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ACTUL CONSTITUTIV 
AL  

ASOCIAłIEI  
„VOLEI CLUB MUNICIPAL 

UNIVERSITATEA TÂRGOVI ŞTE” 
 

 
 Preambul: 
 

AAvvaanndd  iinn  vveeddeerree  ffaappttuull   ccaa,,  iinn  ccoonnffoorrmmii ttaattee  ccuu  ddiissppoozzii ttii ii llee  aarrtt..  11,,  aall iinn..  ((22))  ll ii tt..  ii ))  ddiinn  
LLeeggeeaa  administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I, nr. 123 din 20 februarie 2007, prin unitati administrativ-teritoriale 
se inteleg entitatile identificate sub denumirea de “Comune”, “Orase” si “Judete”, cu 
precizarea ca, in conditiile legii, unele orase pot fi declarate “Municipii”;  

  
TTiinnaanndd  sseeaammaa  ddee  ffaappttuull   ccaa,,  iinn  ccoonnffoorrmmii ttaattee  ccuu  ddiissppoozzii ttii ii llee  aarrtt..  2211  ddiinn  LLeeggeeaa  

administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I, nr. 123 din 20 februarie 2007, unitatile administrativ-teritoriale 
sunt persoane juridice de drept public, cu capacitate juridica deplina si patrimoniu 
propriu, subiecte juridice de drept fiscal, titulare ale codului de inregistrare fiscala si 
ale conturilor deschise la unitatile teritoriale de trezorerie si la unitatile bancare, 
precum si faptul ca, in justitie, unitatile administrativ-teritoriale sunt reprezentate, 
dupa caz, de primar sau de Presedintele Consiliului Judetean; 

  
UUrrmmaarree  aa  ffaappttuulluuii   ccaa,,  iinn  ccoonnffoorrmmii ttaattee  ccuu  ddiissppoozzii ttii ii llee  aarrtt..  2233  aall iinn..  ((11))  ssii   3366  aall iinn..  ((11))  

ssii   ((66))  ddiinn  LLeeggeeaa  administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata in Monitorul 
Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 123 din 20 februarie 2007, autorităŃile administraŃiei 
publice prin care se realizează autonomia locală în comune sunt consiliile locale ca 
autorităŃi deliberative, şi primarii, ca autorităŃi executive; Consiliul Local are iniŃiativă 
şi hotărăşte, în condiŃiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepŃia celor 
care sunt date prin lege în competenŃa altor autorităŃi ale administraŃiei publice locale 
sau centrale si asigură, potrivit competenŃelor sale şi în condiŃiile legii, cadrul necesar 
pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind sănătatea, tineretul si 
sportul. 

 
Tinand seama de faptul ca, in conformitate cu ddiissppoozzii ttii ii llee  aarrtt..  8877  aall iinn..  ((11))  ddiinn  

LLeeggeeaa  administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I, nr. 123 din 20 februarie 2007, Consiliul Judetean este autoritatea 
administratiei publice locale, constituita la nivel judetean pentru coordonarea 
activitatii consiliilor comunale, orasenesti si municipale, in vederea realizarii 
serviciilor publice de interes judetean;  

 
Avand in vedere faptul ca, in conformitate cu prevederilor art. 91 ddiinn  LLeeggeeaa  

administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I, nr. 123 din 20 februarie 2007, Consiliul Judetean indeplineste 
atributii privind gestionarea serviciilor publice din subordine si, in acest sens, asigura, 
potrivit competentelor sale si in conditiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea 
serviciilor publice de interes judetean privind sanatatea, cultura, tineretul si sportul, 
precum si alte servicii publice stabilite prin lege; 
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Potrivit prevederilor art. 2 alin. (6) din Legea educatiei fizice si sportului nr. 
69/2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 200 din 9 mai 2000, 
Statul recunoaste si garanteaza persoanei fizice si juridice dreptul la libera asociere in 
scopul constituirii structurilor sportive; si: 

 
IInn  bbaazzaa  ddiissppoozzii ttii ii lloorr  aarrtt..  11  aall iinn..  ((11))  ssii   ((22))  ddiinn  OOrrddoonnaannttaa  GGuuvveerrnnuulluuii   nnrr..  2266//22000000 

cu privire la asociatii si fundatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 
nr. 39 din 31 ianuarie 2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 
246/2005, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 656 din 25 iulie 
2005, modificata si completata prin Legea nr. 305/2008, publicata in Monitorul 
Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 855 din 19 decembrie 2008, ppersoanele fizice şi 
persoanele juridice care urmăresc desfăşurarea unor activităŃi de interes general sau în 
interesul unor colectivităŃi pot constitui asociaŃii, persoane juridice de drept privat fără 
scop patrimonial; si: 

 
In conformitate cu dispozitiile Hotararii Guvernului nr. 884/2001 pentru 

aprobarea Regulamentului de punere in aplicare a dispozitiilor Legii educatiei fizice si 
sportului nr. 69/2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 578 din 
14 septembrie 2001; 

 
Subscrisii:   
 

JUDETUL DAMBOVITA , unitate administrativ-teritoriala, cu sediul în 
Municipiul Târgovişte, PiaŃa Tricolorului nr. 1, judeŃul DâmboviŃa, telefon 
0245/207600, fax 0245/212230, e-mail: consjdb@cjd.ro, Cod de Inregistrare Fiscala 
(C.I.F.) 4280205, prin reprezentantul sau legal, Conf. Univ. Dr. Adrian łuŃuianu, in 
calitate de Presedinte, cetatean roman, domiciliat in .................................................... , 
judetul ..................., identificat prin CI seria .... nr. ..................... , eliberata de 
............................. la data de ...................., CNP ................................ ; 

 
MUNICIPIUL TARGOVISTE , unitate administrativ-teritoriala, cu sediul în 

Municipiul Tragoviste, Str. RevoluŃiei nr. 1-3, judeŃul DâmboviŃa, telefon 
0245/611222, fax 0245/217951, Cod de Inregistrare Fiscala (C.I.F.) ................., prin 
reprezentantul sau legal, Jr. Gabriel Florin Boriga, in calitate de Primar, cetatean 
roman, domiciliat in ...................................... , judetul ..................., identificat prin CI 
seria .... nr. ...................., eliberata de ............................. la data de ...................., CNP 
................................; 

 
UNIVERSITATEA VALAHIA TÂRGOVI ŞTE, cu sediul în Municipiul 

Târgovişte, Bd. Carol I nr. 2, judeŃul DâmboviŃa, telefon 0245/206101, fax 
0245/217692, e-mail : rectorat@valahia.ro, reprezentată legal prin Rector Conf. Univ. 
Dr. Oros Călin Dinu, cetatean roman, domiciliat in ...................................... , judetul 
..................., identificat prin CI seria .... nr. ...................., eliberata de 
............................. la data de ...................., CNP ................................; 

 
DOBRE ION,  

 
_________________ 
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Ne exprimam vointa de asociere in vederea constituirii ca subiect de drept al 
ASOCIATIEI “VOLEI CLUB MUNICIPAL UNIVERSITATEA 
TARGOVISTE” , denumita in cuprinsul prezentului Statut si Clubul/Asociatia. 

Asociatia are denumirea de ““ AASSOOCCII AATTII AA  VVOOLL EEII   CCLL UUBB  MM UUNNII CCII PPAALL   
UUNNII VVEERRSSII TTAATTEEAA  TTAARRGGOOVVII SSTTEE”” , conform Dovezii disponibilitatii denumirii 
nr. 129562/07.11.2013, eliberata de Ministerul Justitiei, Serviciul Comunicare si 
Relatii Publice la data de 07.11.2013. 

Toate documentele şi orice alte înscrisuri care emană de la AsociaŃie trebuie să 
indice denumirea AsociaŃiei, sediul, numărul de înregistrare în Registrul AsociaŃiilor 
şi FundaŃiilor, numărul de telefon şi de fax. 

In conditiile OrdonanŃei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaŃii şi fundaŃii, 
aprobata cu modificari si completari ulterioare, Clubul este o asociatie, persoana 
juridica de drept privat, fara scop patrimonial. 

Potrivit prevederilor Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu 
modificarile si completarile ulterioare, Clubul este o structura sportiva, club sportiv de 
drept privat, fara scop lucrativ, persoana juridica nonprofit.  

Clubul se constituie ca o structura monosportiva. 
Sediul: AsociaŃia are sediul social în Municipiul Targovişte, str. JustiŃiei, nr. 3, 

judeŃul DâmboviŃa. 
Sediul poate fi schimbat prin Hotărârea Consiliului Director, în condiŃiile legii. 
Durata: Clubul se constituie pe termen nelimitat. 
Clubul dobandeste personalitate juridica de la data inscrierii in Registrul 

Asociatiilor si Fundatiilor (Registrul Special) organizat la Grefa Judecatoriei 
Targoviste. 

Patrimoniul initial  al Clubului este de 900 lei.  
Scopul Asociatiei „Volei Club Municipal Universitatea Targoviste” il constituie 

desfasurarea de activitati sportive de volei, respectiv selectionarea, initierea si 
pregatirea de sportivi in aceste domenii, participarea la competitii sportive interne si 
internationale, precum si alte activitati conexe acestora. 

Scopul AsociaŃiei „Volei Club Municipal Universitatea Târgovişte” va fi jocul de 
volei (amator şi profesionist), în conformitate cu dispoziŃiile Legii nr. 69/2000, 
Statutul şi Regulamentele C.E.V, F.I.V.B, F.R.V. şi A.J.V., organizarea şi dezvoltarea 
practicării voleiului profesionist şi ridicarea acestui sport la cel mai înalt nivel de 
performanŃă sportivă. 

Obiectivele Asociatiei - AsociaŃia îşi propune să stabilească, să menŃină şi să 
dezvolte legăturile în domeniul sportiv dintre jucători, antrenori, oficiali, suporteri, 
structurile sportive legal constituite si recunoscute oficial, organisme naŃionale şi 
internaŃionale de volei, neadmiterea niciunei discriminări rasiale, religioase sau 
politice. 

Obiectivele AsociaŃiei decurg şi din reglementările FederaŃiei Române de Volei, 
precum şi din Statutele şi Regulamentele ConfederaŃiei Europene de Volei, FederaŃiei 
InternaŃionale de Volei,  ale AsociaŃiilor JudeŃene de Volei si a Municipiului 
Bucuresti, pe ramura de sport. 

AsociaŃia îşi propune participarea la elaborarea şi editarea de lucrări de 
specialitate, publicaŃii, programe, confecŃionarea proprie sau prin terŃi a materialelor 
specifice (echipament, fanioane, insigne, brelocuri, postere, etc.), precum şi asigurarea 
difuzării şi valorificării acestora, de asemenea, valorificarea în condiŃiile legii a 
rezultatelor activităŃilor voleibalistice desfăşurate. 

Promovarea prin toate mijloacele a spiritului de sportivitate, prevenirea şi 
înlăturarea sub toate aspectele a violenŃei din volei, eradicarea oricăror încercări de 
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folosire a substantelor şi mijloacelor interzise prin care se urmăreşte creşterea 
artificială a potenŃialului fizic şi/sau psihic al jucătorilor. 

Prin realizarea scopului şi obiectivelor propuse, AsociaŃia contribuie la 
dezvoltarea  voleiului în România. 

AsociaŃia îşi propune să nu ia atitudini susceptibile să aducă prejudicii intereselor 
fundamentale ale membrilor, să respecte legile Ńării, reglementările Ministerului 
Tineretului şi Sportului, Statutul si Regulamentele FederaŃiei Române de Volei, 
C.E.V, F.I.V.B,  şi A.J.V. 

Organele asociaŃiei sunt: 
- Adunarea Generala; 
- Consiliul Director; 
- Cenzorul. 

Adunarea generală este organul de conducere al asociaŃiei, fiind alcătuită din 
totalitatea asociaŃilor, şi anume:  

- membrii fondatori;  
- alte persoane fizice sau juridice, care, pe baza unei înŃelegeri, pun în comun 
şi fără drept de restituire contribuŃia materială, cunoştinŃele sau aportul lor în 
muncă, pentru realizarea unor activităŃi de interes general comunitar sau, după 
caz, în interesul lor personal nepatrimonial;   
- membrii asociaŃi; 
- membrii de onoare. 

AtribuŃiile adunării generale şi modalităŃile de lucru ale acesteia sunt cele 
prevăzute în Statutul AsociaŃiei. 

Componenta nominala a primei Adunari Generale este:  
JUDETUL DAMBOVITA , unitate administrativ-teritoriala, cu sediul în 

Municipiul Târgovişte, PiaŃa Tricolorului nr. 1, judeŃul DâmboviŃa, telefon 
0245/207600, fax 0245/212230, e-mail: consjdb@cjd.ro, Cod de Inregistrare Fiscala 
(C.I.F.) 4280205, prin reprezentantul sau legal, Conf. Univ. Dr. Adrian łuŃuianu, in 
calitate de Presedinte, cetatean roman, domiciliat in .................................................... , 
judetul ..................., identificat prin CI seria .... nr. ..................... , eliberata de 
............................. la data de ...................., CNP ................................ ; 

MUNICIPIUL TARGOVISTE , unitate administrativ-teritoriala, cu sediul în 
Municipiul Tragoviste, Str. RevoluŃiei nr. 1-3, judeŃul DâmboviŃa, telefon 
0245/611222, fax 0245/217951, Cod de Inregistrare Fiscala (C.I.F.) ................., prin 
reprezentantul sau legal, Jr. Gabriel Florin Boriga, in calitate de Primar, cetatean 
roman, domiciliat in ...................................... , judetul ..................., identificat prin CI 
seria .... nr. ...................., eliberata de ............................. la data de ...................., CNP 
................................; 

UNIVERSITATEA VALAHIA TÂRGOVI ŞTE, cu sediul în Municipiul 
Târgovişte, Bd. Carol I nr. 2, judeŃul DâmboviŃa, telefon 0245/206101, fax 
0245/217692, e-mail : rectorat@valahia.ro, reprezentată legal prin Rector Conf. Univ. 
Dr. Oros Călin Dinu, cetatean roman, domiciliat in ...................................... , judetul 
..................., identificat prin CI seria .... nr. ...................., eliberata de 
............................. la data de ...................., CNP ................................; 

DOBRE ION,  
 

Consiliul director este format din 3 membri: un preşedinte, un vicepreşedinte şi 
un secretar. 
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Componenta nominala a primului Consiliul Director este: 
1.Grigorescu Marian,– Functia de PRESEDINTE 
2.Păunescu Ecaterina-Camelia,– Functia de VICEPRESEDINTE 
3. ............................. – Functia de SECRETAR  

AtribuŃiile Consiliului Director  sunt cele prevăzute în Statutul AsociaŃiei. 
 
Cenzorul asigură controlul financiar al Clubului. 
 
Administrarea operativă a asociaŃiei se asigură de către preşedintele Consiliului 

Director, domnul _________. 
 

 
Fata de cele sus-mentionate; 
Noi; 
 
JUDETUL DAMBOVITA , unitate administrativ-teritoriala, cu sediul în 

Municipiul Târgovişte, PiaŃa Tricolorului nr. 1, judeŃul DâmboviŃa, telefon 
0245/207600, fax 0245/212230, e-mail: consjdb@cjd.ro, Cod de Inregistrare Fiscala 
(C.I.F.) 4280205, prin reprezentantul sau legal, Conf. Univ. Dr. Adrian łuŃuianu, in 
calitate de Presedinte, cetatean roman, domiciliat in .................................................... , 
judetul ..................., identificat prin CI seria .... nr. ..................... , eliberata de 
............................. la data de ...................., CNP ................................ ; 

 
MUNICIPIUL TARGOVISTE , unitate administrativ-teritoriala, cu sediul în 

Municipiul Tragoviste, Str. RevoluŃiei nr. 1-3, judeŃul DâmboviŃa, telefon 
0245/611222, fax 0245/217951, Cod de Inregistrare Fiscala (C.I.F.) ................., prin 
reprezentantul sau legal, Jr. Gabriel Florin Boriga, in calitate de Primar, cetatean 
roman, domiciliat in ...................................... , judetul ..................., identificat prin CI 
seria .... nr. ...................., eliberata de ............................. la data de ...................., CNP 
................................; 

 
UNIVERSITATEA VALAHIA TÂRGOVI ŞTE, cu sediul în Municipiul 

Târgovişte, Bd. Carol I nr. 2, judeŃul DâmboviŃa, telefon 0245/206101, fax 
0245/217692, e-mail : rectorat@valahia.ro, reprezentată legal prin Rector Conf. Univ. 
Dr. Oros Călin Dinu, cetatean roman, domiciliat in ...................................... , judetul 
..................., identificat prin CI seria .... nr. ...................., eliberata de 
............................. la data de ...................., CNP ................................; 

 
DOBRE ION,  
 
Imputernicim pe domnul ............................... , cetatean roman, domiciliat in 

........................................................., identificat prin C.I. seria ..... nr. ........................ , 
eliberata de ....................................... , CNP .............................. , in calitate de 
Presedinte, sa reprezinte Clubul in fata Avocatului/Notarului Public, in vederea 
atestarii/autentificarii prezentului Act constitutiv si a Statutului Clubului, sa semneze 
si sa actioneze in numele membrilor fondatori si pentru membrii fondatori, sa 
efectueze toate demersurile si operatiunile necesare, la orice unitate bancara, in 
vederea deschiderii pentru Club a contului de capital social si a contului curent, sa 
reprezinte Clubul in fata Judecatoriei Targoviste si, in acest sens, sa efectueze toate 
demersurile necesare si sa desfasoare procedura de dobandire a personalitatii juridice, 
sa inscrie Clubul in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor organizat la Grefa 
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Judecatoriei Targoviste, sa obtina avizele si autorizatiile necesare in vederea inscrierii 
Clubului in Registrul Sportiv organizat la Ministerul Tineretului si Sportului si 
obtinerii Certificatului de Identitate Sportiva, precum si sa semneze orice acte 
modificatoare ale Actului constitutiv si ale Statutului Clubului, modificari impuse de 
instanta de judecata competenta, semnatura sa fiind pe deplin opozabila membrilor 
fondatori, participanti la Adunarea Generala de constituire a Clubului. 

 
Prezentul act a fost întocmit astăzi, .............................. , în 10 (zece) 

exemplare, citit şi semnat de asociaŃi. 
 
 
 
MEMBRII : 

 
 

JUDETUL DAMBOVITA 
prin Presedinte 
Conf. Univ. Dr. Adrian łuŃuianu 
Presedinte ___________________________________ 
 
 
 
MUNICIPIUL TARGOVISTE 
Prin Primar 
Jr. Gabriel Florin Boriga ____________________________ 
 
 
 
UNIVERSITATEA VALAHIA TÂRGOVI ŞTE 
Rector 
Conf. Univ. Dr. Oros Călin Dinu _______________________ 
 
 
 
ION DOBRE ________________________ 

 
 


