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HOT Ă RÂREA Nr. 
Din 	 2017 

Privind: transmiterea în folosinţă  gratuitâ, pe termen Iimitat, Asocia ţiei Columbofile ,,Porumbei 
MaratonGalati a unui imobil aparţinând domeniului public al municipiului Tecuci 

Iniţiator: Catalin Constantin Hurdubae, Primarul Municipiului Tecuci, jud.Gala ţi; 
Număr de înregistrare şi data depunerii proiectului: 
Consiliul local al municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi, întrunit în şedinţ 	în 

data de 
Având în vedere expunerea de motive a ini ţiatorului, înregistrată  sub 

nr. -?>6 
Având în vedere raportul de specialitate întocmit de Serviciul Administrarea 

Domeniului Public si Privat , înregistrat sub nr. 	__?. 
Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de comisiile de specialitate nr. 

- art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administra ţia publică  locală, republicată  în 
2007; 

- art. 45, alin. (3) şi art. 1 15, alin. 1, Iit. ,,b din Legea 215/2001 a administraţiei 
publice locale, republicat ă  în 2007: 

HOT Ă R ĂŞ TE: 

Art.1. Se aprobă  transmiterea în folosin ţă  gratuită, pe termen limitat,_Asocia ţiei 
Colurnbofile ,,Porumbei MaratonGalati cu sediul in Tecuci, a unui imobil in suprafata de 
5 1 mp, aparţinând domeniului public al municipiului Tecuci,identificat conform anexei la 
prezenta hotărâre. 

Transmiterea în folosin ţă  se face pe o durata de 3 ani.. 
Art.2. Asociatia Columbofila ,,Porumbei MaratonGalati va efectua pe cheltuiala sa 

asigurarea utilitatilor su contravaloarea acestora iar transmiterea în folosin ţă  se face pe baz ă  de 
protocol de predare-primire în care se vor specifica obliga ţiile părţilor. 

Art.3. Cu data prezentei se abrog ă  orice prevederi contrare prezentei hot ărâri. 
Art.4 Prezenta hotărâre va fi adusă  la îndeplinire prin grija Primarului municipiului 

Tecuci. 
Art.5 Prezenta hot ărâre va fi comunicat ă  celor interesaţi prin grija secretarului 

municipiului Tecuci. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ  

SECRETAR, 
jr.Va1erice 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

Nr. 	/i6 din È // 	2017 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Privind: transmiterea în folosin ţă  gratuită, pe termen limitat, Asocia ţiei 
Columbofîle ,,Porumbei MaratonGalati a unui imobil apar ţinând domeniului 
public al municipiului Tecuci 

Municipiul Tecuci detine la aceasta data mai multe imobile situate in 
strada Gheorghe Petrascu nr.64-66 pe amplasamentul fostelor unitati militare. 
Acestea au fost preluate in anul 2005 de la Ministerul Apararii Nationale si au fost 
destinate atat zonei administrative cat si celei de depozitare. 

Prin adresa înregistrat ă  sub nr. 68238/2017,Asociatia Columbofîle 
,,Porumbei Maraton Galati,a solicitat atribuirea unui spatiu pentru desfasurarea 
activitatii. 

Imobilul propus spre atribuire nu este folosit si necesita interventii pentru 
asigurarea utilitatii sale. 

Asociatia are sediul in Tecuci,strada Ana Ipatescu nr.77 ,fîind inscrisa in 
Registrul Asociatiilor si Fundatiilor tinut de grefa Judecatoriei Tecuci conform 
incheierii Judecatoriei Tecuci din 07.07.20 1 7.Aceasta este o persoana juridica de 
drept privat ,fara scop patrimonial,neguvernamentala. 

Scopul principal al asociatiei este organizarea Campionatului Judetean 
Columbofîl cu porumbei voiajori in judetul Galati,ca asociatie afîliata la Federatia 
Crescatorilor de Porumbei din Romania.. 

Având în vedere aceste considerente, supun spre dezbatere şi aprobare 
proiectul de hotărâre. 

PRIMAR, 

Catal in 	 ur 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
SERVICIUL ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ  LOCALĂ  

Nr. 3/3din, / 	2017 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind: transmiterea în folosin ţă  gratuită, pe termen limitat, Asocia ţiei 
Columbofile ,,Porumbei MaratonGalati a unui imobil apar ţinând dorneniului 
public al municipiului Tecuci 

Potrivit art. 36 ,alin.2,lit. c ,din Legea 215/2001 Consiliul local are 
atributii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului 
sau municipiului. 

In conformitate cu art.124 din Legea nr. 215/2001 privind administra ţia 

publică  locală, republicată  în 2007, consiliul local poate da în folosinţă  gratuită , 

pe termen limitat, imobile din proprietate public ă  sau privata, persoanelor juridice 

fără  scop lucrativ care desfasoara activitate de binefacere sau de utilitate publica. 

Imobilul situat în Tecuci, strada Gheorghe Petrascu 64-66,ce face 

obiectul proiectului de hotarare apar ţine domeniului public al municipiului 

Tecuci. 

Având în vedere cele de rnai sus, consider ăm că  proiectul de hot ărâre 

indeplineste conditiile de legalitate. 

ŞEF SERVICIU, 
Lucian 
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Asociatia Co1unbofi1a ,,Poruinbei Maraton Galati 
Str Ana Ipatescu nr. 77, Tecuci, jud Galati 
Email: clubtecuci(yahoo.com  
Adascalitei Ionut 0763699849 

MtiWI-CIPIUL TECUC 
P IM ĂRIE 

Nr 	• 	 CERERE 
ziva a 	AnuL2 

Donrnule Primar, 

Subsemnatul Adascalitei Ionut, in calitate de presedinte aI Asociatiei Columbofile 

,,Porumbei Maraton Galati, organizată  ca persoană  juridică  de drept privat rar ă  scop 

patrimonial, vă  rog a binevoi aprobarea prezentei cereri prin care solicitam sprijinul autorit ăţii 

locale, prin punerea la dispozi ţie a unui spaţiu în care să  ne desfauram activitatea. 

Menţionez ca în urma cercet ărilor întreprinse am identificat mai multe spa ţii dezafectate, aflate 

în patrimoniul Prim ăriei Tecuci, în zona de nord a ora şului, unde a activat o fostă  unitate militară . 

Din aceste spaţii, am fi extrem de bucuroi dac ă  am putea utiliza în baza unui contract de 

folosinţă  gratuită  (sau alt tip de contract conform legii), 2 camere, de circa 20 de mp p ătraţi fiecare, 

astfel: 

- o cameră  ca spaţiu de sedintâ 

• 	- o cameră  pentru depozitarea instrumentarului columbofil (cuti porumbei, ceasuri 

electronice, mese, alte elemente de protocol) 

Menţionam ca vom suporta costurile amenaj ării şi utilării acestor spaţii, inclusiv racordarea la 

reţeaua electrică. (dacă  este necesar), precum şi costurile între ţinerii lor ulterioare, pentru a evita 

deteriorarea sau distrugerea lor. 

De asemenea precizăm ca nu este necesar ca spa ţiile sa aibă  sistem de încălzire sau alimentare 

cu apă, însă  este util sa aib ă  alimentare cu energie electric ă, pentru buna desfaurare a activit ăţii. 

Motivarea pe 1arg a acestei cereri am anexat-o sub forma unui memoriu justificativ. Am atasat 

de asemenea copie după  statutul asociaţiei 

- copie după  lista membrilor care vor beneficia de acest spa ţiu 

Va mulţumim! 

- 

Domnului Primar al Municipiului Tecuci, 

Cu stima, 	
• 

	C38134964 
Preedinte: Ada1nut  

Data: 28/11/2017 



Memoriujustficativ 

1. Prezentarea succint ă  a sportului columbojil # importan ţei sale la nivel social 

Sportul columbofil reprezint ă  activitatea prin care cresc ătorii de porumbei (columbofilii) cresc, 

antrenează  si pregătesc porumbeii să  participe la concursuri, cu scopul 

de a le câştiga. În Romania există  circa 18.000 de columbofili afiliaţi 

de 3 federaţii naţionale. 

Pentru ca un porumbel sa poat ă  zbura în concursuri, dar si mai 

mai mult, pentru a obţine anumite performanţe, este nevoie de multă  

muncă, răbdare, timp petrecut în preajma acestuia, si de multe 

cunotinţe din domeniile: genetică, nutriţie, biologie, noţiuni de 

medicina veterinara,, managementul unei echipe, etc. Nu in ultimul 

rnd sunt necesare anumite cheltuieli, pentru construirea ad ăpostului, achiziţia unor exemplare 

valoroase pentru reproduc ţie, inele de identificare, alimenta ţia lor, tratamente preventive, plata 

transportului porumbeilor la concursuri, etc. 

Concursurile se desf şoară  astfel: Porumbeii participan ţi 

la un concurs sunt prezentaţi cu o zi, respectiv două  înaintea 

lansării la clubul de îmbarcare, unde sunt preluaţi de comisii, 

i sunt trecuţi pe fişe de evidenţă, după  ce sunt înregistraţi 

electronic într-un ceas columbofil si apoi sunt introduşi in 

cuşti de transport. La final, to ţi porumbeii dintr-un judeţ  sau zona (circa 3.0008.000 de 

sunt îmbarcaţi intr-o maşină  specială  de transport si duşi la locul de eliberare, care poate fi la distan ţe 

cuprinse între 100 si 1.200 km de cas ă . 

În ziva concursului, porumbeii sunt lansa ţi, sub asistenţa unui delegat, din maini1e specia1e în 

care au fost transporta ţi. Fiecare porumbel va încerca s ă  ajungă  

la casa sa, cât mai repede cu putin ţă, la puii sau partenerul său 

eare îl aşteaptă. Unii dintre ei se vor orienta greit si vor zbura 

pana la epuizare, al ţii vor muri în ghearele răpitorilor sau vor fl 

doborâţi de ploi si furtuni. Alţii, obosiţi de atâta efort se vor l ăsa 

pe la alte cuşti, pentru apă  sau hrană, pierzând astfel timp pre ţios 

i ratând astfel posibilitatea de a ob ţine un premiu. 

Cei mai buni si bine pregătiţi vor putea însă  străbate chiar si 900 de km într-o singură  zi, fiind 

astfel printre potenţia1ii câştigători. Există  i cazuri în care profitând de 1unina lunii, porumbeii 

sosesc asasă  chiar si noaptea, între orele 23 - 5. 



Ajuni acasă, ceasul electronic înregistreaz ă  automat 	RO 12469052 

Poroo.b.flgAorrioi Pioc,0 MoidOro 2014 

momentul sosirii, după  informaţiile furnizate de un cip Llo 

Lo0 1 N40000IAO Food Paiiooroo 2015  

electronic purtat pe piciorul porumbelului. Aceste date vor 
Loo 2 Noli0041Food PolororOo Motorl 2015 

fi trimise comisiei clubului, crescatorul neavand nici o L003IJ00000IFOOOUOIOri2015 

modalitate de a inuenta rezultatele. În func ţie de viteza 

medie cu care a zburat fiecare porumbel pân ă  să  ajungă  la 
olion 

casa sa, un soft special va decide care sunt cei mai rapizi 

porumbei pentru fiecare curs ă  organizată. Doar primii 20% dintre porumbeii lansaţi vor câştiga 

premii, restul răinânând cu participarea... 

Porumbeii care au rezultate foarte bune la toate cursele dintr-un sezon coinpeti ţional vor ajunge 

campioni naţionali! Cei mai buni porumbei din ţară  vor 

internaţională, organizată  o dată  la 2 ani, unde pe baza 

premiilor obţinute si vitezei de zbor, se va decide care sunt cei 

mai rapizi porumbei din lume! 

Nu este greu să  vă  imaginaţi nerăbdarea cu care un 

columbofil îi aşteaptă  acasă  porumbelul lansat în zbor, după  cc 

acesta a zburat peste 800 de km într-o singur ă  zi si nici bucuria 

imensă  de a fi declarat CAMPION NATIONAL, sau CAMPION OL1MPIC! 

Porumbeii campioni sunt expui în fiecare an în 

expoziţii naţionale şi internaţionale, împreună  cu o fi ă  cu 

rezultatele lor şi locul obţinut în campionatul naţiona1 sau 

internaţional. Aceti porumbei se vând uneori cu sume 

impresionante de bani, echivalentul unei ma şini de lux. 

Sportul columbofil este unul foarte complex şi are 

efecte sociale pozitive deosebite asupra celor implica ţi, în special asupra tinerilor, care captivaţi de 

frumuseţea sa, nu vor c ădea pradă  unor vicii sau anturaje nepotrivite, orientându- şi atenţia si 

resursele materiale c ătre obiectivele columbofile. Fiind accesibil persoanelor de orice vârst ă, profesie 

sau nivel de studii, sportul columbofil asigur ă  o mai bună  interacţiune si coeziune socială  în 

comunitate. De asemenea practicarea sportului în comunitatea noastr ă, prin efectul sau recreativ si 
relaţiile de prietenie care se stabilesc în jurul s ău, ajută  la crearea sentimentului de apartenen ţă  la 

comunitate şi reprezintă  un impediment serios în procesul de emigrare. Nu în ultimul rând, valorile 

sociale exersate prin intermediul sportului (corectitudine, seriozitate, rigurozitate, într-ajutorare) vor 

marca întregul comportament al celor implica ţi, de care va beneficia întreaga societate. 

2. Situa ţia Asociatiei Columbojile ,,Porumbei Maraton Galati sijust/icarea 

cererii 



Asociaţia are în prezent un num ăr de 32 membri, persoane cu vârste între 17 si 65 de ani. care 

locuiesc în Tecuci sau localit ăţile învecinate. Un numar de 24 de persoane, columbofili din Tecuci si 

inprejurimi s-au inscris la Asociatia din Vrancea in lipsa unor amenajari corespunzatoare de 

desfasurare a sportului columbofil in orasul nostru. 

Activităţile s-au desfăsurat până  acum 3 ani într-o clădire a CFR, zona Gara de Sud, iar din 

2014 se desfăşoară  acasă  la unul dintre membri columbofili la adresa Strada Vornicului nr 96, Tecuci. 

Acest aspect produce oarecare deranj vecinilor (de şi nu au fost îriregistrate plângeri) deoarece cu 

ocazia îmbarcărilor de porumbei se creeaz ă  aglomeraţie pe stradă, dat fiind numărul mare de 

columbofili care sosesc cu autoturismele şi inexistenţei unor locuri suficiente de parcare. 

De asemenea preciz ăm că  din primăvara anului 2018 activitatea nu mai poate continua în 

locaţia curentă, având în vedere că  locuinţa care era în construc ţie până  acum, este aproape finalizat ă  

şi întreaga familie a colegului columbofil se va muta în ea. Pân ă  în prezent nu avem o nici o variant ă  

alternativă  pentru a ne putea desf ă ura activitatea în condi ţii normale. 

Din păcate Clubul nu are disponibilitatea financiară  de a închiria la pre ţul pieţei un spaţiu de 

dimensiunile i cu suprafaţa necesară, într-o locaţie potrivită . 

Spaţiile solicitate prin prezenta cerere, apar ţinând fostei uriit ăţi militare, se pretează  perfect 

activităţii desfă urate de Club. Sunt într-o zona relativ retras ă, cu spaţiu de parcare suficient şi de 

garare a mainii pentru porurnbei şi dispun de o mică  terasă  acoperită  pentru ca activitatea s ă  poată  

continua în cazul ploii. 

Nefiind utilizate în prezent, consider ăm că  atribuirea acestor spa ţii în folosinţa Clubului, ar 

evita degradarea sau distrugerea acestora i ar aduce un folos extrem de pre ţios activităţii sociale a 

orau1ui Tecuci. 

3. Descriereape scurt a activit ăţii ce urmeaz ă  aji desfă urata 

Concursurile cu porumbei se desfă oară  în lunile mai-octombrie a fiec ărui an, din 2 în 2 

săptămâni. Cu 2 zile înaintea concursului (de regul ă  miercurea sau joia dimineaţa), membrii 

columbofili vor veni la sediul clubului, pentru îmbarcarea porumbeilor, care dureaz ă  circa 3 ore. O 

încăpere va servi pentru depozitarea materialelor columbofile (cutii, ceasuri, mese, etc) necesare 

îmbarcării. Procedura de îmbarcare a porumbeilor se desf ăşoară  afară, deci după  finalizarea ei, 

materialele vor fi depozitate înapoi în sal ă, care va fi încuiată . 

O altă  încăpere va servi ca sal ă  de edinţe şi întâlnire, unde se pot desf ăşura şedinţele 

ordinare si extraordinare şi unde de asemenea se pot redacta anumite documente necesare în 

activitatea asocia ţiei. A doua sal ă  va fi utilizată  la fiecare îmbarcare, dar şi cu ocazia edinţe1or deci 

de circa 20 de ori pe an a cate 2-3 ore. Sala va fi dotat ă  cu mese i scaune precum i cu alte materiale 

de propagandă  sau cu specific columbofil (pliante, cupe şi diplome câtigate de membri, etc). 



STATUTUL 

Asocia ţ iei Columbofite,,PorumbeiMaraton Galaţ i 

lnterpretare 

ART.1 În prezentul statut, abrevierile, termenii ş i sintagmele de mai jos vor fi interpretate 

ca având urm ă torul sens: 

- ADUNARE GENERALĂ  - Organul suprem de conducere alc ă tuit din membri Adun ă rii 

generale; • 	 . 	. 	 .. 

- AFILIERE - reprezint ă  modalitatea legala prin care cluburile columbofile devn rnmbie ale 

unei asocia ţ ii columbofile; 	 . 

- ARBITRU COLUMBOFIL - membru columbofil acreditat de CNA ca arbitru columbofil 

- ASOCIATIA COLUMBOFILĂ  - reprezint ă  o asocia ţ ie non rrft.Yganizat ă  în baza 

prevederilor OG 26/2000 republicat ă ; 

- ASOCIERE - reprezint ă  modalitatea legal ă  prin care cresd ă or de porumbei voiajori devin 

membri ai unei asocia ţ ii columbofile; 	. 

- CLUB COLUMBOFIL - reprez.int ă  o sucursal ă  a :aiei fă ră  personalitate juridic ă  format ă  

dintr-un num ă r de minim cincispE: membri columbofili; 

- CONSILIU DIRECTOR - Organul d 	:ducere alc ă tuit dintr-un num ă r de şapte - 

treisprezece membr Îb î 	din ţa Adun ă rii Generale; 
g 

- COMISIA JUDEŢEANA 	 - organ de execu ţ ie al asocia ţ iei columbofile care se 

ocup ă  de organj 	activit ăţ ii tehnic sportive ş i coordonarea Campionatului 

• 	:Ju.d.e l. 	 • 	• 	• 	, 	. 	• 	• 	. 

- - COMISIA JU{E 	DE DISCIPLINĂ  - organ de execu ţ ie al asocia ţ iei columbofile; 

- CORPULUDEEAN DE ARBITRI organ de execu ţ ie al asocia ţ iei columbofile compus din 

litatea arbitrilor columbofili indiferent de grad membri în cadrul asocia ţ iei; 

,T. ŢlE - suma de bani pe care trebuie s ă  o achite anual membri asocia ţ iei 

columbofile, în condi ţ iile ş i la termenele stabilite de Adunarea Generala a 

Asocia ţ iei; 

- CRESCĂTORI ACTIVI - Membri columbofili care particip ă  efectiv în Campionatul iude ţean 

al asocia ţ iei columbofile; 

: FCB— Federa ţ ia Columbofila Balcanic ă ; 

- FCI - Federa ţ ia Columbofil ă  lnterna ţ ional ă ; 

- MAJORITATE SIMPLĂ  - reprezint ă  jum ă tate plus unu, respectiv Y2 plus unu, din totaiul 

membrilor asocia ţ i prezen ţ i Ia vot; 



. . . • 	•....• 	.•-... . •.•. 	..... StatutulAsociaţiei ColumbofiiePorumbeiMaraton Gala ţi 

: 	- MAJORITATE ABSOLUTĂ  - reprezint ă  jum ă tate plus unu, respectiv Y2 p!us unu, din totalul 

membrilor asocia ţ i cu drept de vot; 

- MAJORITATE - este determinat ă  de prevederile prezentului statut ca fiind de 2/3 din 

totalul membrilor asocia ţ i prezen ţ i cu drept de vot; 

- MAJORITATE RELATIVĂ  - reprezint ă  num ă rul cel mai mare de voturi ob ţ inut de un 

candidat în raport cu voturile ob ţ inute de cei!al ţ i candida ţ i; 

- MEMBRU COLUMBOFIL - reprezint ă  a persoana cresc ă tor de porumbei voiajori înscri 

într-o aspcia ţ ie columbofi! ă , membră  a FCPR, cu toate obliga ţ ii!e finunti.aY 

achitate la zi; 

- MEMBRU COLUMBOFIL ACTIV - reprezint ă  o persoan ă  cresc ă tor de orm.bi voiajori 

• 	înscris ă  într-o asocia ţ ie columbofil ă , membră  a FCPP. cu  toate obliga ţ iile 

financiare achitate Ja zi care particip ă  activ în ca - mpi 	 jude ţean ş i în 

campionatuj na ţ ional co!umbofil al FCPR; 

- PENALITATE - sancţ iune de natur ă  pecuniară  ce co,stâ n:ume de bani pe care cel care 

s ăvârşeş te o abatere discip!inar ă  sau 	 prevederilor prezentu!ui Statut, 

a regu!amentelor ş i normelor asocia ţ 	unbofile este ob!igat s ă  o pl ă teasc ă  în 

contul acesteia; 

- TAXA PARTICIPARE CAMP!ONAT 	 - suma de bani pe care trebuie s ă  o achie 

anual membri asociii cQmbofile în vederea particip ă rii în Campionatul 

Judeţean al anulu ţ ional în cauz ă , în condi ţ iile ş i Ja termenele stabi!ite de 

Adunarea Gper ă socia ţ iei; 

*s********************************** 

**************** 

**** 

!I 



Statutul Asociaţiei Columbofile ,, Porumbei Maroton Gciia ţi 

CAPITOLUL LÎNFJINŢAREAASOCIAŢ !EI COLUMBOF!LE. ELEMENTELE DE 1DENTIFICARE, 
SCOPUL, OBIECTIVELE Ş l ATRIBUŢ IILE ASOCIAŢ IEI COLUMBOFILE 

ART.2 

Membri Fondatori ai Asocia ţ iei Columbofiie ,,Porurnbei Maraton Gala ţ i, constituit ă  în anul 
afiiiată  legal la Federa ţ ia Cresc ă torilor de Porurnbei din România, sunt urm ă torii: 

1. GROZAVU COSTICĂ, cetăţean roman, posesor al C,I. seria ZL nr.041395, domiciliat în 

Tecuci, str.Ana lp ă tescu, nr. 77A, jud.Gala ţ i; 

2 GROSU GABRIEL, cet ăţean roman, posesor al C l seria GL nr 982050, dom cihat în 

Tecuci, str Ana lp ă tescu, nr 118B, jud Galati, 

3. COBZARU POMPILIU - DANIEL cet ăţean român, posesor al C.l. seria GL r.855874, 
domiciliat în Tecuci, str Natalia Negru, nr 1 jud Galati 

Asocia ţ ia columbofil ă  este persoan ă  juridic ă  de drept privat fara scop parimoniaI 
neguvernamental ă , apolitic ă , cu patrimoniu propriu, distinct ş i indivizibil ş i iisfăş oară  activitatea 
!a nivelul judeţ ului pe raza c ă ruia se situează  sediul s ă u având in subordnea sa sucursale, deumte 

în continuarea prezentului statut CLUBURI COLUMBOFILE 

Asocia ţ ia are sediul în Tecuci, strada Ana lp ă tescu nr.77;;,ud.alati, având patrimoniu ş i 

ştampil ă  proprie. Sediul poate fi schimbat prin hot ă rârea Consilir.i!uiDirector. 

ART.3  

(1) Asocia ţ ia reprezintă  interesele membrilor . i.fiind constituit ă  pe principiul liberei 

asocieri, ca organiza ţ ie nonprofit, cu personalitate iurih 	1 patrimoniu privat, distinct si indivizioI. 

(2) Asocierea membrilor se face potri\lit Fpq i Lprezentului statut, cu obliga ţ ia respect ă r 

Ior întocmai. 

(3) În cadrul Asocia ţ iei îi dsfăşoarL ctivitatea membri columbofili care au îndeplinit 
condi ţ iile de asociere si au solicittacst lLîru printr-o cerere tip aprobat ă  de că tre Consiliui 

Director. Condi ţ iile de asociere sun stbhte de c ă tre Adunarea General ă  a asocia ţ iei si cornvnicate 

la momentul formul ă rii cereriide,jciere. 

ART.4 

Scopul principal a 	ia ţ iei este organizarea Carnpionatului iude ţean Columbofi cu 

( porumbei voiajori în 	eh ala ţ i, ca asocia ţ ie afiliat ă  la Federa ţ ia Cresc ă torilor de Porumbei din 

România si coordcre 	c.ivităţ ii membrilor s ă i. Rezultatele din Carnpionatul iude ţean al asocia ţ iai 

columbofile suntc.. ncLizate în Campionatul Na ţ ional Columbofil al FCPR. 
Asoca-ţ ra 	depline şte scopul de reprezentare la nivelul jude ţului Gala ţ i prin propr ie 

acţ iuni l laiveJ na ţ ional i intema ţ ional prin interrnediul FCPR entitate colurnbofil ă  unde este 

\\ afiliat ă , în 	rnterea, ameliorarea, selec ţ ia, antrenarea si angajarea porumbeilor voijori în 
/ 	

concurs n columbofle pe teritoriul t ă ni cat si în stră in ă tate 

. 	. ART.5 

Pentru realizarea scopului si obiectivelor propuse Asocia ţ ia colurnbofil ă  desfă oară  
urrn ă toarele activit ăţ i: 

a) reprezentarea si ap ă rarea intereselor membrilor s ă i în rela ţ ia cu FCPR, precLm si Îfl fa ţa 

âutorităţ ilor interne si interna ţ ionale; 

b) organizarea si coordonarea Campionatului Jude ţean cu porumbei voiajori; 

c) formularea de propuneri si observa ţ ii, în calitate de component ă  a societ ă ii civiie pentru 

elaborarea unor acte normative, reglementari si instrucţ iuni care s ă  asigure protec ţ ia porumbeilor 

voiajori, de prevenire si combatere a braconajului; 

d) editarea, difuzarea de publica ţ ii proprii în domeniul columbofiliei si popularizarea prin 

mass-media; 
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e) organizarea expozi ţ iilorjudeţene columbofile; 

f) colaborarea cu organele abilitate pentru prevenirea si combaterea expozi ţ iilor si bolilor 
specifice porumbeilor voiajori; 

g) asigL!rarea si pregă tirea loturilor reprezentative ale asocia ţ iei pentru 
participarea la expozi ţ ii columbofile na ţ ionale si interna ţ ionale; 

h) asigurarea organiz ă rii concursurilor columbofile în cadrul Federa ţ iei 
Crescă toril6r de Porumbei din România atât la nivel na ţ ional, cât si 
iritema ţ ional, cât si participarea la expozi ţ ia na ţ ional ă  cotumbofil ă  a României si a oric ă rei exp-
interna ţ ionale; 

i) organizarea unui Campionat Zonal cu respectarea zonelor de competi ţ ie 
stabilite de c ă tre Comisia Na ţ ional ă  Sportivă  si Consiliut Director ale FCPR; 

j) distribuirea în exclusivitate membrilor asoc!a ţ i a inelelor matricole si 	or 

proprietate într-un num ă r proporţ ional cu cuantumut cotiza ţ iei achitat ă  anual de c ătrac; 
k) exercitarea în exclusivitate a dreptului de a etibera legitima ţ ii tip FCP, 

afilia ţ i; 

l) îmbun ă tăţ irea bazei tehnico-administrative prin achizi ţ ionarea tLtor materia!elor 
necesare desfăşură rii activit ăţ ii columbofile; 

m) angajarea personalului administrativ cu caracter perrnnnt sau temporar, cu 

respectarea întocmai a prevederilor statutare şi legis!a ţ iei romane şt 
n) desfăş urarea activit ăţ ilor economice directe, indifer&t 	Jrul acestora, în condi ţ ii!e 

legii, care direct sau indirect contribuie la dezvoltarea cotumbfi 	judeţul Gala ţ i; 
o) supravegherea, avizarea si omologarea conursurHo :olumbofile organizate în cadru! 

asocia ţ iei; 	 ; .. 	.. 
p) întocmirea anual ă  a evidentei columbofilitor, mernbri afilia ţ i ai asocia ţ iei; 
r) prevenirea si sanc ţ ionarea oric ă rei 	Je la Statutul si regulamentele asocia ţ iei 

columbofi!e si a!e FCPR. 

ART.6 	 - 

(1) Discriminarea de orice jgeç1 .otr 	unei persoane, cresc ă tor de porumbei voiajori sau 
a unor grupuri de persoane asoci 	 club columbofit sau neasociate având la baza etnia, 
sexul, limba, religia, orientarea po şezarea geografica pe arealul jude ţ u!ui în cauza sau oiice 
alt motiv este strict interzis ă . 

(2) Orice tip de discrim! 	directă  sau indirect ă  va fi sanc ţ !onat ă  conform reg1emnt3rll 
asocia ţ iei sau ale FCPR , 

CPIFOLUL 11. ORGANIZAREA ASOCIAŢ !EI COLUMBOFILE 

ART.1 

ste organizat ă  la nivelul fiec ă rui judeţ  prin constituirea de sucursale, en 
colurnbîfUenare se constituie în dezmembr ă minte fă ră  personalitate juridic ă  ş i reprezint ă  în ° d 

xclusiv 	entitate afiliat ă , FCPR la nivelul unităţ ii administrativteritoriale men ţ ionată  
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ART.8 

Sucursalele sunt denumite cluburi columbofile, fiind constituiteprin hot ă rârea Adun ă rii 

Generale a Asocia ţ iei. 

ART.9 

CIubul columbofil poate fi înfiin ţat cu un num ă r de minim cincisprezece cresc ă tori activi de 

porumbei voiajori, persoane care vorîndeplini calitatea de membri columbofili ai asocia ţ iei. 

ART.1O 

Cluburile columbofile desfăşoară  activit ăţ i date în competen ţa ior de c ă tre Adunarea 

Generala a Asocia ţ iei. 

Art,11 	 ••.. 

,.. 

Cluburile columbofile afiliate la asocia ţ ia columbofil ă  au obliga ţ ia imperativa d.é a achita 
că tre asocia ţ ie toate obliga ţ iile financiare (taxe ş i cotiza ţ ii) stabilite de Adunarea Genera a acesteia 

. la termenele stabilite • . Respectarea prevederilor anterioare confer ă  membrilor colmbofilînscri ş i în 
aceste cluburi urm ă toarele drepturi: 

- dreptul de a primi propor ţ ional cu cuantumul cotlza ţ iei ach. itate,.n %ul mârul de inele 
matricole, înso ţ ite de certificate de proprietate cuvenit; 	 . 

- dreptul de vot al reprezentan ţ ilor desemna ţ i la nivel de cliib n Adunarea General ă  a 
Asocia ţ iei; 	 : 

- dreptul de a participa în Campionatul iude ţean alAbi ţ iei ş i implicit în Campionatul 

National Columbofil al FCPR. 
, 	 ... 

CAPITOLUL 111. ORGANELE DE CONDUCERE, EXECLJŢ E  Ş t CONTROL ALE ASOCIAŢ tEt. 
ORGANIZARE Ş l ATRIBUŢ !I 

ART.12 
Organele de conducere, execu 	ş i cort.rol ale asocia ţ iei columbofile sunt: 

a) ORGANE DE CONDUCERE: 

 -Adunârea General 
- Consiliul Diert 

b) ORGAN•E DE EXEC 	:. 	 . 	 . . 	 .... 

- Cbrnsi 	ţean ă  Sportiv ă ; 
• 	

- Corn 	i ,i ţean ă  de Disciplin ă ; 

iideţean de Arbitri. 

c) ORG A~N, ,E G L ONTROL 

•misia de Cenzori 

RF13 i. 

rnarea General ă  
(l,) Adunarea General ă  este organul suprem de conducere al asocia ţ iei fiind constituit ă  din 

litea reprezentan ţ ilor membrilor asocia ţ i, ace ş tia fiind desemna ţ i de c ă tre fiecare club 

colimbofil din cadrul asocia ţ iei prin voin ţa majorităţ ii simple a membrilor care activeaz ă  în cadrul 

acestuia. 

(2) Membri adun ă rii generale sunt desemna ţ i exclusiv de c ă tre cluburile columbofiie care 

activeaz ă  în cadrul asocia ţ iei.. La şedin ţele A,dun ă rii Generale pot participa f ă ră  drept de vot, cu rol, 
• 	consultativ urm ă torii: 

- pre şedintele de onoare al asocia ţ iei, 

- membri de onoare ai asocia ţ iei, 

.................•.....mae ş ti.c•o.lum...bofili a.i F.CPR. ...... 	 . 	 •• 	
• .. :....... , 

(3) Norma de reprezentare se calculeaz ă  propor ţ ional cu num ă rul de cresc ă tori activi, 

respectiv membri columbofili care au participat efectiv în campionatul jude ţean columbofil în anu! 
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competi ţ ionaJ în cauz ă , prin folosirea func ţ iilor Programului NationaJ de Clasamente aJ Federa ţ iei 

Cresc ă torilor de Porumbei din România.. 	 : 	• 

(4) Norma de reprezentare s•e calcu!eaz ă  astfel: 
• 	 - un delegat Ja fiecare diviziune de 5 membri coJumbofiJi (1-5 membri 1 de!egat, 8-10 

membri 2 deJega ţ i, 13-15 membri 3 delega ţ i, etc.) în cazul asocia ţ ii!or co!umbofiJe în cadru c ă rora 

activeaz ă  un num ă r mai mic de 150 membri columbofiJi; 

- un delegat Ja fiecare diviziune de 10 membri co!umbofili (1-10 membri - 1 de!egat, 15-20 

membri - 2 delega ţ i, 25-30 membri - 3 delega ţ i, etc.) în cazul asocia ţ iilor columbofi!e în cadru c ă rora 

activeaz ă  un num ă r cuprins între de 151-400 membri columbofili; 

- un delegat la fiecare diviziune de 30 membri co!umbofiJi (1-30 membri - 1 delegat, 

membri 2 delega ţ i, 50-60 membri - 3 delega ţ i, etc ) în cazul asocia ţ iilor co!umbofile in cadru cara ( 

activeaz ă  un numar mai mare de 400 membri columbofili 

(5) Adunarea Generala se convoac ă  în mod obligatoriu în fiecare an în sesiune ori, 

în sesiune extraordinar ă , ori de cate oi este necesar, de c ă tre Pre şedintele socia ţ ie, Coni 	,, 

Director, precum ş i la solicitarea a 2/3 din num ă rul membri!orAdun ă rii Generale.. 

Adunarea Genera! ă  extraordinara poate fi convocata ş i de că tre majontatea absoluta a 

membri!or columbofi!i ai asocia ţ iei înscri ş i în anul calendaristic aferen. .di:n ţei  organului de 

conducere respectiv. 

(6) Data convoc ă rii Adun ă rii Generale se stabi!e şte de 	Consiliul Director ş i se 

comunică  în scris prin interrnediul scrisorii recomandate, faxului enjluui, a site-ului ASOCJA Ţ IEJ 

sau a presei scrise difuzat ă  la nivel jude ţean sau na ţ ional, cu IEel pu.ţ in 15 zile înainte,. îrnpreun ă  cu 

ordinea de zi tuturor cluburilor columbofile care î ş i desfăş oa 	. 	vitatea în cadrul asocia ţ iei. 

(7) Adunarea General ă  se consideră  legal consit.w ddcă  sunt prezen ţ i 2/3 din delega ţ ii 

desemna ţ i de cluburile columbofile, prin delega ţ ie jVP i:, îbrmat aprobat de Consiliul Director, 

conform normei de reprezentare. 

(8) Lucră rile Adun ă rii Generale sunf.de c ă tre prezidiul, ales din rândul delega ţ ilor 

participan ţ i. La lucră ri!e ş edin ţei poate partici 	.. eprezentant desemnat de FCPR în cazul în care 

se solicit ă  acest Jucru de c ă tre majoritatèesimoi zi a membrilor Consiliului Director. 

(9) Hotă rârile Adun ă rii 	 iL cu votul deschis sau secret, în func ţ ie de decizia 

Adun ă rii Generale, a majorit ăţ ii siri 	lega ţ ilor prezen ţ i conform normei de reprezentare. 

(10) Hot ă rarile Aduari,eerale se iau cu votul deschis sau secret in func ţ ie de decizia 

Adun.arjr generle a cei pu ţ in  2/3 din dele.ga ţjLplezen ţ i  in cazul adopt ă rii urm ă toarelor decizii 

- adoptareasi..moddficr 	Statutului asocia ţ iei; 

- completarea 	J,jJe zi a ş edin ţeiAdun ă rii generale; 

- excJudera r aabrilor co!umbofili; 

- acorda.reacalit ăţ ii de club columbofil afiliat ş i exc!uderea sa; 

- diirasocia ţ iei columbofi!e. 	 . 

(1.ţă rile Generale organizate pentru alegerea structurii organeJor de conducc 

rib ale asocia ţ iei se vor desfăş ura în baza prevederilor unui ReguJament. 

desfă eAdun ă rii Generale elaborat ş i aprobat de c ă tre Consiliul Director. 	
\ 

(12) Hot ă rârile adun ă rii generale sunt obligatorii pentru to ţ i membri asocia ţ iei columbofije 

fiin( upozabile începând cu data comunic ă rii Jor. 

(13) Hot ă rârile Adun ă rii generale, contrare legii sau dispozi ţ iilor cuprinse în prezentul 

statut pot fi atacate la instan ţa de judecata competenta la sediu! asocia ţ ie (judec ă torie) de c ă tre 

oricare dintre membri Adun ă rii generale care nu au luat parte Ja şedin ţă  sau care au votatîmpotriv ă  
ş i au cerut s ă  se i.nsereze aceasta în procesul verbal de şedin ţa, în temen de 15 zi!e de la data când 

a avut loc ş edin ţa în cauz ă  pentru cei prezen ţ i ş i de la data Ja care au luat cuno ş tin ţa de con ţ inutul 

hotrârii pentru cei absen ţ j la ş edin ţă . 

(14) Hotararile se certifica de c ă tre pre şedintele asocia ţ iei prin semnatur ă  ş i stampila sau 

de c ătre persoana dsemnata s ă  conduc ă  Jucră rdlc şedin ţei. ............... .... 

ART.14 
. 	 . .
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Ordinea de zi a Adun ă rii Generale 

• 	. (i) Ordinea de zi a ş edin ţei Adun ă rii Generale Ordinare va include în mod imperativ 

urm ă toarele puncte: 

- constatarea întrunirii cvorumului; 

- aprobarea ordinii de zi; 

- alocu ţ iunea pre ş edintelui asocia ţ iei columbofile; 

- desemnarea unei comisii formate dintr-un num ă r de trei-cinci persoane pentru 

întocmirea procesului-verbal; 

- desemnarea persoanelor care valideaz ă  scrutinul, denumit ă  Comisie de Validare; 

- prezentarea ş i dezbaterea raportului Consiliului Director privtnd activitatea pe pertoada 

parcursa de la ultima şedin ţă  a Adun ă rii Generale, 

prezentarea bilan ţ ului contabil pe anul precedent ş i aprobarea prin vot a acest 

- prezentarea ş i aprobarea prin vot a raportului Comisiei de Cenzori; 

- prezentarea ş i aprobarea p!anului anual de activitate ş i bugetului auade vnituri ş i 

cheltuieli; 

- asocierea membrilor columbofili, afilierea cluburilor columbofi!e, 	cLderea membrilor 

co!umbofili. 

(2) Ordinea de zi a ş edin ţei Adun ă rii Generale de alegeri se celeteaz ă  cu alegerea 

componentei organelor de conducere, execu ţ ie ş i control ale asocia ţ iei co!unoofile. 

(3) Ordinea de zi a unei şedin ţe a Adun ă rii Generale .taordinare  va include exclusiv 

problemele stringente care au cieterminat necesitatea con 	.ale. În cadrul unei asemenea 

ş edin ţe nu va putea fi abordat ă  o alt ă  problem ă  în afara 	lrrHuis pe ordinea de zi în baza c ă rora 

s-a convocat aceast ă  şedinţă . 

ART.15 

Organizarea şedinţei Adun ă rii Generale 

(1) În cadrul desfăş ură rii şedin ţei AduOrii 	se verific ă  ş i se stabilesc urm ă toarele 

aspecte: 

- prezen ţa delega ţ ilor cu împtterniciri :rise din partea cluburilor columbofile afiliate; 

- verificarea modific ă rilor . 	v nt în structura Adun ă rii Generale ca urmare a deciziilor 

adoptate la nivelul cluburilor prin i 	-au înlocuit în mod statutar unii membri ai acestui for de 

conducere; 

- identitatea person dr care vor întocmi procesul verba! oficial, care constituie 

•secretariatui şedin ţei, demarea !orfiind efectuat ă  prin vot deschis al membrilor participan ţ i; 

- componn ţ 	siei de Validare a voturilor în cazul Adun ă rii Generale de alegeri, 

esemnarea fiind eecta ă  prin vot deschis at membrilor participan ţ i. 

(2) VJiJareaembrilor Ad • un ă rii Generale în baza împuternicirii scrise emisa de clubul 

umbofil af!!ta 	ncazul în care s-a stabilit în şedin ţa Adun ă rii Genera!e o component ă  a acesteia, 

: 	jd 	 ta de 

re 	tlejudecata competent ă , modificarea acesteia se poate 

rm ă toa rele m otive:• 

- decesul membrului Adun ă rii Generale; 

- pierderea calit ăţ ii de membru columbofil al asocia ţ iei; 

- sanc ţ ionarea sa de c ă tre organele abilitate din cadrul asocia ţ iei columbofile; 

- neîndeplinirea calit ăţ ii de cresc ă tor activ pe parcursul anu!ui competi ţ ional aferent 

ş edin ţei Adun ă rii generale. 

(3) Pre şedintele asociatiei în deschiderea şedin ţei prezint ă  situa ţ ia prezentei membri!or 
• 	Adun ă rii Generale cu drept de vot. 

(4) În sala de ş edin ţa participa în mod exclusiv membrii Adun ă rii Generale cu drept de vot 

i persoanele cu rol consu!tativprev ă zu ţe J.a 	lin.2 .dinSţţ 	. 	. 

.........(5)Vdulrih b 	dhdh ţă  sau p•rih î 	utrhicie,pectiv procu•ra pci ă l ă  hu este 

admis. 
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(6) Secretariatu! şedin ţei Adun ă rii Generae va redacta procesu!-verba( care va cuprinde 

	

urm ă toarele aspecte: 	 . 

- modalitatea convoc ă rii şedin ţei ş i caracterul acesteia (ordinar ă  sau extraordinar ă ); 

- anul ,Iuna, ziva ş i locul desfăş ură rii; 

- num ă rul membrilor prezen ţ i; • 
- cornponen ţa prezidiului Adun ă rii Generale; 

- ordinea de zi votat ă  de Adunarea Generala; 

- dezbaterile ş i lu ă rile de cuvânt; 

- hot ă rârile adoptate; 

- alte activit ăţ i desfăş urate în cadru! ş edin ţei. 

(7) Procesul verbal va fi semnat de pre ş edintele asocia ţ iei sau de persoana desernna ţă . ă  
conducă  lucrarile ş edtn ţei, de membri Adunarii Generale prezen ţ i, cu men ţ tunea expresa pentru cei 

care s-au ocupat de redactarea acestui înscris. Procesu(-verbal va fi completat îritr-un registru 

specia!, fiind arhivat pentru a putea fi consultat de orice membru columbofil din cadrul asoia ţ iei ş i 

va fi depus în copie conform ă  cu originalul la secretariatul FCPR. 

• 	ART.16 	 , 

Atribu ţ iile Adună rii Generale Ordinare 

a) adoptă  sau modific ă  dup ă  caz, Statutul asocia ţ iei, Re.rnn:ntul de Organizare ş i 

Funcţ ionare sau orice alte regulamente; 

b) dezbate ş i stabile şte strategia la nivel jude ţean, zora! ş  na.naJ a asocia ţ iei; 

c) analizeaz ă  activitatea anual ă  administrativ ă, tehnisorti ă  ş i organizatoric ă  a asocia ţ iei; 

d) decide asupra asocierii membrilor coJumbbfihîi. czul contesta ţ iilor formulate de 

c(uburile columbofile. Consiliul Director sau al ţ i membri columbofili referitoare la o persoan ă , 

cresc ă tor de porumbei voiajori care solicit ă  dobândi ..astei ca(it ăţ i; 

e) analizeaz ă  ş i aprob ă  proiectul prograrji ui 0  activitate a! Consiliu!ui Director ş i bugetul 

de venituri ş i cheltuieli al asocia ţ iei coJumbof 	 , 

f) aprob ă  bilan ţ uJ contabil pentru exer:nii financiar expirat; . 

g) ratific ă  Ja propunerea Co , , 

I lle
,tul-i 	irector, cuantumul cotiza ţ iei anua(e ş i cuantumt.1 

cotei de participare a fiec ă rui mem 	JLo1bofi! ş i contribu ţ ia sucursalelor colurnbofi(e; 

h) hot ă răş te cu .privire la 	aasocia ţ iei coJumbofi!e Ja organiza ţ ii na ţ ionale co!umbofije 

de profil ş i la transforrnarea asci 	 $n structur ă  sportive; 

) subscre, întocmc 	egulamentuJ National Spotiv.....ifedera ţieiCresc ă toriior de 

Porumbei din România 

j) subscrie, în ţo 	iJa Regulamentul de Func ţ ionare a Comisiei Na ţ ionale de Discip!ina aJ 

Federa ţ iei Cresc ătlo 	Porumbei din România, cât ş i la Regu!amentu! de Func ţ ionare a Corpului 

Na ţ ional de Abi 	 • 

k) dcsupra exc!uderii unui membru columbofiJ ş i asupra dezafi!ieriifbi c(ub 

columboii: 
•) :.. dreptul s ă  suspende din func ţ ie mem•brii tuturor organelor pe care Je-a(4éesatunci 

când încalc ă  prevederile statutului ş i a regulamentelor de func ţionare ape, de 

a:i:;Ha alege în mod interimar alte persoane în locul celor care s-au retras, au fost sdate, 

sAi in imposibiJitatea exercit ă rii mandatului sau excluse, cu respectarea Statutului pân ă  la ş edin ţa 

Adun ă rii Generale de alegeri; 

m) ratific ă  sau anuleaz ă  hotă rârile Consiliu!ui Director !uate în situa ţ ii deosebite,care sunt 

în çompetenta sa; 

n) adopt ă  orice hot ă râri legale ş i statutare care sunt necesare în activitatea curent ă  a 

asocia ţ iei columbofile;  

p) hot ă răş te transformarea cluburi!or coî ţjmbofiJe, cu statut de sucursale ale asocia ţ iei, 

fara personalitatejuridic ă  in filiale organizate conform dtspozi ţ iilor OG 26/2000 repubiicata sau in 

cluburi spbrtive; 
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r) desernnează  • Ja propunerea ConsiJiuJi Directdr nerrbri de onore ş ( preedintel 
• 	onoare ai asocia ţ iei; 

s) desemneaz ă  clelega ţ ii asoci:a ţ iei  care vor participa la ş edin ţa Adun ă rii Generale a FCPR, 
aceş tia urmând a fi vaJida ţ i JegaJ ca membri ai foruJui suprem de conducere aJ federa ţ iei; 

t) soJicit ă  FCPR desemnarea aJtor delega ţ i ai asocia ţ iei ca membri ai Adun ă rii GeneraJe a 
• 	 . 	 . 

federa ţ iei in cazuriJe prevă zute de art 15, aJin 2 din Statut 

ART.17 

, 	Adunarea Generala de alegeri are urm ătoareJe atribu ţ ii 
a) alege prin vot secret pentru o perioada de 4 ani pe baza candidaturilor depuse în scris, 

organele de conducere, execu ţ ie ş i control aJe asocia ţ iei columbofile. 

Candida ţ ii pentru organele • de conducere, execu ţ ie ş i control ale asocia ţ iei c u1hbofie 
trebuie s ă  îndeplineasc ă  urm ă toarele condi ţ ii: 

- s ă  fie cetăţean rornan cu domiciliul sau reziden ţa în România; 
- s ă  fie membru aJ asocia ţ iei, cu îndeplinirea calit ăţ ii de participant ativ în 	npionatul 

Na ţ ional Columbofil al FCPR în uJtimii trei ani la data organiz ă rii alegeriJor; 

- s ă  formuJeze o cerere de candidatura scrisa cu 15 zile înainte de data desfăş ură rii ş edin ţei 
Adun ă rii Generale; 

- s ă  nu fi primit sanc ţ iuni de suspendare din activitatea cpiumbofiià în ultimii cinci ani de 

activitate coJumbofil ă , indiferent de structura columbofila unde a actrat (federa ţ ie asocia ţ ie sau 

cJub columbofil);  
- nu poate îndepJini o func ţ ie de conducere o psn ă  care a încheiat pe perioada 

mandatuJui un contract individual de munca sau convencivil ă  cu asocia ţ ia, sau daca ascenden ţ ii, 

descenden ţ ii s ă i, so ţul/so ţ ia sa, rudeJe în Jinie colate,(é ifinii s ă i pân ă  Ja al patrulea grad au 

încheiat contracte individuale de munca sau conveni 	cu asocia ţ ia respectiv ă ; 

- sa •nu posede antecedente pena 	itu infrac ţ iuni prevă zute de NOUL COD 

PENAL(Legea nr. 286/2009). 

b) Pentru fiecare func ţ ie estél decJart ales, cel care a ob ţ inut majoritatea simpl ă  din 

• 	voturile valabil ş i legaJ exprimate. 

În cazul neob ţ inerii majorit 	nple la primuJ tur de scrutin, pentru primii doi candida ţ i 

care au ob ţ inut cel mai mare nurn: 	oturi se va apela Ja aJ doilea tur de scrutin. 

În.aldoilea tur de scrutin 	ire.se va desfăş.uraîn aceea.ş idata cuprimul este..eclarat ales 
• 	

• • candidatul cae a ob ţ inii cemai rnre num ă r de voturi•exprimate, respectivmajoritatea relativ ă . 

c) Toate •sec 	referitoare Ja desfăş urarea scrutinului vor fi enun ţate într-un 

ReguJament de de? ş Lir • 	a procedurii de alegeri, întocmit ş i adoptat de c ă tre Consiliul Director ş i 

comunicat mem 	aocia ţ iei cu treizeci de zile înaintea desfăş ură rii scrutinului. 

ART 

Consiliuldirector 

(1) ConsiJiul Director conduce activitatea asocia ţ iei columbofile în intervalul dintre 

3enerale. 

ConsiliuJ Director este alc ă tuit dintr-un num ă r de şapte - treisprezece membri, în func ţ ie de 

nu ă ruJ de membri columbofili ai asocia ţ iei ale ş i prin vot secret pe baza candidaturilor depuse, 

îndeplinind urm ă toareJe atribu ţ iuni: 
• 	 - PREŞ EDINTE DE ONOARE; 

- PREŞEDINTE; 	. 

- VJCEPRE ŞEDJNŢ I -• 1-3 persoane; 

- PREŞEDJNTELE Comisiei Sportive, denumit ResponsabiJ Tehnic Sportiv; 

- Secretar; 
• 	••• 	• • 	- Responsabil Financiar 	 • 	. 	• 	- 	 . 

- Membru - Pre şedinte CJub ColumbofiJ .... 

- Membru - Pre şedinte CJub Columbofil .... 
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- Membru - Pre şedinte CiubColumbofil 

- Mebru - Pre şedint.e Club Columbofil .... 

- Membru - Pre şedinte C •lub Columbofil 

(2) Consiliul Director va avea în componen ţa sa în mod obligatoriu câte un reprezentant al 

fiec ă rui club columbofil cu statut de sucursala a asocia ţ iei. 	 / 
(3) În cazul asocia ţ iilor columbofile care au un num ă r de peste trei sute de mribri 

Consiliul Director poate fi format dintr-un num ă r mai mare de treisprezece membri f ă ră  a cţ păş i 

dou ă zeci ş i cinci de membri. 	 \ 

(4) Consiliul Director se reune ş te în şedin ţe ordinare cel pu ţ in de doua ori pe an ş i în 

şedin ţe extraordinare ori de cate ori e necesar, la convocarea cu 7 zile înainte a pre ş edintelui 

asocia ţ iei columbofile, prilej cu care se comunica data convoc ă rii ş i ordinea de zi 

(5) Consiliul Director este legal constituit dac ă  la ş edin ţele sale sunt prezen ţ i...2/ din 

num ă rul membrilorsai 

(G) Hot ă rârile Consiliului Director se iau cu majoritate simpi ă  de vot,uri ş 	cefea sunt 

consemnate în scris de secretarul Consiliului în registrul de procese verbale. În cz de egalitate de 

vot, votul pre şedintelui sau a celui care conduce şedin ţa este hot ă râtor. 

(7) Hot ă rarile luate de Consiliul Director nu vor contraveni Statututui asocia ţ iei columbofile, 

Statutului FCPR, RNS, altor regulamente adoptate la nivel federativ ş i a cell.le decizii adoptate în 

mod legal de FCPR. 

ART.19 

Atribu ţ iile Consiliul Director 

a) hotă răş te data convoc ă rii Adun ă rii Generale 	soa ţ i columbofile; 

b) stabileşte num ă rul de delega ţ i participanti 	, \dunarea Generala din fiecare club 

columbofil, în funcţ ie de num ă rul de membri activi aj f • • iclub existen ţ i în anul respectiv; 

c) urm ă reş te îndeplinirea hot ă rârilor Adurrii Generale a asocia ţ iei columbofile; 

d) conduce activitatea columbofila 	rtiva dintre ş edin ţele Adun ă rii Generale; 

e) face propuneri Adun ă rii Gener 	cu privire la modificarea Statutului asocia ţ iei 

columbofile; 

f) urm ă re ş te respectarea 	ii ş i tuturor regulamentelor aprobate de asocia ţ ia 

colunbofil ă  sau FCPR 
• 	, 	g) avizeaz ă  regulam. 	e func ţ ionre a tuturor comisiilor ş i le supune Adun ă rii 

• Generale la •prim•a ş edin ţă . a 	cstia 	, 	 :,•::.. 	•:::.. : •• . 

h) aprob ă  proic1 	tului de venituri ş i cheltuieli; 

i) aprob ă  înfii ţ luburilor columbofile, sucursale ale asocia ţ ie, fiind necesar ă  validarea 

Adun ă rii Generale; 

j) stahilelut/planurile de concursuri pentru anul competi ţ ional la propunerea 	S; 

k) p ă 	ncţ iunea de personq non grata membrilor asocia ţ i, solicitând ulterjavizul 

Ad u n ă  ri i 
edintele sau vicepre şedintele asocia ţ iei columbofile reprezint ă  asocia ţia îla ţ ie cu rn 

orgehtrale ş i locale ale administra ţ iei, ale puterii de stat ş i cu FCPR; 

m) întocme ş te ş i propune spre aprobare Adun ă rii Generale bugetul de venituri ş iieltuieli 

al 	ocia ţ iei columbofile; 

n) nominalizeaz ă  ş i împuternice şte delega ţ iile oficiale care reprezint ă  asocia ţ ia columbofil ă  
a diverse manifest ă ri cotumbofile; 

o) aproba casarea bunurilor imobile, mijloace fixe ş i obiectele de inventar; 

p) hotă rârile Consiliului Director sunt imperative ş i executorii pentru membrii asocia ţ iei; 

• 	 r) aplic ă  sanc ţ iuni în conformitate cu .prevederile statutului asocia ţ iei columbofile ş i a 

statutului FCPR, RNS ş i a altelor reglement ă ri aprobate; 
• . 	s) în situa ţ ii.deosebite, ia ori•ce hot ă râri de compete ţa Adun ă riiGenerale.pe ca.re le •va 

supune spre aprobare la prima şedin ţa a acesteia;• 
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f) aprob ă  cererile de încheire a contractlor de pateneit pondva±ede societa ţ Jle sau 
persoanele Fiz!ce care administreaz ă  site.-uri columbofile în România sau orice alte contracte civile ş i 
comerciale; 

u) aproba cererile de inscriere a membrilor care solicita in scris apartenen ţa la asocia ţ ia 
,K\iolumbofile. 

ART.20 

Preşedintele asocia ţ iei columbofile 

. /y 	• Preşedînteleeste afes de Adunarea Generala pentru un mandat de 4 ani, num ă rul de 
mandate fiind nelimitat. 	 . 

Preş edintele asocia ţiei columbofile investit în func ţ ie de c ătre Adunarea geala 

îndepline ş te urm ă toarele atribu ţ ii: 

a) respect ă  cu stricte ţe Statutul, Regulamentul Na ţ ional Sportiv ş i celelalte reguarnen 
aprobate de FCPR; 

b) respect ă  ş i duce la îndeplinire hot ă rârile Adun ă rii Generale ş i Consiliul, Dii 	br; 

c) încheie ş i semneaz ă  toate actelejuridice în numele asocia ţ iei columbf!e; 

d) coordoneaz ă  ş i verific ă  întreaga activitate a tuturor organloi 	de Adunarea 

.Generala între ş ed!n ţele acesteia; 

e) încheie, modific ă  ş i desface contractele ind•ividuale de munc ă  sa 

conven ţ iile civile ş i aplică  sancţ iuni personalului angajat al asocia ţ iei; 

f) coordoneaz ă  activitatea personalului angajat al asoia ţ iei; 

g) angajeaz ă  cheltuielile ce se vor efectua la n!velul a ţ ieî (poate fi 

sup!init de un vicepre şedinte desemnat) în limita preve 	 bugetul de venituri ş i cheltuieli 

aprobat; 

i) dă  delegare de competen ţă  personaluli 	jct privind administrarea patrimoniu!ui, 

efectuarea opera ţ iunilor patrimoniale ş i exercit 	itrolului financiar preventive în baza unui 

mandat special strict conferit; 

j) decide ş i ia or!ce alte masuri in con1 Î.[iiate cu prevederi!e legii ş i ale prezentului statut. 

ART.21 

Vicepreşedintele Asocia ţ iei 	LLile 

(1) Vicepre şedintele 	 are urm ă toarele atribu ţ ii: 

• 	• a) respect ă  cu strictt •;tul, Regularnentul Na ţ ional Sportiv i celelalte regulamente 
• 	aprobatdFCPR 	: 	 :•• 	• 	. 	-•••. . 	•;. 	• 	• 	- 	. 	•............. 

b) respect ă  i 	uideplinire hot ă rârile Adun ă rii Generale i Consiliului D!rector pe linie 

organizatorica; 

c) rezolvăţ 5ndenta ce prive ş te latura organizatorc ă  a asocia ţ iei; 

d) pr.masuri pentru îmbun ă tăţ irea act!vit ăţ ii organizatorice a asocia ţ iei. 

• 	 .  
Respcnsabilu! Tehnic Sportiv al Asocia ţiei Columbofi!e - Pre şedinte al 05 

(1) re şedintele Comisiei Sportive (responsabilul tehnic - sportiv) are urm ă toarele atr!bu ţ ii:• 

) respect ă  cu stricte ţe Statutul, Regulamentul Na ţ ional Sportiv si celelalte regulamente 

aptedeFCPR; 

b) respect ă  si duce la îndeplinire hot ă rârile Adun ă rii Genera!e ş i Consiliu!ui Director pe linie 

co l u m b ofi l ă ; 

c) conduce Comisia jude ţean ă  Sportivă ; 

d) cqordoneaz ă  si controleaz ă  întreaga activitate tehnic ă , sportivă  .ş i co!umbofil ă , la nive!ul 

asocia ţ iei columbofi!e privind buna organizare si desfăşurare a concursurilor, organizarea expozi ţ iei 

judeţene ş i participarea la manifest ă riie columbofiie na ţ ionaie si interna ţ ionale; 
• 	e) propune m ă s ţiri tehn!c sport!ve pentru îmbun ă tăţ irea activit ăţ ii co!urnbofile a asocia ţ iei 

• 	................cblbdfil 
	 .

. 	• : 	: 	;, 	• 	. 	• 	..• 	••• 

ART.23 
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Comisia Jude ţean ă  Sportivă  
(1) Cmisia Jude ţean ă  Sportivă  este alc ă tuită  dintr-un num ă r de cinci-unsprezece membri, 

în func ţ e de num ă riil de membri columbofili ai asocia ţ iei care exercit ă  urm ă toarele func ţ ii: 

a. Pre şedinte - cu atribu ţ iuni de Responsabil Tehnic - Sportiv; 	/ 
b.Secretar; 	 . 
c. Membru - desemnat de Clubul Columbofil .... 	. 

d. Membru - desemnat de Clubul Columbofil .... 

e. Membru - desemnat de Clubul Columbofil .... 

(2) Şedin ţele de lucru ale C;J.S. au loc de cate ori este necesar si sunt convocat -de 

Pre şedintele Comisiei Jude ţene Sportive cu 15 zileînainte de data desemnat ă . 	 . 

(3) Şedin ţele sunt considerate statutare daca participa 2/3 din num ă rul membrilor C J S 

(4) Hot ă rârile C.i.S;se iau prin vot deschis, cu majoritate simpl ă , iar în caz de egal t a t v tu l 

Pre şedintelui este hot ă râtor. 

ART.24 

Atribuţ iiie Comisiei Jude ţene Sportive 

a) elaboreaz ă  si propune Consiliului Director si Adun ă rii Generale a asQ,ca ţ iei columbofile 

spre aprobare Regulamentu! de Organizare a Campionatului iude ţean (7 r 	:ofil coroborat cu 

dispoziţ iile RNS; 

b) coordoneaz ă  si conduce activitatea competitionalà 	 a Asocia ţ iei si a 
cluburilor care fac parte din aceasta; 

• 	c) elaboreaz ă  ş i propune spre aprobare Consiliului D,planul/ planuri!e de concursuri 

ale asocia ţ iei columbofile, pentru sezonul competi ţ ional Î. 	pnatul na ţ ional columbofil al FCPR, 

în conformitate cu RNS; 

1) verific ă  si omologheaz ă  sisteme!e de cronare ale concursurilor columbofile; 

e) desemneaz ă  un num ă r de maxim doi .ntan ţ i care au acces la aplica ţ ia electronica 

Programul National de Clasamente cu tot 	cde aceasta, pentru elaborarea clasamentelor 

judeţene ale concursurilor co!umbofile; 	. 

f) întocmeste centraliz ă rile p n 	canionatul jude ţean si na ţ iona!; 

g) aplic ă  sancţ iuhi în confci 	pievederile RNS al FCPR. 

ART.25 

Co.misia Jude ţean ă  decp ă  
(1) Comisia iude ţ a 	Disciplin ă  a asocia ţ iei coumbofile este alc ă tuit ă  dintr-un num ă  

de3-5membri: 

te; 

2Srtar; 

3. 	mbru; 

	

M.embru; 	 \ 
t5.Membru. 

edin ţele de lucru ale C.J.D. au loc de câte ori este necesar si sunt convocate de 

Comisiei Jude ţene de Disciplina cu 15 zile înainte de data desemnat ă . 

(3) Şedin ţele sunt considerate statutare dac ă  particip ă  2/3 din num ă rul membrilor. 

(4) Hot ă rârile C.J.D. se iau prin vot deschis, cu majoritate simpl ă , iar în caz de ega!itate 

votul Preedintelui este hot ă râtor. 

Hotă rârile vor fi consemnate în Registrul Comisiei si comunicate în scris p ă rţ ilor în maxim 

15 zile de la pronun ţare, cu men ţ iunea c ă  au drept de contesta ţ ie în termenul legal de 15 z.ile de la 

data comunic ă rii în cazul în care nu sunt de acord cu sanc ţ iunea aplicat ă . 

(5) Contesta ţ iile se vor depu•ne în scris, motivate, pe adresa FCPR, fiind solu ţ ionate de c ă tre 

Cornisia Na ţ iona!a de Disciplin ă  a FCPR. 
. ..... 	. .............

' (,6):Môdâl it ă tiiedetrnsmiter a 	 fxi pe.adresade mail. 

a Comisiei Jude ţene de Disciplin ă . 
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. 	 ART.26 	. • 	 . 	• 

Atribuţ le Comiei Judeţene de Disciplin ă  
d) apiica reguiamenwi ae runcionare a Lomlslel Na~ i onale cie Uisciplina l a nivelul Jude ţ ulut 

• Gala ţ i; 

b) elaboreaz ă  un Reguîament de Func ţ ionare propriu în concordant ă  cu prevederite 
Regulament.ul CND a FCPR; 

._J 	 c) analizează  ş i ia masuri disciplinare în conformitate cu prevederile statutului asocia ţ iei 
columbofile, a statutului FCPR / a RNS si a Codului Co!umbofil, în toate cazuri!e de înc ă lcare a 

legisl ţ iei oi 	nbbfi!âd 	ăte ... mbi [coJumbofili .......................................................................................... 

d) analizeaz ă  si se pronun ţa cu privire la propunerile Consitiului Director de excludere a 
• 	membritor afilia ţ i din cadrul cluburilor sau de dezafiliere a cluburi!or columbofile. 

ART.27 	• 	 . 	 .: 

Corpuljudeţean deArbitri 
(1) Acest organ de execu ţ ie este format din totalitatea arbitrilor, iifere 	de grad, 

membri ai asocia ţ iei columbofile. 

ART.28 	 . 

Atribu ţ iile Corpului iude ţean de Arbitri 

a) organizează  procedura de arbitraj ia nivelul manifest ă lr jtiona!e ale asocia ţ iei, 
sub îndrumarea Corpului National de Arbitri al FCPR; 

b) cola.boreaz ă i stabi!e ş te planuri comune de ac ţ iunL c.CiS, în vederea centratiz ă rii 
rezultatelor coiumbofile la categoria Standard i alc ă tuirui asocia ţ iei pentru Expozi ţ ia 
naţ ional ă ; 	 . 

c) recomanda CNA arbitri na ţ iona!i si de asoca ţ e Jare au dreptut s ă  oficieze în cadrut 
manifet ă ri!or na ţ iona!e; 

d) respectă  întocmai con ţ inutul Regula 	Trforpului na ţ iona! de Arbitri. 

ART.29 Comisia de Cenzori 

Comisia de Cenzori a asocia ţ iec !umnfile este alc ă tuită  din: 
1. Pre şedinte; 
2. Membru; 
3. Membru; 

ART 30 Atr!bi.J ţ ille Cti de Cenzori 
a) de verificare a gestiunii s i cel economico-financiar; 
b) prezintco il€ verific ă ri!or efectuatesub form ă  de raport Adun ă rii Generale si sub 

/ \orm ă  de inform ă ronjlui Director; 

J/ 	]) 	c) ur şt 	rodul cum sunt aduse !a îndep!inire m ăsurile dispuse în rapoartele si 

I,nform ă ri!e îf ţ , modul cum au fost recuperate pagubele constatate si dac ă  au fost respectate 
actele ridir a 	vigoare; 

azul în care în cursul verific ă ritor se constat ă  deficien ţe care atrag r ăspunderea 
penl1sia de cenzori sesizeaz ă  organul care a dispus verificarea, care va hot ă rîîn consecin ţă . 

** * * * * * **** ** * 

CAPITOLUL IV. CONDIŢJILE DOBÂNDIRII Ş l PIERDERII CALJTĂTII DE MEMBRU 
COLUMBOFIL 

ART.31 • 	 . 

Dobândirea calităţ ii de membru columbofii: 
• 	, 	(1) Orice persoan ă , crescă tor de porumbei .voiajori se poate asocia, respectiv dobândi 

• 	 caiitatea de membru columbofil dac ă  îndepiine ş te cumuiativ urm ă toarele criterii: 
a>sdlicit ă înscrismotivat, asocierea) respectvdobândire•acalit ăţ ii de rnembru columbofi! • 

al asocia ţ iei co!umbofile; 

b) aderă  la statutul asocia ţ iei co!umbofi!e si ia statutul FCPR; 
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c) respecta prevederile Regulamentului Na ţ ional Sportiv, Regulamentului de Organizare si 

Funcţ ionare al asocia ţ iei si ale Regulamentului Nationalde Solu ţ ionare a Litigiilor; 

• 	d) face dovada privind existen ţa spa ţ iului adecvat pentru cre şterea porumbeilor, a 

existen ţei unui sistem de cronome ţ rare ş i a porumbeilor voiajori ap ţ i s ă  participe în competi ţ iiie 

columbofile; 	 - 

e) face dovada privind posibilit ăţ ile economicofinanciare, respectiv ob ţ inerea unui venit 

necesar practic ă rii columbofiliei; 

f) persoana care solicit ă  asocierea nu este cunoscut ă  cu un comportament care poate 

aduce prejudicii asocia ţ iei colurnbofile. 

(2) persoanele care la data solicit ă rii de a deveni membri columbofili se afla în oaj, 

activeaz ă  ca elevi sau studen ţ i (cu vârsta mai mic ă  de dou ă zeci si cinci de ani) sau au 	àe 
pensionari la Iimita de vârsta sau pe caz de boala, handicap gr.l si persoane peste 70 

beneficia de reducerea taxei de participare în campionat, cu un procent stabili. q Ie 	.tă râra 

Adun ă rii Generale a Asocia ţ iei. 

ART.32 

Pierderea calit ăţ ii de rriembru columbofil 

Membri asocia ţ i vor pierde aceasta calitate dac ă : 

a) nu mai îndeplinesc una sau mai multe criterii de asocier pie la art.31 din Statut; 

	

nu mai achit ă  cota de participare la bugetul de venitu 	 ţ iei columbofile; 

	

c) sprijin ă  sau înscriu la concursuri porumbei apar ţ inând 	rilor suspenda ţ i, exclu ş i sau 

declara ţ i persona non grata din cadrul asocia ţ iilorafi!iate la FP 

d) s ăvârşesc  repetat abateri grave, care afecteaz 	ele generale si imaginea asocia ţ iei 

columbofilesau a FCPR; 

e) retragerea din cadrul asocia ţ iej din 	1 	personale cu anun ţarea prealabila a 

Consiliului Director ş i validarea sa de c ătre Adun.eral ă . 
* * * * * * * * * ** 	 ** * * * ** * ** * * ** 

CAPITOLULV. .DRFPTU 	GAŢ 1ILE MEMBRILOR COLUMBOFILI 

ART.33 

Drepturi(e membri!orok 

. 	• 	• . :,:
Mem . bri ~ asociatiei u urrn ă toarele.drepturi.;;.-.... .r 	: 

.. ... ...:
• 	

• .... 

a) de a aea repin ţ i, în condi ţ iile prezentului statut, în •organele de condijcere, 

e.xecu ţie si control ale af; 	 . 

b) de a luuîii ţă  despre hot ă rârile Adun ă rii Generale si ale Consiliului Director în mod 

nemijlocit ş i prin corea scris ă  în termen de zece zile de la pronun ţarea acestora; 

t) da 	propuneri de modificare ş i completare a Statutului asocia ţ iei, 	 t-è-t ~5 -r"  

acesteia, 

	

	
,. 

adresa organelor asocia ţ iei  cu probleme legate de activitatea c94x1bofila 

proprj 	fi sus ţ inu ţ i de că tre asocia ţ ie în rezolvarea acestora; 

• 	 de a propune dezbateri pe teme co(umbofile, tehnic sportive si disciplinareivelul 

afei; 	 \.., 
f) de a primi distinc ţ ii, premii pecuniare si titluri onorifice din partea asocia ţ iei; 

g) de a participa în mod activ la concursurile organizate în Campionatul Jude ţean al 

Asocia ţ iei, în Campionatul Zonal si în Campionatul Na ţ ional Columbofil organizat de c ă tre FCPR; 

h) de a încheia contracte cu sponsori în scopul sus ţ inerii activit ăţ ii columbfile proprii; 

i) s ă  solicite sprijinul asocia ţ ie în scopul particip ă rii la manifestă rile na ţ ionale s i 

interna ţ ionale de profil. 	• 

• 	 • 	 . ARt4 	• ....... . 	 • 	. 	........................ .: 	 ..... .... 

•........................ 	
, 	 colun bofili 	• 	 • 	. 	

..: . 	 • 

Membri asocia ţ iei columbofile au urm ă toareie obliga ţ ii: 
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- a) s ă  îsi desfăşoare activitatea columbofil ă  respectând întocmai Statutul ş i regulamentele 

asocia ţ iei, Statutui FCPR si RNS, normele, hot ă rârile si deciziile organelor de conducere, execu ţ ie si 
control ale asocia ţ iei si ale FCPR; 

b) s ă  asigure îndeplinirea obliga ţ iilor ce le revin ca membri ai asocia ţ iei afiliate la FCPR; 
• 	c) s ă  permit ă  i s ă  sprijine control:ul dispus de c ă tre Adunarea general ă  si organele 

executive ale asocia ţ iei;• 

d) s ă  respecte si s ă  apere imaginea si prestigiul asocia ţ iei si ale FCPR; 
e) s ă  respecte toate obliga ţ iile asumate fa ţă  de asocia ţ ie si FCPR de ordin tehnic, sportiv si 

financiar,stabiliteprin Statut, regularnnte, normesi ht ă râriliasocia ţ iei; . 	 • 	. 	• 

f) să  conserve si s ă  respecte scopul si obiect!vele proprti pentru care i-a fost aprebata 

rea de dobândire a calit ăţ ii de membru al asocia ţ iei, 

\\ 	g) să  achite taxele, cotiza ţ iile st alte sume, stabtlite de Adunarea Generala a asoca ţ iet, la 

tnele stabilite. 
• 	 . 	 - 

. 	 .- 	• • 

• 	 . 

• 	

.. 

IÇ 
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CAPJTOLUL VJ. SANCŢ IUNI COLUMBOFILE 

ART.35 
Sancţ iuni columbofiie 	 . 

(1) Mernbrii asocia ţ iei columbofiie care încalc ă  prevederiie prezentului Statut, a JNS, a 

celorlalte regulamente aprobate de asocia ţ ie si de FCPR, normele de comportare, detic ă  
co!umbofil ă , sau care, prin activitatea lor, aduc daune sau afecteaz ă  în orice mod imag i 
reputa ţ ia asocia ţ iei columbofile si FCPR, li se aplică  una din urm ă toareje sanc ţ iuni, în func.de 

gravitaea faptei comise: 	. 	 . 	
••• ....................... . 	

\• 

a) mustrare scris ă ; 

b) mustrare scris ă  cu avertisment; 

c) anularea rezultate!or columbofile la nivel de campionat jude ţean a! ,  aso 
columbofile afiliate si la nivelul Campionatului Na ţ ional co!umbofil a! FCPR; 

d) suspendarea ca!it ăţ ii de membru columbofil pe o perioada de la urn 	..ni. 
Suspendarea pe orice durat ă  atrage dup ă  sine si interdic ţ ia angaj ă rii la Lumpeti ţ iile 

columbofi!e a porumbeilor celui în cauza pe aceea ş i perioad ă  de timp ş i participarea a!tui membru 
columbofil de la aceia ş i adresa administrativă  cu persoana suspendat ă . 	, 

e) excluderea din activitatea columbofil ă ; 	 . 

f) dec!ararea membrului columbofil ca persona non grcitq al à.sÔtia ţ iei columbofi!e si a! 
FCPR. 

Sancţ iunile aplicate sunt înso ţ ite ş i de aplicare ., . 	r penalit ăţ i proporţ ional cu a 
daunelor pricinuite p ă rţ ilor civile, precum si a cheltuie!i!or d.. .iecat ă  datorate de c ăţ re partea 
că reia i-a fost respins ă  definitiv si irevocabil contesta ţ ia de1i 

(2) Sancţ iunile se hotă răsc în func ţ ie (le gravitebateri!or s ăvârş ite si se aplic ă  de c ă tre: 
a) Comisia Jude ţean ă  de Disciplin ă ; 
b) Comisia Jude ţean ă  Sportivă ; 
c) Consi!iul Director al asocia ţ iei clmbofile; 
d) Comisia Na ţ ional ă  de Di4,nă ; 

e) Cornisia Na ţ ional ă  Sp 

f) Consiliul Director al 

.. ......(3)..De 	rpa . c pesQno 	n. , grqto . a uui membru .  coJurnbofil se face la prrea 
motivata a Cornisii Jude ţet 	dDisciplin.ă., .propunere c se•va (ipun spre: a•probare 
Director al asocia ţ iei c 	iLei spre validare Adun ă rii generale. 

(4) Excludea1activitatea co!umbofi!a a unui membru columbofil se face !a prrea. 
motivat ă  a Comisi1J, eţene de DisciplJn ă, propunere ce se va supune spre aprobare 
generale a a ş,ecolumbofile. 

i convocarea în fa ţa Comisiei Jude ţene de Disciplin ă  vor fi întocmite cu 
respectai ă oare!or elemente: 

)ata la care se efectueaz ă  citarea; 

numele, prenumele, adresa celui care o face; 

c) semn ă tura si stampila pre şedintelui; 

d) numele, prenumele si adresa celui citat; 

e) un enun ţ  sumar asupra obiectului cauzei; 

f) ziva, ora, adresa sediului la care se citeaz ă  partea în cauz ă . 

(6) Citatiile  se fac în mod obligatoriu prin scrisori recomandatesau prin postarea pe site-ul 
oficial al asoci•a ţ iei sau pe site-ul oficial al FCPR; 

(7) Este obligatoriu s ă  se acorde un termen de 10 zile între data cit ă rii si data de po ş tă  de !a 
adresa destinataru!ui Data de po şta se considera ca fiind a doua zi de lae data stampilarii scrisorii de 

cita ţ ie. 	• 
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(8) Înainte de hotă rârea sancţ iuni, cel în cuza va fi audiat în le ă tură  c.i fapta s ăvârş ită . 

Dacă  la data primirii cita ţ iei acesta refuz ă  s ă  se prezinte sau s ă  dea declara ţ ii privind fapta sa, 

sancţ iunea se aplică  fă ră  îndeplinirea cestei formalit ăţ i. 

(9) Sanc ţ iunile se hot ă răsc de organul de drept s ă  ia aceast ă  m ăsură , în şedin ţa ordinară  în 
termen de doi ani de la data s ă vârş irii abaterii(faptei) 

• 	 (10) Împotriva sanc ţ iunilor aplicate se poate face contesta ţ ie în termen de 15 zile de la 

comun,care, la organul ierarhic superior a c ă rui hot ă râre r ă mane definittva st executorte 

ART.36 Procedura judec ă rii abaterilorcolumbofile 	. 

(1) În fata comisiilor de judecata p ă rţ ile pot folosi urm ă toarele mijloace de proba: 

- proba testimonial ă ; 

- înscrisurile; 	 ., 

-interogatoriu; 
- înregistr ă rile audio si video; 
- expertize tehnice de specialitate. 

(2) În cursul dezbaterilor pot avea loc mai multe audieri, comisia va audiîntâi raportul de 

circumstan ţe al litigiului întocmit de pre şedinte sau membru al comisiei, anni eni ţ ii!e p ă rţ ilor si 

martorilor care se vor consemna în procesele verbale de la dosar. 

(3) Comisia Jude ţean ă  Sportiv ă  si Comisia iude ţean ă  de Discip!i ; din cadrui asocia ţ iei 

columbofi!e sunt competente s ă  judece toate fapte!e comise de merbri prin înc ă !carea dispozi ţ iilor 

imperative a!e RNS (judec ă  CJS), respectiv prtn nerespectarea stutu!ui asocia ţ tei, regulamente!or 
. oficiale ş i hotă râri!or irevocabi!e ale asocia ţ iei si ale organelorPR 

(4) Hotă rârile pronun ţate de că tre comisiile sus 	ţ Qnae pot fi atacate cu apel în termen 
de 15 zile de la data comunic ă rii, instan ţa competenta 	udecarea lor fiind Comisia Na ţ ionala de 

Disciplina. 

ART.37 

Domeniul de aplicare al sancţ iunilor co!um.bofile 

(1) Sancţ iunile columbofi!e se plic ă  pentru comiteea urm ă toarelor 

abateri: 	 , 

a) furtul de porumbei; 

b) deţ inerea de poruinhei 	ativitate fă ră  titluri de proprietate apar ţ inând a!tor membri 

columbofi!i; 
..........: 	c) flificara tit(!o 	be proprietate, a inelelor 	atrico! 	a cle!or si cipurildr• 

electronice de concurs, , 	. 	 . 

d) practiae 	raconajulu i la porumbei cat i neaducerea la cuno ş ttn ţa conducertt 

asocia ţ iei a ca2uriloe5raconaj de care a !uat cunb ştin ţă ; 

e) oî 	i!cari a prevederilor RNS pentru a ob ţ ine rezultate columbofile pentru sine sau 

pentru me 	r:,;,, il, asociaP columbofil ă  din care face parte; 

calomnierea sau aducerea de injurii conducerii asocia ţ iei columbofile sau a 

FCPR, eâJie membrilor columbofi!i; 

g furtul de obiecte, a bunuri!or materiale apar ţ inând asocia ţ iei columbofile, ai FCPR cât si 
n 	..rl!orcolumbofili; 

h) distrugerea arhive!or, a bunurilor materiale apar ţ inând FCPR, asocia ţ iei columbofile, cât 

i membri!or columbofili; 

i) rec!amarea activităţ ii organizatorice, financiare, de discip!in ă  si sportive a asocia ţ iei, a 

altor asocia ţ ii columbofi!e afiliate si a FCPR la alte organe sau institu ţ ii de control su juridice din 

afara FCPR, înaint ă  de a fi dedusejudecăţ ii organe!or competente a!e asocia ţ iei si ale FCPR siÂnainte 

de pronun ţarea de că tre acestea a unei decizii definitive si irevocabile, Orice decizie pronun ţată  de 

că tre un organ de conducere si execu ţ ie din cadrul asocia ţ iei care a r ă mas irevocabil ă  prin decizia 

organelor .com.petente ale .FCPR poate •fi.conestat ă :la instan ţa.d•e judecat ă  cornpetentă  în termen 

de 30de zile de la data comunic ă rii acesteia. 

j) defă imarea, subminarea activit ăţ ii columbofile a asocia ţ iei columbofile si a FCPR; 
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k) proferrea de injurii, calomnii sau acuza ţ ii nefohdate unui membru al conducerii FCPR si 
al asocia ţ iei columbofile; 	 . 

l) declara ţ ii publice ale conduc ă torilor, membrilor columbofili ş i arbitrilor columbofili care 
pot conduce la comiterea unor acte de violen ţă ; 	 ţ : 

m) introducerea în concurs a porumbeilor afla ţi la un moment dat în pr,tatea 
persoanelor sanc ţ ionate de c ă tre al ţ i membrii atrage sanc ţ ionarea acestora cu aceea ş i sarfi(une a 
ş i cea a proprietarului de porumbei; 	 \\ 

n) orice alta fapta care contravine statutulus si Regulamentului Nattonal Sportsv, 

p) absenta repetat ă  si nejustsficat ă  de la competi ţ iile columbofile, şedin ţele convoc 
nivel de club columbofil, la şedin ţele Consiliului Director si Adun ă rii generale (în cazul membrilor 
ă cestor organe de conducere) în cazul în care s-a efectuat convocarea legal ă ; 	 . 

r) postarea pe site-urt columbofsle sau de alt gen a unor materiale cu 	con ţ inut 
calomniator ş i defă im ă tor la adresa organelor de conducere, execu ţ ie ss 
precum ş i faţă  de imaginea asocia. ţ iei columbofile; . 

s) postarea de c ă tre un mernbru columbofil a oric ă ror referin ţe la reij!tate ob ţ inute în 
Carnpionatul Jude ţean al asocia ţies si în Campionatul National ColumbofiCPR, Ja ac ţ suns 
columbofile întreprinse, Ja înscrisuri oficiale ale asocia ţ iei pe site-uri neagrec ă tre asocia ţ ii sau 
FCPR sau aflate în li ţ igiu cu acestea. 	. 

(2) În situa ţia în care un mernbru columbofil este sjt temporar, exclus din 

	

activitatea columbofil ă  sau declarat persona non grota, pou 	cestusa nu pot particspa sn 
concursuri pe perioada sanc ţ iunii, chiar dac ă  aceştia au fosmra ţ i sau dona ţ i altui membru 
coiumbofil, nepu ţându-se angaja porumbei d.e c ă tre Înembru columbofil de Ja adresa 
membrului suspenda ţ, exclus sau declaratpersonanon. 

(3) Domeniul de aplicare a sanc ţ iunilor pr 	t e. de prezentul Statut este compietat de 
dispozi ţ iile Capitolului xvill din RNS al FCPR. 

PITOLUL VI. PA1flONUL ASOCIAJIEI COLUMBOFILE 
... 

ART.38 
Asociaţ ia are patrirnoniu p 	j,privat, format din urmatoarele categorii de bunuri: 

. - b •unuri imobile; 	 . 

	

• 	
: 	

• 	 bunri bbi[ d în mijloace fixe,obiect de 	 . - 

columbof: 

asoci a \ş u 

&)drni n j s trarea bugetului de veflituri ş i cheltuieli, denumit BVC se efectueaz ă  astfe!: 
- în conformitate cu competen ţele  stabilite în Statut, Regulamentele si hot ă rârile 

Anrii Generale a Asocia ţ iei pentru veni ţurile proprii; 

- în condiţ iile prevăzute de normele privind finan ţele publice. 

(3) Bugetul anual cuprinde la capitolul venituri urm ă toareie surse: 

- venituriproprii rezultate din •taxe ş i cotiza ţ ii.; 

- dobânzile si dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în conds ţ ii legale, 

- dividendele societ ăţ ilor reglementate de Legea nr 31/1990 republicat ă , cu modifscă rile 

ss complet ă rile ulterioare, înfisn ţate de asocta ţ ii columbofile, 

- venituri realszate in activit ăţ i economice directe, 

- donaţ ii, sponsoriz ă ri ş i legate; 	- 

- resurse ob ţ inute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale; 

Patrimoniu efnt de baza al personalit ăţ ii juridice a 
bunurile acesteia st 	Ze privat ă . 

ART.39 

ug iaţ iei co!umbofile 

1)e.&rile, indiferent de sursa lor, cheltuielile de orice 
cuprinsée~4M b 	il anual. 

asocia ţ iei 

natură  ale 

Pl 
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alte venituri prev ă zute de• lege. 	• 	 . 	• 

(4) Cheltuielile pot avea urm ătoarea destina ţ ie: 
• 	 - organizarea de competi ţ ii.i manifest ă ri columbofile; 

- cheltuieli de salarizare; 
... 	. 

- chirii, comisioane si speze bancare; 
• - plata utilit ăţ ilor curente; 

. 	• - procurarea de materiale de profil si dot ă ri diverse; 
• 	 - indemniza ţ ii,prirneipremii; 

- contravaloare cazare, mas ă , transport si diurn ă ; 

- susţ inere financiar ă  pentru apari ţ ia publica ţ iilor columbofile; 

- achizi ţ ionare rechizite, imprimate, birotic ă , medalii si trofee; 	 .,.. ., 
- investi ţ ii curente si pe termen lung; 
- cotiza ţ ii la forul superior; 	 • 
- aite cheltuieli de func ţ ionare. 	 • - 

(5) Asocia ţ ia se supune verific ă rilor financiare ale FCPR si ale organeloi titate ale statului 

potrivit legilor si statutului propriu si al FCPR. 

ART.40 

Cota de participare a membrilor la bugetul de venituri si c 	-iasocia ţ iei columbofile 
reprezint ă  produsul cuantumului cotei de participare aprobatafarea Generala pe fiecare 

membru si num ă rul total de membrii columbofili afilia ţi. Acet thit ă  pân ă  la data stabilit ă  de 
că tre:Adunarea Generala a FCPR. 

CAPITOLULVIII. D•f1l  FINALE 

ART.41 	• 

Durata de func ţ ionare a asocia ţ iei co tibile este nelimitat ă . 

ART.42 • 

Dizo lva rea asociaţ iei co lumS 
(1) Dizolvarea asocia ţ i s 	face astfel: 

• 	 -dedrept; 	. 
• 	; .•. ..:.•.. . .... 	 pronun ţat ă  d•e instan ţa:co.rnpt.enta;: 	: 	. 	;: 	• 

- prin hot ă râra Arii Generale. 

(2) Asociath Ô 	bofil ă  ,,Porumbei Maraton Gala ţ i se dizolvă  de drept în urm ă toarele 

\ ) 	

condi ţ
ii: - îm atei pentru care a fost constituit ă ; M - %,d 

, rF. 	sau imposibilitatea realiz ă rii scopurilor pentru care a fost constituit ă  dacă  în 

terme.n dju de a constatarea unui astfel de fapt n •u se produce schimbarea acestui scop; 

osibilitatea constituirii adun ă rii generale sau a consiliului director în conformitate cu 

Xaocia ţ iei, dacă  aceasta situ ăţ ie dureaz ă  mai mult de un an de la data la care aceste organe 

ucere trebuiau s ă  se constituie; 

- reducerea num ă rului de asocia ţ i sub limita fixata de lege, dac ă  acesta nu a fost complinit 

timp de trei luni. 

• 	 (3) Constatarea dizolv ă rii se realizeaz ă  prin hotă rârea judec ă toriei în a c ă rei circumscrip ţ ie 

se afla sediul asocra ţ iei, la cererea oric ă rei persoane 	 . 

-. . 
	interesate. 

(4) Asocia ţ ia se dizolvă  prin hotă râre judec ă torească  la cererea oric ă rei 

ersone inter.esate: 	 : 	. 	 . 	...- . 	 .. • 
- când scopul sau activitatea sa a devenit ilicit ă  saucontrara ordinii publice; 

- 	 - când realizarea scopului este urm ă rită  prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice; 



- când asocia ţ ia urm ă re ş te un alt scop decât cel pentru car ă  s-a constituit; 

- când asocla ţ ia a devenit insolvabil ă . 	 . 

(5) Asocia ţ ia se poate dizolva prin. hot ă rârea Adun ă rii Generale cu votui a 2/3 dinmenbri 

acesteia. Hot ă rârea de dizolvare se depune Ja Judec ă toria în circumscrip ţ ia în care îi are sul 

asocia ţ ia în 15 zile de la data ş edinei de dizolvare. 	 . 

(6) La dizolvare se va hot ă ra modul de Jichidare a patrimoniului cu votul a 2/3 din mem 

Adun ă rii Generale. 

(7) În cazul dizolvă rii de drept si prin hotă râre judec ă toreasc ă  lichidatorii vor fi numi ţ i prin 

aceasta hot ă râre, procedura Jichid ă rii fiind prevă zut ă  de dispozi ţ iile art. 61-72 din OG 26/2000 

republicată .  

(8) În cazul dizolv ă rii asocia ţ iei bunurile r ă mase în urma lichid ă rii nu se pot tran.rt.t 

persoane fizice. Aceste bunuri pot fi transmise c ă tre persoanejuridice de drept privat sddrept 

public cu scop identic sau asem ă n ă tor, printr-o procedur ă  stabilit ă  în statutul asoa ţ iei . 

(9) Transmiterea bunuriJor se poate face c ă tre o asocia ţ ie columbofif ă  are coordoneaz ă  
activitatea colurnbofiJ ă  în cadrul aceleia ş i unităţ i administrativ teritoriale. 	. 

ARŢ .43 Fuziuneasi divizarea asocia ţ iiiorcolumbofi(e 

(1) Fuziunea se face prin absorb ţ ia de că tre o alt ă  asocia ţiea 

contopirea a doua sau mai mu!te  asocia ţ ii pentru a alc ă tui o aso 

(2) FCPR are dreptul în cazul existefltei într-un jud ţ a 	rnultor asocia ţ ii coJumbofile 

afiliate s ă  dispun ă  convocarea Adun ă rilor Geflerale în 	 procedurii de fuziune. 

(3) În urma fuziunii în fiecare jude ţ  al ţă rii ş i în 	ureşti va ră mâne o singură  asocia ţ ie 

afiliată  Ja FCPR, în termen  de 5ase luni de Ja intrarea îre a prezentului statut. 

(4) Divizarea se face prin împ ă rţ irea întreg1irimoniu aJ unei asocia ţ ii care îi înceteaz ă  
existen ţa între dou ă  sau mai rnulte asocia ţ ii ç LI 	e existente sau care iau astfel fiin ţă . 

ART.44 	 , 

Ţransformarea asocia ţ iiior colii 	filqipstrwcturi sportive 

(1) Adunarea Generala 	 are obJiga ţ ia s ă  respecte o eventuala hot ă râre a 

adun ă rii generale a FCPR referito 	ransformarea structurii asociative organizat ă  în baza OG 

26/2000 republicat ă  in struct 	p.ertivă , conforma Legii 69/2000 republicat ă , metodologia de 

transformare urmând a fi tràà 	s u sji ri utâ din toate punctele de vedeie de c ă tre federa ţ ie 

ARŢ .45 	 .. 	.. 	 .. 

Locuri!e 	 i .. n Consiliul Pirector sau in organele de execu ţ ie ş i 

completeaz ă  Ja pr1unare Generalaa Asocia ţ iei, unde se va proceda Ja alegeri p}€ în 

conformitate 	zentuJ statut. 	 . 

\ 
calităţ ii de membru columbofil al asocia ţ iei atrage ş i pierderea caJit 	- 

memarganelor de conducere, execu ţ ie ş i controJ ale asocia ţ iei. 

RT.47 

Modiicarea actului constitutiv ş i statutului se face cu respectarea prevederilor Capitolului 

V! din OG 26/2000 ş i a legisla ţ iei în vigoare. 

ART.48 
Consiliul Director va hot ă rî ş i va proceda în timp utiJ Ja adaptarea corespunz ă toare a 

prevederi!or statutare care devin contrare ac ţelor normative în vigoare, prin modificarea necesar ă  a 

textetor asigurând comunicarea ş i cunoa şterea acestora, în vederea respect ă rii Jor de c ă tre 

asocia ţ iile columbofile  afiliate Hot ă rarile vor fi supuse spre analiza ş i aprobare Ja prima Adunare 

:. 	:::::;..::.. .............. 	 .,,.. 	 . 	 . 	 . 

AT.L 
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StatutulAsociaţiei Columbofile,,Porumbei Maraton Gala ţi 

(1) Prezentul statut a fost e!aborat în conformitate cu Constitu ţ ia României, revizuit ă  prin 

Legea 429/2003 aprobata prin Referendumul Nationa! din 18-19 Octombrie 2003 ş i în baza OG 

26/2000 cu privire !a Asocia ţ ii ş i Funda ţ ii modificat ă  completa ă  ş i aprobată  pr!n Legea 
rr.246/2005. 

(2) Prezentul statut a fost adoptat în Adunarea Generala a Asocia ţ iei Co!umbofile 
\k 	Porumbei Maraton Galaţ i, la data de 21 04 2017, dat ă  de la care intră  în vigoare 

. 	(3) Prezentul statut va fi depus la Judec ă toria Tecuci în termen de 5 zile de la data adopt ă rii 

:ale în şedin ţa Adun ă rii Generale. 

***** 

Actul a fost tehnoredactat la Societatea Profesiona ă  Notarială  - PACTA înt 	singr 

exemptar original care r ămâne în arhiva birou!ui notaria! si 4 duplicate, din care uri 	pli 	rămâne 

în arhiva birou!ui notariai si 3 duplicate pentru p ă rţ i. 

MEMBRII FONDATORI: 

Semn ă turi: 

GROSUGABRIEL 

COBZARU POMPILIU DANIEL 

GROZAVJJ fl.TCA 

v 
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ROMÂNIA 
Ijniunea Natională  a Notarilor Publici 
SOCIETATE PROFESIONALĂ  NOTABL&LĂ  PACTA 
Licentadefunctionarenr.3215/2816/19.12.2013 
SEDIUL : Str. Costache Racovit ă , bl. R4, ap.84, Tecuci,jud. Galati 
Operator de date cu caracter personalînregistrat sub nr. 15 1 0/2005 

Tel/fax :0236.812430 

INCHEIERE DE AUTENIFICARE 1\Tr.2048 
Anul 2017 luna inai ziva 26 

În faţa mea ABGINT GEORGIANA INGRID notar pub].ic la sediul 
biroului, s-au prezentat: 

1. Grosu Gabriel,cu dorn.ici]iul în Tecuci, str. Ana Ipătescu, nr.1 18B, 
judeţul. Galaţi, identiflcată  prin carte de identitate seria GL nr. 982050/20 1 4 
elîberată deSPCLEPTecuci., CNP 1701 115173159, 

2. Cobzaru Pompiliu-Daniel, cu domiciliu]. în Tecuci, str. Natalia Negru, 
fl. 1, judeţul Galaţl, identificat prin carte de identitate seria GL nr. 
855874/2013eLiberată deSPCLEPTecuci,CNP 1680218173167, 

3. Grozavu Costică , cu domiciliu]. în Tecuci, str. Ana Ip ătescu, nr.77A, 
judeţul Galaţi,  identificat prin carte de identitate seria ZL nr. 04 1 395/20 1 5 
e1îberată  de SPCLEF Tecuci, CNP 155 1006173169,  toţi în numele si pentru 
Asoeiaţia Coluxabofilă  ,,Porumbei MaratonGala ţi, şi care au prezentat 5 
exemplare ale Statutulul. Asocia ţiei Columbofile , ,Porumbei Maraton Gala ţi 
şi care, după  citirea actu1ui, au consim ţit la autentificarea prezentului 
înscris şi au semnat unicul exemplar. 

În temeiul art.12 lit.b din Legea notarilor pub1ici si a activităţii 
notarlale nr.36/1.995 republicat ă , cu modificările ulterioare, SE DECLARA 
AUTENTIC PREZENTUIJ ÎNSCRIS 

S-a perceput onorariu1 de 130 lei şi TVA 24,7 lei cu chitanţa 
nr.131688 

NOTAB PUBLIC, 
ARGINT GEORGIANA INGRID 

Prezentul dupiicat s-a Tntacmit Tn 
exemplare, de ARGINT GEORGJANA-1, 
notar public,ast ă zi da 	tentific ă rii 
actului ş î 
ca orlginalu 



Ş  . Dosar nr. 3635/324/2017 

ROMÂNIA 
JUDECĂTORIA TECUCI, JUDEŢUL GALAŢI 

ÎNCHEIERE 
Şedinţa publică  din data de 07.07.2017 

Instanţa constituită  din: 
PREŞEDINTE - BIRO NICOLETA - judeeător 

GREFIER - CHIRILA FLORENTINA 

La ordine se află  soluţionarea cererii formulat ă  de petenta ASOCIA ŢIA COLUMBOFILĂ  
,,PORUMBEI MARATON GALAŢI , cu sediul în Tecuci str. Ana Ip ătescu nr. 77 jude ţul 
Galaţi - prin reprezentant Iegal , pentru înregistrarea asocia ţiei în registrul special af1at Ia grefa 
Judecătoriei Tecuci. 

La apelul nominal efectuat în şedinţă  publică  a răspuns av. Ş tefan Victor Mihu ţ  reprezentând 
asociaţia în baza împuternicirii avoca ţiale nr. 00221 75 existentă  la fila 5 dosar. 

Procedura de citare este legal îndeplinit ă  
S-afăcut referatul cauzei de c ătre grefierul de şedinţă, care invedereaz ă  instanţei că  s-au 

depus la dosar actul de proprietate cu privire la imobilul ce constituie sediul asocia ţ iei ş i 
certificatele de cazier fiscal ale membrilor fondatori , dup ă  care: 

Instanţa pune în discuţie competenţa de soluţionare a•cauzei. 
Apărătorul asociaţiei consideră  că  Judecătoria Tecuci este competent ă  să  soluţioneze 

prezenta cauză . 
Instanţa, conform art. 131  CPC rap.la  art. 5 din OG 26/2000 , constat ă  că  este competentă  

• general, material şi teritorial să  judece pricina, după  care acordă  cuvântul pentru propunere de 
probe. 

Av.Ştefan Victor Mihuţ  arată  că  în afara înscrisurilor depuse la dosar , nu are alte probe de 
administrat. 

Instanţa încuviinţează  proba cu înscrisurile depuse la dosar, în temeiul art. 258 CPc , ca 
fiind utilă, concludentă  şi pertinentă  cauzei. 

Av.Ştefan Victor Mihuţ  precizează  că  nu are alte cereri de formulat. 
Nemaifiind cereri de formulat, excep ţii de ridicat, instanţa constată  cauza îri stare de 

judecată  şi acordă  cuvântul pentru dezbateri pe fond.. 
Av.Ştefan Victor Mihuţ  solicită  admiterea cererii , a se constata îndeplinite condi ţiile Iegale 

pentru acordarea personalit ăţii juridice asociaţiei şi înregistrarea acesteia în registrul asocia ţ ii Ior 
şi fundaţiilor af1at la grefa Judec ătoriei Tecuci. 

Instanţa declară  închise dezbaterile şi reţine cauza în pronunţare. 

INSTAN Ţ A 
Deliberând asupra cauzei civile de fa ţă : 
Prin cererea înregistrat ă  Ia Judecătoria Tecuci sub nr.de  înregistrare 3 63 5/3 24/20 1 7 din 

29.06.2017, petenta Asociaţia Columbofilă  PORUMBEI MARATON Galaţi a solicitat 
înscrierea sa în registrul special aflat.1g grefa Judec ătoriei Tecuci. 

A depus la dosar urm ătoarele înscrisuri: actul constitutà ,  autentificat sub nr.2053/26.05.201 7 
şi statutul asociaţiei autentificat subn.2048/26.05.201 7, extrs de carte funciar ă, dovada 
disponibilităţii denumirii, actul de partaj vo1untai ni.4447/27. 1 2.2005, certificatele de caziei• fiscal 
ale membrilor fondatori, dovada patrimoniului. _ 

• Analizând actele şi lucrările dosarului , instan ţa a reţinut următoarele: 

Vă afragem atenţia că  dateie menţionate în prezentul document se înscriu în cele prev ăzute de Legea nr. 67712001, fapt ce conferă  
obligativitatea protejârii, conserv ării şi folosirii acesfora doar în scopul prev ăzut de lege. 
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