Anexanr. 4

CERERE
De acordare a avizului şi autorizării funcţionării structurilor sportive

1. Persoanaimputernicitasaefectuezeprocedura:
- numele ___________________________________
- domiciliul _________________________________
2. Asociaţii, fondatorii, membriisau, dupăcaz, persoanelejuridice care constituie structura
sportivă:
-in conformitate cu listaanexata.
3. Denumireastructurii sportive:________________________________________________
4. Sediul:
- judeţul __________________________________________________________________
- localitatea ________________________________________________________________
- adresa ___________________________________________________________________
-telefon/fax _________________________________________________________________
- e-mail (URL) ______________________________________________________________
5. Patrimoniul iniţial/capitalul social iniţial/aportul asociaţilor __________________________
6. Actele de constituireautentificate, atestat de ................. ……………………………………………... sub nr. ......………… din
data de .................……………………………………
7. Temeiuljuridic al cererii (înbazaprevederilorLegiieducaţieifiziceşisportului nr. 69/2000 si ale HotarariiGuvernului nr.884/2001)
8. Ramurile de sport practicate: _________________________________________________
9.Data_____________________________________________________________________

(Semnatura si stampila)

(conf. H.G. – 884/2001)

Anexanr. 5

CERERE
De înregistrare în Registrul Sportiv
1. Persoana care reprezintă structura sportivă:
- numele__________________________________________________________________
- domiciliul ________________________________________________________________
2. Asociaţii, fondatorii, membriisau, dupăcaz, persoanelejuridice care constituie structura sportivă:
-conformlisteianexate
3. Denumireastructurii sportive: _____________________________________________
4. Sediul:
- judeţul ___________________________________________________________________
- localitatea _________________________________________________________________
- adresa ___________________________________________________________________
-telefon/fax _________________________________________________________________
- e-mail (URL) ______________________________________________________________
5. Patrimoniul iniţial/capitalul social iniţial/aportul asociaţilor____________________________
6. Certificatul de înmatriculare în Registrul comerţului, în cazul structurilor sportive, societăţi comerciale sportive pe acţiuni
(numărul şi data emiterii): _____________________________
7. Certificatul de înscriere în Registrul Naţional (sau in Registrul asociatiiilor si fundatiilor), în cazul structurilor sportive, persoane
juridice fără scop patrimonial (numărul şi data emiterii):
___________________________________________________________________________
8. Actele de constituire autentificate, atestate de ..............…………………………………………………. sub nr. ........ din data de
................... ………………………………………………………………
9. Temeiul juridic al cererii (în baza prevederilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69 / 2000 si ale Hotararii Guvernului nr.884 /
2001)
10.Hotararea judecatoreasca
defiitiva
si
irevocabila
prin
care a dobandit
__________________________________________________________________________

personalitate

juridica

11. Ramurile de sport practicate: ________________________________________________
__________________________________________________________________________
12.Data____________________________________________________________________
(Semnatura si stampila)

(conf. H.G. – 884/2001)

Anexanr. 6
CERERE
Pentru înscrierea modificărilor actului constitutiv şi / sau statutului

1. Persoana împuternicită pentru efectuarea procedurii:
- Numele / Denumirea ___________________________________________________
- Domiciliul / Sediul _____________________________________________________
2. Denumirea persoanei juridice fără scop patrimonial ___________________________
3. Sediul:
- judeţul ____________________________________
- localitatea _________________________________
- adresa ____________________________________
- telefon ____________________________________
- fax _______________________________________
- e-mail ____________________________________
4. Modificarea se referă la ____________________________________________________
5. Actul modificator: actul adiţional autentificat, atestat de _________________ sub nr. ____________
din data de __________________________________
6. Temeiul juridic al cererii: Ordonanţa Guvernului nr. 26 / 2000
7. Înscrisuri doveditoare:
- Actul adiţional _____________ exemplare
- Alte acte ___________________________________________
8. Taxă judiciară de timbru _______________ lei, conform ________________________
9. Timbru judiciar ___________________ lei
10. Data _________________________
11. Semnătura _________________________________

Anexanr. 7
Cerere
Pentru acordarea avizului încazul modificării statutului

1.Persoana împuternicită să efectueze procedura:
Numele ____________________________________________
Domiciliul ___________________________________________________________
2. Denumirea: ____________________________________________
3. Forma juridică: federaţie sportivă naţională, ligă profesionistă
4. Sediul:
judeţul _____________________________ localitatea _________________________
______________________________________________________

adresa

5. Actul adiţional autentificat de Notar Public, atestat de avocat _____________________________________sub nr.
__________ din ____________
6. Procesul verbal al Adunării Generale autentificat de Notar Public, atestat de
avocat________________________________sub nr. __________ din ____________
7. Domiciliul ales pentrut ransmitere răspuns:
______________________________________________________________________
Pentru Bucureşti, răspunsul se transmite personal.
8. Data _________________________
9. Semnatura _________________

Anexanr. 8

CERERE
De înregistrare în Registrul Sportiv a modificărilor actelor de constituire

1. Persoana care reprezintă structura sportivă:
- numele __________________________________________________________________
- domiciliul ________________________________________________________________
2. Asociaţii, fondatorii, membrii sau, după caz, persoanele juridice care constituie structura sportivă:
-conform listei anexate
3. Denumirea structurii sportive: _____________________________________________
4. Sediul:
- judeţul ___________________________________________________________________
- localitatea _________________________________________________________________
- adresa ___________________________________________________________________
- telefon/fax _________________________________________________________________
- e-mail (URL) ______________________________________________________________
5. Modificarea se referă la ____________________________
6. Actul adiţional autentificat / atestat de..............………………sub nr. ........din data de................ ………………
7. Temeiul juridic al cererii (în baza prevederilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69 / 2000 si ale Hotararii Guvernului nr.884 /
2001)
8.Hotararea judecatoreasca definiiva si irevocabila prin care s-a autorizat modificarea
__________________________________________________________________________
9. Ramurile de sport înfiinţate sau desfiinţate: ________________________________________________
_______________________________________________________________
10.Data_________________
(Semnatura si stampila)

actelor

constitutive

(conf. H.G. – 884/2001

CERERE
De înregistrare în Registrul Sportiv a modificărilor actelor de constituire
1. Persoana împuternicită să efectueze procedura:
Numele................................................................................................................................................
Domiciliul.................................................................................................................................................
2. Asociaţii, fondatorii, membrii sau, după caz, persoanele juridice care constituie structura sportivă conform listei
anexate:
2.1. numele/denumirea..............................................
domiciliul/sediul...............................................
2.2. numele/denumirea..............................................
domiciliul/sediul...............................................
2.3. numele/denumirea..............................................
domiciliul/sediul...............................................
3. Denumirea structurii sportive:……………………………………………………………………
4. Sediul: judeţul ................................. localitatea....................................................
adresa .................................................................
telefon/fax ............................................................
e-mail (URL) ...........................................................
5.
Modificarea
se
referă
la:
..........................................................................................................................................................................................
..…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….
6. Actul adiţional autentificat de ......................................................................... sub nr. ........ din .......
7. Hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă prin care s-a autorizat modificare aactelor constitutive, în cazul
structurilor sportive cu personalitate juridică:
………………..................................................................................................................................................................
. 8. Temeiul juridic al cererii (în baza prevederilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69 / 2000):
..................................................................................................................................................................
9. Ramurile de sport nou-înfiinţate sau desfiinţate: ................................................................................
10. Înscrisuri doveditoare:
- copie legalizată de pe hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă de acordare a personalităţii juridice, în
cazul structurilor sportive cu personalitate juridică;
- contractul de societate, autentificat, în cazul structurilor sportive fără personalitate juridică şi actul adiţional de
modificare al acestuia, autentificat;
- copie legalizată de pe Certificatul de înregistrare a structurilor sportive persoane juridice fără scop patrimonial în
Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor;
- copie legalizată de pe Certificatul de înmatriculare în Registrul Comerţului, în cazul structurilor sportive societăţi
comerciale sportive pe acţiuni;
- copii de pe Actul de Dispoziţie al organului Administraţiei Publice centrale sau locale în baza căruia
funcţionează, inclusiv de pe Regulamentul propriu de organizare şi funcţionare şi de pe act
- dovada sediului;
- dovada patrimoniului.
11. Data ...................... ............................

…………………………………..
(semnatura şi ştampila)

REGISTRUL SPORTIV

DECLARAŢIE

Subsemnatul
..............................................,
împuternicit
al
structurii
sportive
..............................................................................,odată cu solicitarea la Registrulsportiv al Direcţeipentru
Sport si Tineret a Municipiului Bucuresti a transformării structure inoastre sportive în.............................
........................................ .............................................,dorim să desfiinţăm vechea structură posesoare a
Certificatului de Identitate Sportivă nr........................., fapt pentru care depunem, din proprie iniţiativă
acest document la Registrul Sportiv – pentru operaţiunea de radiere.
Totodată în termen de 30 de zile vom comunica această decizie asociaţiilor judeţiene pe ramură de
sport la care suntem afiliaţi şi, după caz, vom înlocui la dosarele de afiliere, vechea copie legalizată cu
aceea a Certificatului de Identitate Sportivă nr............................, rezultat din transformarea suferită de
structura noastră sportivă.

Data...................................
Semnătura..........................

