
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

PROIECT 
  

 
HOTĂRÂREA NR. ________ 

privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare  
al Sport Club Municipal Craiova 

 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
30.08.2012; 

  Având în vedere raportul nr.106965/2012 al Serviciului Resurse Umane prin 
care se propune modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Sport Club 
Municipal Craiova, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.57/2012;  

 În conformitate cu prevederile Legii Educaţiei Fizice şi Sportului nr.69/2000,  
modificată şi completată; 

  În temeiul art.36 alin.2 lit.d coroborat cu alin.6 lit. a pct.6 şi art.45 alin.1  şi 
art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; 

 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 
Art.1. Se aprobă modificarea art.18, alin.1 din Regulamentul de organizare şi 

funcţionare al Sport Club Municipal Craiova, aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.57/2012, şi va avea următorul conţinut:  

            „Consiliul de Administraţie este format din director şi doi membri numiţi prin 
hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Craiova, dintre care unul este 
reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Craiova, cu excepţia aleşilor 
locali, iar celălalt este reprezentantul Primarului Municipiului Craiova”. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Sport Club Municipal 
Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.    

 
 
 
 

INIŢIATOR,   AVIZAT, 
PRIMAR,    SECRETAR, 

Lia – Olguţa VASILESCU       Nicoleta MIULESCU 
 
 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
SERVICIUL RESURSE UMANE 
NR. 106965/21.08.2012 

 
PRIMAR, 

LIA-OLGUTA VASILESCU 
 
 
 
 
 
 

RAPORT 
 

privind modificarea art.18, alin. 1 din Regulamentul de organizare si functionare al  
Sport Club Municipal Craiova, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului 

Craiova nr. 57/2012 
 

    Prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Craiova nr. 57/2012 s-a aprobat 
Regulamentul de organizare si functionare al Sport Club Municipal Craiova, institutie publica 
cu personalitate juridica, aflata in subordinea Consiliului Local al municipiului Craiova. 

  Potrivit prevederilor acestui regulament, Consiliul de Administraţie al Sport Club 
Municipal Craiova este format din: director şi doi membri numiţi prin hotărâre a Consiliului 
Local al Municipiului Craiova, dintre care, unul este reprezentantul Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, ales dintre membrii acestuia,  iar celalalt este reprezentantul Primarului. 

  Prin raportul de faţă, se propune modificarea modalităţii de desemnare a 
reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova, în  Consiliul de Administraţie al 
Sport Club Municipal Craiova, în sensul exceptării de la desemnarea reprezentantului în 
Consiliul de Administraţie, a consilierilor locali. 

   Având în vedere cele prezentate, propunem in conformitate cu prevederile Legii nr. 
215/2001, republicată, privind administraţia publică locală, cu modificarile si completarile 
ulterioare, elaborarea proiectului de hotararea privind modificarea art.18, alin. 1 din 
Regulamentul de organizare si functionare al Sport Club Municipal Craiova, aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Local al municipiului Craiova nr. 57/2012, astfel: „Consiliul de 
Administraţie este format din Director şi doi membri numiţi prin hotărâre a Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, dintre care, unul este reprezentantul Consiliului Local al Municipiului 
Craiova, cu excepţia aleşilor locali, iar celalalt este reprezentantul Primarului Municipiului 
Craiova”. 

 
 
   
 
 

SEF SERVICIU RESURSE UMANE, INTOCMIT, 
VIORICA GLIGORIJEVIC SERBAN MADALINA 
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                                                                                     Anexa  la H.C.L. nr. 57 / 2012 

 

 
 
 
 

REGULAMENT 
de organizare şi funcţionare a Sport Club Municipal Craiova 

 
 
 
 
 

CAPITOLUL I 
 

DISPOZIŢII GENERALE 
 

 
 
Art. 1. – Sport Club Municipal Craiova funcţionează în subordinea Consiliului 

Local al Municipiului Craiova, este persoană juridică, înfiinţat ca instituţie publică prin 
Hotărârea Consiliului Local nr.420/2006, în temeiul Legii Educaţiei Fizice şi Sportului 
nr.69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare şi Legii nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 
Art. 2. – Sport Club Municipal Craiova îşi desfăşoară activitatea în conformitate 

cu prevederile legale în vigoare şi cu prezentul regulament. 
 
Art. 3. – Sport Club Municipal Craiova se organizează şi funcţionează pe bază de 

Regulament de organizare şi funcţionare, aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local al 
Municipiului Craiova şi se bucură de drepturile conferite de lege. 

 
Art. 4. (1). a) denumirea: Sport Club Municipal Craiova. 
      b) sediul: Craiova, strada A.I. Cuza, nr. 7, judeţul Dolj. 
      c) culorile sunt: alb – albastru. 
      Însemnele pot fi: sigla, fanion, insignă, etc. 
            (2).Schimbarea denumirii Sport Club Municipal Craiova se va face numai 

de către Consiliul Local al Municipiului Craiova, prin hotărâre adoptată cu votul 
majorităţii consilierilor prezenţi. 
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CAPITOLUL II 

 
FINANŢAREA ACTIVITĂŢII 

SPORT CLUB MUNICIPAL CRAIOVA 
 
 

   Art. 5. (1) Sport Club Municipal Craiova este finanţat prin bugetul anual 
propriu, care  este administrat  în condiţiile  prevăzute de normele  privind finanţele 
publice locale pentru alocaţiile primite de la bugetul local, precum şi pentru veniturile 
proprii ale acestuia. 

    (2) Bugetul anual cuprinde la partea de venituri: 
a) venituri proprii, precum şi sumele destinate finanţării unor programe de 

utilitate publică; 
b) alocaţii de la bugetul local acordate de Consiliul Local al Municipiului 

Craiova; 
c) alte surse. 

(3) Bugetul anual al Sport Club Municipal Craiova se aprobă de către 
Consiliul Local al Municipiului Craiova. 

(4) Întrucât este o structură sportivă fără scop lucrativ, Sport Club Municipal 
Craiova este scutit de taxe şi impozite locale. 

(5) Soldurile anuale rezultate din execuţia bugetului Sport Club Municipal 
Craiova se reportează în anul următor. 

 
Art. 6. (1) Veniturile obţinute din activitatea Sport Club Municipal Craiova, nu 

sunt impozabile şi includ: 
(a)  cotizaţiile şi contribuţiile băneşti ale membrilor şi simpatizanţilor; 
(b)  donaţiile şi sumele sau bunurile primite prin sponsorizări; 
(c)  veniturile obţinute din reclame şi publicitate; 
(d)  venituri pentru care se datorează impozite pe spectacole; 
(e) venituri din valorificarea bunurilor aflate în patrimoniul acestuia; 
(f) indemnizaţii obţinute din participarea la competiţiile şi demonstraţiile 

sportive; 
(g)  indemnizaţii obţinute din transferurile sportivilor. 

(2) Veniturile obţinute din activităţile Sport Club Municipal Craiova se 
gestionează şi se utilizează de către acesta, pentru realizarea scopului şi obiectului de 
activitate, fără vărsăminte la bugetul local şi fără afectarea alocaţiilor de la bugetul local 
. 

 
Art. 7.   Sport Club Municipal Craiova poate beneficia, în condiţiile legii, de 

sume de la bugetul de stat şi de la bugetul local, pentru finanţarea unor programe 
sportive de utilitate publică, sume ce vor fi asigurate pe bază de contract, încheiat între 
acesta şi organele administraţiei publice centrale sau Consiliul Local al Municipiului 
Craiova, după caz, în conformitate cu prevederile art. 69, alin. (2) din Legea nr.69/2000, 
cu modificarile si completarile ulterioare. 
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CAPITOLUL III 

 
 SCOPUL ŞI OBIECTUL DE ACTIVITATE 

 
 

Art. 8. – Sport Club Municipal Craiova este înfiinţat în condiţiile legii, în scopul 
organizării şi administrării unei activităţi sportive. 

 
Art. 9. (1). Obiectul de activitate al Sport Club Municipal Craiova este: 

a) performanţa, selecţia şi participarea la competiţii interne şi internaţionale; 
b) promovarea spiritului de fair-play, combaterea şi prevenirea violenţei şi dopajului 

în activitatea proprie; 
c) promovarea uneia sau mai multor discipline sportive; 
d) administrarea bazei materiale sportive proprii; 
e) organizarea unor competiţii sportive în conformitate cu statutele şi regulamentele 

federaţiilor sportive naţionale. 
 (2). Sport Club Municipal Craiova poate desfăşura şi alte activităţi în vederea 

realizării scopului şi obiectului de activitate, în condiţiile legii. 
 
Art. 10. – Sport Club Municipal Craiova promovează, cu prioritate, unele din 

disciplinele, ramurile şi probele sportive cuprinse în programul jocurilor olimpice. 
   Sportivii din cadrul clubului sunt sportivi de performanţă non amatori. Pentru 

desfăşurarea activităţii şi îndeplinirea obiectului de activitate, Sport Club Municipal 
Craiova va încheia, cu sportivii, contracte civile de prestări servicii. 

   Cheltuielile cu remuneraţiile convenite de cele două părţi, club şi sportiv, vor fi 
suportate din bugetul anual al Sport Club Municipal Craiova. 

 
 
 
 

CAPITOLUL IV 
 

 STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A  
SPORT CLUB MUNICIPAL CRAIOVA 

 
 

Art. 11 – Structura organizatorică a Sport Club Municipal Craiova este aprobată 
prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

 
Art. 12. – Statul de funcţii al Sport Club Municipal Craiova se aprobă anual, prin 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova. 
 

Art. 13. (1). Sport Club Municipal Craiova are în structură secţii pe ramura de 
sport. 
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          (2). Secţiile pe ramura de sport, sunt subunităţi prin care se realizează 
selecţia, pregătirea şi participarea în competiţii. 

           (3). Secţiile pe ramura de sport din cadrul Sport Club Municipal Craiova 
sunt: 

- handbal; 
- volei; 
- baschet; 
- tenis de masă; 
- tenis de camp; 
- scrimă; 
- fotbal de sală (footsall). 

 
Art. 14. – Sport Club Municipal Craiova se afiliază la federaţiile sportive 

naţionale, corespunzătoare secţiilor pe ramura de sport proprii şi, după caz, la asociaţiile 
judeţene pe ramura de sport. 

 
Art. 15. – Înfiinţarea unei secţii pe ramură de sport în Sport Club Municipal 

Craiova se face prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Craiova, astfel: 
a) la solicitarea Sport Club Municipal Craiova; 
b) la propunerea federaţiilor sportive naţionale de specialitate. 

 
Art. 16. (1). Desfiinţarea unei secţii pe ramură de sport se poate face prin Hotărâre a 

Consiliului Local al Municipiului Craiova, astfel: 
a) la solicitarea Sport Club Municipal Craiova; 
b) la propunerea Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

         (2). În cazul desfiinţării unei secţii pe ramură de sport, Sport Club 
Municipal Craiova întreprinde demersurile necesare pentru radierea din evidenţele 
federaţiilor sportive naţionale de specialitate, conform procedurii stabilite prin statutul 
acestora, şi, după caz, de la asociaţiile judeţene pe ramuri de sport, la care s-au afiliat. 

 
     Art. 17. (1) Structura decizională a Sport Club Municipal Craiova este dată de : 

a) Consiliul de Administraţie  şi Directorul, ca  organe de conducere; 
b) Directorul economic  şi Şeful Serviciului Administrativ, ca organe 

executive; 
          (2) Operaţional,  Sport Club Municipal Craiova este structurat pe servicii şi 
compartimente:   

a) Serviciul Administrativ; 
b) Compartimentul Resurse Umane; 
c) Compartimentul Contabilitate; 
d) Compartimentul Imagine si Organizare Competiţii 
e) Compartimentul Personal de Sport. 

 
Art. 18. (1). Consiliul de Administraţie este format din Director şi doi membri 

numiţi prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Craiova, dintre care, unul  este 
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reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Craiova, ales dintre membrii acestuia,  
iar celalalt este reprezentantul Primarului. 
             (2) Consiliul de Administraţie are următoarele atribuţii : 

a) analizează, dezbate şi hotărăşte asupra politicilor de dezvoltare a clubului, 
propuse de Director; 

b) avizează „Regulamentul de Organizare si Funcţionare”, propus de Director  şi îl 
supune spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova; 

c) aprobă Regulamentul intern al clubului propus de Director; 
d) avizează bugetul de venituri şi cheltuieli şi îl supune spre aprobare Consiliului 

Local al Municipiului Craiova; 
e) avizează bilanţul contabil şi îl supune spre aprobare Consiliului Local al 

Municipiului Craiova; 
f) elaborează şi supune spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova 

programele de investiţii şi reparaţii curente ale instituţiei; 
g) supune anual aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova statul de 

funcţii, ţinând cont de scopul, obiectivele şi atribuţiile Sport Club Municipal 
Craiova; 

h) urmăreşte buna gospodărire şi folosire a patrimoniului pe care îl are în 
administrare şi, după caz, ia măsuri pentru recuperarea eventualelor prejudicii; 

i) stabileşte modul în care se utilizează bugetul şi sunt orientate sumele realizate din 
venituri extrabugetare, conform Ordonanţei de Guvern  nr. 9/1996 cu modificările 
ulterioare; 

j) stabileşte Cuantumul amenzilor aplicate ca măsuri discilpinare; 
k) aprobă colaborarea Sport Club Municipal Craiova cu alte persoane fizice şi 

juridice din ţară şi străinătate; 
l) are rol deliberativ şi în alte chestiuni importante ce privesc activitatea clubului. 

 
Art. 19.  Directorul are următoarele atribuţii : 

a) concepe şi aplică, cu aprobarea Consiliului de Administraţie programele de 
dezvoltare pe termen mediu şi scurt al clubului, în concordanţă cu strategia de 
dezvoltare a activităţii sportive; 

b) organizează si conduce toate activităţile tehnice, economice, sociale si de altă 
natură ale clubului. 

c) intocmeşte proiectul „Regulamentul de Organizare si Funcţionare”, în vederea 
avizării acestuia de către Consiliul de Administratie si ulterior aprobarea sa în 
Consiliul Local al Municipiului Craiova. 

d) elaborează proiectul de Regulament intern al clubului şi asigură respectarea 
acestuia de către personalul salariat; 

e) negociază şi semnează Contractul Colectiv de Munca, Contractele individuale de 
muncă şi alte acte juridice de angajare a clubului; 

f) incheie contracte cu antrenorii, jucătorii si personalul asimilat clubului; 
g) reprezintă, personal sau prin delegat, clubul în toate relaţiile cu terţii, persoanele 

fizice şi juridice române şi străine; 
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h) coordonează şi controlează activitatea desfăşurată în cadrul secţiilor pe ramură de 
sport din cadrul clubului, precum şi a antrenorilor, în vederea realizării scopului 
şi obiectului de activitate al clubului; 

i) stabileşte şi deleagă atribuţii pe trepte ierarhice şi funcţii, având în vedere 
regulamentul de organizare şi funcţionare şi structura organizatorică; 

j) selectează, angajează şi concediază personalul salariat prin concurs 
k) organizează controlul îndeplinirii sarcinilor de către personalul din subordine şi 

urmăreşte aplicarea măsurilor pe care le dispune; 
l) aplică, în condiţiile legii, sancţiuni disciplinare salariaţilor, în cadrul săvârşirii de 

abateri disciplinare şi dispune repararea prejudiciilor produse; 
m) aprobă planurile de pregătire prezentate de antrenorii clubului; 
n) analizează, periodic, împreună cu antrenorii, stadiul îndeplinirii obiectivelor 

stabilite şi rezultatele realizate de sportivii legitimaţi la club; 
o) aprobă calendarul competiţional intern şi internaţional al clubului şi urmăreşte 

derularea acestuia; 
p) urmăreşte pregătirea şi participarea sportivilor la competiţiile prevăzute în 

calendarul competiţional intern şi internaţional al clubului, precum şi organizarea 
competiţiilor proprii şi acţiunilor de selecţie; 

q) participă la principalele competiţii interne şi internaţionale ale clubului; 
r) stabileşte pentru fiecare antrenor, prin fişa postului, numărul de grupe de sportivi 

pe niveluri valorice şi numărul minim de sportivi legitimaţi sau nelegitimaţi 
cuprinşi în pregătire; 

s) asigură aplicarea şi respectarea dispoziţiilor legale în vigoare; 
t) asigură constituirea şi actualizarea permanentă a fondului documentar şi a băncii 

de date ale clubului, respectiv: 
- actele normative în vigoare privind activitatea sportivă; 
- regulamentul de organizare şi funcţionare propriu; 
- regulamentul de intern; 
- hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova privind 

activitatea clubului; 
- statutele şi regulamentele federaţiilor naţionale la care clubul este 

afiliat; 
- programele de dezvoltare pe termen mediu şi scurt ale clubului; 
- evidenţa sportivilor legitimaţi şi clasificaţi pe ramuri de sport; 
- rezultatele obţinute de sportivi în competiţiile interne şi internaţionale 

oficiale. 
ţ) dispune măsuri pentru promovarea spiritului fairplay şi pentru combaterea şi 
prevenirea violenţei şi dopajului în activitatea clubului; 
u) asigură şi răspunde de integritatea, întreţinerea şi funcţionarea în condiţii optime a 
bazei materiale sportive din patrimoniul clubului; 
v) orice alte atribuţii, cu excepţia celor date potrivit reglementărilor legale, în 
competenţa altor organe; 
w) primeşte informaţii permanente asupra realizării obiectivelor aprobate şi ia decizii 
corespunzătoare; 
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x) informează  periodic Consiliul de Administraţie asupra rezultatelor economico – 
financiare ale clubului; 
y) indeplineşte orice alte atribuţii pe care legea şi actul constitutiv al clubului le 
prevăd. 
 

Art. 20. Directorul economic are următoarele atribuţii : 
a) conduce activitatea de contabilitate, conform Legii nr.82/1991; 
b) semnează alături de Director contractele cu jucătorii şi antrenorii; 
c) întocmeşte bilanţul contabil pe care îl supune spre avizare Consiliului de 

Administraţie şi spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova; 
d) acordă viza de control financiar preventiv; 
e) semnează documentele de plată; 
f) îndeplineşte orice alte atribuţii, conform legii. 
 
Art. 21. Serviciul Administrativ are următoarele atribuţii : 

a) asigură funcţionalitatea clubului în domeniul aprovizionării ritmice a materialelor 
consumabile necesare clubului; 

b) asigură întreţinerea în stare de funcţionare a bazei tehnico  - materiale si 
modernizarea acesteia, protecţia muncii, Prevenirea si Stingerea Incendiilor si 
I.S.U; 

c) asigură menţinerea în stare de funcţionare a clădirilor, instalaţiilor şi 
echipamentelor, modernizarea acestora sau după caz, repararea lor; 

d) asigură utilităţile necesare bunei funcţionari a clubului: alimentare cu apă, energie 
electrică,  termică precum  buna funcţionare a instalaţiilor şi vestiarelor; 

e) ia măsuri şi urmăreşte aplicarea acestora pentru întreţinerea ordinii şi curăţeniei în 
incinta clubului şi în perimetrul exterior; 

f) asigură organizarea şi coordonarea forţelor de ordine din cadrul Inspectoratului 
Judeţean de Jandarmi Craiova şi Poliţia Locală Craiova. 

 
Art. 22. Compartimentul Resurse – Umane  are următoarele atribuţii : 

a) asigură funcţionalitatea societăţii în domeniul activităţilor de personal, privind 
utilizarea optimă a resurselor umane ale clubului, primirea şi repartizarea 
corespondenţei, conform normelor legale în vigoare; 

b) ţine evidenţa  resurselor umane şi a timpului de lucru; 
c) asigură recrutarea, încadrarea şi promovarea personalului; 
d) asigură activităţile de primire, înregistrare, repartizare şi predare a 

corespondenţei, precum şi expedierea acesteia la destinaţie; 
e) intocmeşte şi depune la Inspectoratul Teritorial de Muncă a Registrului 

REVISAL. 
 

             
Art. 23. (1) Compartimentul Contabilitate asigură în cadrul societăţii desfăşurarea 

activităţii financiar – contabile şi de gestiune în conformitate cu Legea 82/1991 cu 
modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentului de aplicare a acestuia 
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.704/1993 cu modificările şi completările 
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ulterioare, precum şi a altor acte normativa. Funcţia se realizează de Compartimentul 
Contabilitate sub directa coordonare şi răspundere a directorului economic. 

(2) Compartimentul Contabilitate  are următoarele atribuţii : 
a) asigură efectuarea corectă şi la timp a înregistrărilor contabile privind toate 

operaţiunile economice ce se efectuează în cadrul clubului; 
b) intocmeşte lunar balanţa de verificare pentru conturile sintetice, analitice şi 

urmăreşte concordanţa dintre acestea; 
c) intocmeşte periodic (lunar, trimestrial, semestrial, anual), de lucrări de analiză, 

rapoarte şi verificare în concordanţă cu prevederile legale, declaraţii de impozit, 
decont de TVA, bilanţuri etc. ; 

d) asigură salarizarea personalului; 
e) stabileşte deducerile personale de bază şi a drepturilor salariale în vederea 

calculării impozitului pe salarii şi întocmirea fişelor fiscale. 
 (3) Compartimentul Contabilitate asigură  Funcţia de control financiar intern şi de 
gestiune. În acest sens el asigură în cadrul clubului o activitate cât mai profitabilă, 
evitarea oricăror forme de risipă şi pagubă, respectarea prevederilor legale în domeniul 
economico – financiar şi fiscal, controlul gestiunilor de mărfuri, obiecte de inventar, 
mijloace fixe , alte valori, sub directa coordonare şi răspundere a directorului economic. 

    (4) În exercitarea funcţiei de control financiar intern şi de gestiune, sub 
conducerea Directorului economic, Compartimentul Contabilitate are următoarele 
atribuţii: 

a) efectuează controlul financiar intern în toate compartimentele şi la toate punctele 
de lucru ale clubului; 

b) coordonează şi urmăreşte inventarierea gestiunilor societăţii. 
c) acordă viza de control financiar – preventiv. 
d) verifică şi analizează evoluţia şi structura conturilor care generează drepturi şi 

obligaţii. 
 
    Art. 24. Compartimentul Imagine şi Organizare Competiţii are următoarele atribuţii: 

a) asigură coordonarea unor structuri, echipe şi proiecte legate de buna desfăşurare a 
activităţii clubului; 

b) păstrează legătura cu organele de ordine şi linişte publică : I.J.J. Dolj şi Poliţia 
Locală; 

c) ţine legătura cu Federaţiile sportive la nivel naţional; 
d) reprezintă clubul în relaţiile cu autorităţile în ceea ce priveşte legalitatea actelor 

sportivilor români şi străini; 
e) indeplineşte măsuri organizatorice prevăzute de statutele şi regulamentele 

Federaţiilor naţionale, pe ramuri de sport, pentru buna desfăşurare a competiţiilor 
sportive la care participă echipele clubului; 

f) respectă prevederile legislaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi 
Instrucţiunile de aplicare a acestora emise de directorul clubului; 

g) intocmeşte notele de fundamentare pentru cheltuielile necesare meciurilor 
disputate acasă şi în deplasare, pe care le supune spre aprobare directorului 
clubului. 

 



Xxx xxx - lion:Users:mariusfrik:Desktop:DOSAR NET:pct.14 - modif HCL 57 - Regulam Sport Club:HCL 57:ROF 2012 SCM modificat+actualizat Bianca.doc - 24/08/12 7:11:51 PM                                                                                                                                                                 

FP 43 – 01, vers. 01 

Art.25. Compartimentul Personal de sport are următoarele atribuţii:  
a) asigură asistenţa medicală sportivilor din cadrul clubului Sport Club Municipal 

Craiova; 
b) asigură programarea şi verificarea controalelor periodice la Policlinica pentru 

sportivi; 
c) colaborează cu antrenorii în ceea ce priveşte pregătirea şi testarea capacităţii de 

efort a sportivilor în anumite perioade;  
d) eliberează şi administrează medicamente sportivilor la indicaţia medicului 

specialist; 
e) intocmeşte meniurile sportivilor.; 
f) programează pentru investigaţii medicale, jucătorii din cadrul clubului, la 

Policlinica de specialitate; 
g) coordonează maseurii pentru activitatea de refacere şi recuperare a sportivilor; 
h) acordă primul ajutor, în caz de urgenţă. 

 
 
 

CAPITOLUL V 
 

PATRIMONIUL 
 

Art. 26. (1). Patrimoniul Sport Club Municipal Craiova este alcătuit din 
totalitatea drepturilor şi obligaţiilor acestuia cu caracter patrimonial. 

            (2). Patrimoniul iniţial al Sport Club Municipal Craiova este conform 
bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

 
Art. 27. (1). Sport Club Municipal Craiova administrează cu diligenţa unui bun 

proprietar, bunurile aflate în patrimoniu, în condiţiile legii. 
              (2). Bunurile se evidenţiază distinct în patrimoniul Sport Club Municipal 

Craiova. 
 
Art. 28. – În exercitarea drepturilor lui, Sport Club Municipal Craiova 

administrează bunurile aflate în patrimoniu, în vederea realizării scopului şi obiectului 
de activitate. 

 
Art. 29. – Sport Club Municipal Craiova administrează baza materială pentru 

activitatea sportivă aflată în patrimoniul Consiliului Local al Municipiului Craiova. 
 
Art. 30. – Sport Club Municipal Craiova nu poate schimba destinaţia sau 

desfiinţa baze sportive aparţinând domeniul public sau privat al statului, fără aprobarea 
Consiliului Local al municipiului Craiova şi fără garanţia construirii altor baze similare. 

Art. 31. – Patrimoniul Sport Club Municipal Craiova poate fi modificat conform 
prevederilor legale. 
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CAPITOLUL VI 

 
RECOMPENSE ŞI MĂSURI DISCIPLINARE 

 
 
 
Art. 32. – Pentru rezultate deosebite obţinute în competiţiile interne şi 

internaţionale, ca şi pentru recunoaşterea contribuţiei unor specialişti sau persoane fizice 
ori juridice la dezvoltarea activităţii sportive, Sport Club Municipal Craiova poate 
acorda următoarele recompense: 

32.1. Titlul de preşedinte de onoare; 
32.2. Titlul de membru de onoare; 
32.3. Distincţii, trofee, prime şi premii. 

 
Art.33. – Abaterile de la regulamentul de organizare şi funcţionare se analizează de 

organismele clubului care, în funcţie de gravitatea acestora, pot aplica următoarele 
sancţiuni: 

a) Pentru secţii şi echipe: 
33.1.1.Avertisment; 
33.1.2. Amendă; 
33.1.3. Suspendare temporară din activitatea competiţională; 
33.1.4. Ridicarea temporară a dreptului de organizare sau susţinere a 

competiţiilor pe teren propriu; 
33.1.5. Anularea afilierii şi radierea secţiei din evidenţele clubului. 

           b) Pentru sportivii şi oficialii echipelor definiţi de regulament: 
33.2.1. Avertisment; 
33.2.2. Amendă; 
33.2.3. Suspendare temporară între 1-3 etape din activitate; 
33.2.4. Suspendare pe un sezon din activitatea competiţională. 

 
Art. 34. – Cuantumul amenzilor se stabileşte de Consiliul de Administraţie pentru 

fiecare sancţiune în parte şi se stipulează în Regulamentul intern. 
 
 
 
 

CAPITOLUL VII 
 

      DISPOZIŢII FINALE 
 
 

Art. 35. – Primarul şi Consiliul Local al Municipiului Craiova exercită 
supravegherea şi controlul asupra Sport Club Municipal Craiova. 
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Art. 36. (1) Sport Club Municipal Craiova este supus înregistrării în Registrul 
Sportiv. 

                (2) Ca urmare a înregistrării în Registrul Sportiv, Sport Club Municipal 
Craiova primeşte un număr de identificare şi Certificat de Identitate Sportivă. 

 
Art. 37. (1) Sport Club Municipal Craiova deţine exclusivitate cu privire la: 

a) dreptul asupra imaginii de grup sau individuale, statică şi în mişcare a sportivilor 
lor în echipamentul de concurs şi de reprezentare, când participă la competiţii în 
numele clubului; 

b) dreptul de folosinţă asupra siglei/emblemei proprii; 
c) dreptului de reclamă, publicitate şi de televiziune la competiţiile pe care le 

organizează sau la care participă, după caz. 
        (2) Drepturile menţionate la alineatul (1) pot fi cesionate de club în 

condiţiile legii, numai la propunerea Primarului, prin hotărâre a Consiliului Local al 
Municipiului Craiova. 
 
Art. 38.  Prezentul Regulament de organizare şi funcţionare al Sport Club 

Municipal Craiova se completează de drept cu dispoziţiile Legii nr. 69/2000 privind 
educaţia fizică şi sportul, ale Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum şi ale altor acte normative 
care reglementează această activitate. 

 
 
 
 

 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

PAVEL BADEA 
                 

 
 

  
 
 
 

 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 

 
 

  
 

HOTĂRÂREA NR. 57 
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare  

al Sport Club Municipal Craiova 
 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
26.07.2012; 

  Având în vedere raportul nr.91409/2012 al Serviciului Resurse Umane prin care 
se propune aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Sport Club 
Municipal Craiova şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.31, 32, 33, 34 şi 35/2012;  

În conformitate cu prevederile Legii Educaţiei Fizice şi Sportului nr.69/2000,  
modifictă şi completată; 

În temeiul art.36 alin.2 lit.a coroborat cu alin.6 lit. a pct.6 şi art.45 alin.1  şi art.61 
alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; 

 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 
Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Sport Club 

Municipal Craiova, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.55/2007. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Sport Club Municipal 
Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.    

 
 
 
 
 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
 SECRETAR, 
           Pavel BADEA Nicoleta MIULESCU 
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