clubului; 

b) aproba programele si planurile de activitate ale clubului, calendarul competitional intern si 

international si analizeaza periodic stadiul realizarii acestora; 

c) aproba regulamentul de ordine interioara al clubului; 

d) elaboreaza programul anual de achizitii si intocmeste bugetul de venituri si cheltuieli propriu si 

bilantul contabil; 

e) urmareste buna gospodarire si folosire a patrimoniului aflat in administrare; 

f) in calitate de ordonator tertiar de credite, indeplineste toate atributiile ce ii revin, conform 

dispozitiilor legale in vigoare si raspunde, potrivit legii, de: 

- utilizarea creditelor bugetare 

- realizarea veniturilor 

- folosirea cu eficienta si eficacitate a sumelor primite de la bugetul local si a fondurilor 

extrabugetare 

- organizarea si tinerea la zi a contabilitatii clubului 

- prezentarea la termen a darilor de seama contabile asupra executiei bugetare 

g) raspunde, potrivit reglementarilor legale in vigoare, de incadrarea personalului din subordine, 

numeste personalul si aplica sanctiunile disciplinare, in cazul savarsirii unor abateri disciplinare; 

h) organizeaza si conduce toate activitatile clubului, coordoneaza si controleaza modul in care se 

desfasoara activitatea in cadrul sectiilor pe ramura de sport si de catre antrenori, in vederea realizarii 

scopului si obiectivelor clubului; 

i) reprezinta clubul in relatiile cu tertii; 

j) urmareste pregatirea si participarea sportivilor la competitiile prevazute in calendarul 

competitional, organizeaza competitiile proprii si actiunile de selectie. 
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CAPITOLUL V. PATRIMONIUL SI FUNCTIONAREA 

 

Art. 15. (1) Patrimoniul C.S.O. Copsa Mica este format din drepturile si obligatiile patrimoniale 

dobandite in conditiile legii. 

Art. 16. La data infiintarii clubului, bazele si instalatiile sportive vor fi asigurate de Orasul Copsa 

Mica, la sala de sport "Musan Gheorghe" din patrimoniul Orasului Copsa Mica, situata in str. 

Soseaua Sibiului nr. 55 A si prin inchirierea de catre oras a unui teren de fotbal. 

Art. 17. Veniturile, indiferent de sursa si cheltuielile de orice natura ale clubului sunt cuprinse in 

bugetul anual propriu. 

Art. 18. (1) Administrarea bugetului anual de venituri si cheltuieli se face in conditiile prevazute de 

normele privind finantele publice, atat pentru alocatiile de la bugetul local al orasului Copsa Mica, 

cat si pentru celelalte venituri. 

(2) Bugetul anual al C.S.O. Copsa Mica cuprinde la partea de venituri: 

a) credite bugetare de la bugetul local al orasului Copsa Mica; 

b) venituri proprii; 

c) alte surse, in conditiile legii, fara a se limita la: venituri din activitati economice realizate in 

legatura directa cu scopul si obiectul de activitate; sponsorizari, donatii si sume sau bunuri obtinute 

din valorificarea bunurilor aflate in administrare; indemnizatii obtinute din participarea la 

competitiile organizate si demonstratiile sportive; indemnizatii obtinute din transferul sportivilor; 

sume obtinute de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe sportive de utilitate publica; 

credite obtinute pe baza unor conventii/contracte in conformitate cu dispozitiile legale. 

(3) Cheltuielile vor fi structurate astfel: 

a) de personal; 

b) cu bunuri si servicii; 

c) de capital; 

d) conventii civile, prestari servicii; 

e) alte cheltuieli permise de lege. 

 

 

 

CAPITOLUL VI. RECOMPENSE SI MASURI DISCIPLINARE 

 

Art. 19. Pentru rezultatele deosebite obtinute in competitiile interne si internationale, ca si pentru 

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

sportive, C.S.O. Copsa Mica poate acorda urmatoarele recompense: 

a) titlul de membru de onoare al clubului; 

b) distinctii, trofee, premii. 

Art. 20. Abaterile de la Regulamentul de organizare si functionare, Regulamentul de ordine 

interioara si fisa postului se analizeaza de directorul clubului care, in functie de gravitatea acestora, 

poate aplica urmatoarele sanctiuni: 

(1) Pentru sportivi, antrenori si instructori sportivi: 

a) avertisment scris; 

b) suspendarea temporara din activitatea competitionala pentru 1-3 etape; 

c) suspendarea temporara din activitatea competitionala pe un sezon competitional; 

d) reducerea sau anularea premiilor sau recompenselor. 

(2) In cazul angajatilor clubului, acestora le sunt aplicabile dispozitiile prevazute de legislatia 

muncii. 
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CAPITOLUL VII. DISPOZITII FINALE 

 

Art. 21. C.S.O. Copsa Mica este supus inregistrarii in Registrul sportiv si obtinerii Certificatului de 

identitate sportiva. 

Art. 22. C.S.O. Copsa Mica detine exclusivitate cu privire la: 

a) dreptul asupra imaginii de club sau individuale, statica sau in miscare, a sportivilor proprii, in 

echipamentul de reprezentare sau de concurs, cand participa la competitii in numele clubului; 

b) dreptul de folosinta asupra siglei/emblemei/insemnelor clubului, precum si a denumirii 

competitiilor pe care le va organiza; 

c) dreptul de reclama, publicitate si televiziune la competitiile pe care le organizeaza sau la care 

participa, dupa caz. 

Art. 23. Prezentul regulament se completeaza cu dispozitiile actelor normative in materia sportului, 

administratiei publice locale si cu regulamentele federatiilor nationale sau asociatiilor judetene la 

care C.S.O. Copsa Mica va fi afiliat, precum si cu celelalte prevederi in vigoare, aplicabile si se 

modifica si completeaza ori de cate ori intervin modificari in structura organizatorica a C.S.O. 

Copsa Mica sau in conformitate cu reglementarile intrate in vigoare dupa aprobarea regulamentului. 

 

 

 

 

 

 Presedinte de sedinta    Contrasemneaza 

 

 Apetrei Liviu    Secretar general 

 

 

 Serban Dorin 


