Universitatea Cluj

Asociaţia Club Sportiv de Fotbal Alb-Negru a Studenţilor Clujeni
Str. Moţilor nr. 5, Cluj-Napoca, jud. Cluj
contact@fcuniversitateacluj.ro

REGULAMENT
privind statutul de membru susţinător al FC Universitatea Cluj
Asociația Club Sportiv de Fotbal “Alb-Negru” al Studenților Clujeni

CAPITOLUL I
Art.1. Prezentul Regulament reglementează statutul de membru susţinător al Asociaţiei Club
Sportiv de Fotbal “Alb-Negru” al Studenților Clujeni – Universitatea Cluj, în conformitate cu
Statutul Asociaţiei, şi conţine normele de aplicare ale prevederilor din statut referitoare la
membrii susţinători.
Art. 2. Membrii susţinători ai Asociației Club Sportiv de Fotbal “Alb-Negru” al Studenților Clujeni
– Universitatea Cluj se angajează să respecte legile Statului Român, statutul şi regulamentele
Asociaţiei, cât şi alte regulamente la care Asociaţia aderă.
CAPITOLUL II
Art. 3 Pot deveni membri susţinători ai Asociaţiei persoanele fizice din ţară sau străinătate
(inclusiv minori), care au capacitate deplină de exercițiu, indiferent de cetățenie sau
naționalitate, care doresc desfășurarea unor activități circumscrise scopului propus al
Asociației, îndeplinesc condițiile prevăzute în Statut ori stabilite de Adunarea Generală a A
sociaţiei și aderă la actele constitutive, consimțind să sprijine moral și material activitatea
Asociației.
Art. 4 Prin membru susținător se înţeleg persoanele fizice care aderă la Asociație și sprijină activ
îndeplinirea scopului și obiectivelor acesteia, prin achitarea unei cotizaţii anuale (sau sezoniere)
al cărei cuantum va fi stabilit prin decizia Consiliului Director;
Art. 5 Calitatea de membru susținător se acordă de către Consiliul Director în urma cererii de
adeziune adresate de către persoana interesată, după achitarea taxei stabilite; în cazul în care
Consiliul Director va respinge cererea, taxa va fi returnată integral.
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Art. 6 Drepturile și obligațiile membrilor susţinători:
(1) Drepturile membrilor susţinători sunt următoarele:
a) să îşi aleagă, o dată la doi ani, în urma unui proces electoral corect şi transparent,
reglementat şi supravegheat de Consiliul Director, un Comitet al Membrilor Susţinători, format
din 3 membri; pot vota în cadrul acestui proces electoral toţi membrii susţinători care au
achitată cotizaţia la zi; alegerile au loc o dată la doi ani, la data stabilită de Comitetul Director,
indiferent de numărul membrilor prezenţi, în condiţiile în care ele au fost convocate cu 15 de
zile înainte şi anunţate pe pagina oficială de internet şi de Facebook a FC Universitatea Cluj;
b) Comitetul Membrilor Susţinători să îşi delege un reprezentant permanent cu drept de
vot în Adunarea Generală a Asociaţiei;
c) să îşi delege un reprezentant care poate participa, pe bază de invitaţie, la şedinţele
Consiliului Director al Asociaţiei, în calitate de invitat fără drept de vot; acesta va fi ales dintre
cei trei membri ai Comitetului Membrilor Susţinători, va îndeplini şi rolul de preşedinte al
Comitetului Membrilor Susţinători şi nu poate fi aceeaşi persoană cu cea desemnată la Art. 6 (1)
lit. b).
d) să beneficieze de oferte din partea Asociaţiei, a partenerilor, sponsorilor şi
susţinătorilor acesteia (inclusiv, dar fără a se limita la, reduceri şi alte oferte comerciale,
promoţii, discount-uri, jocuri, concursuri şi alte instrumente de fidelizare, marketing şi vânzări),
care vor fi comunicate periodic membrilor susţinători; beneficiile de care se pot bucura membrii
susţinători sunt acordate prin decizia Consiliului Director.
(2) Principalele obligații ale membrilor susţinători sunt următoarele:
a) să cunoască şi să respecte întocmai Statutul, regulamentele și hotărârile Adunării
Generale și ale Consiliului Director al Asociației;
b) să cunoască scopul și obiectul de activitate al Asociației și să apere interesele
acesteia;
c) să susțină activitatea Asociației, în toate aspectele sale;
d) să achite obligațiile financiare ce le revin potrivit angajamentelor asumate (cotizaţia
anuală), conform Statutului şi prezentului Regulament;
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e) să nu întreprindă acțiuni sau măsuri care ar putea prejudicia moral, patrimonial sau
care ar afecta imaginea Asociației, a partenerilor, sponsorilor şi susţinătorilor acesteia;
(3) Reprezentantul membrilor susţinători în Adunarea Generală are următoarele drepturi şi
obligaţii:
a) dreptul să își exprime prin vot, în urma mandatului primit de la Comitetul Membrilor
Susţinători cu majoritate de voturi, opțiunea față de proiectele de hotărâre ale Adunării
Generale a Asociatiei, precum și în legătură cu strategia și acțiunile întreprinse de Asociație
pentru realizarea scopului și obiectului său de activitate;
b) dreptul să formuleze propuneri, cereri, sesizări;
c) dreptul să solicite motivat includerea pe ordinea de zi și a altor probleme decât cele
anunțate.
d) obligaţia de a participa activ la lucrările Adunării Generale al Asociatiei , să sprijine
moral și material desfășurarea activităților;
(4) Comitetului Membrilor Susţinători se organizează şi funcţionează în cadrul Asociaţiei, după
următoarele reguli:
a) Comitetului Membrilor Susţinători este format din trei membri aleşi, o dată la doi ani,
în urma unui proces electoral corect şi transparent, reglementat şi supravegheat de Consiliul
Director; În cazul în care vor exista mai mult de trei candidaturi pentru Comitetul Membrilor
Susţinători, vor fi desemnaţi membri ai Comitetului primii trei candidaţi, în ordinea numărului
de voturi acordat; În caz de vacantare, se vor organiza alegeri parţiale.
b) Comitetul Membrilor Susţinători se întâlneşte în şedinţă ordinară cel puţin o dată la
trei luni şi în şedinţă extraordinară ori de câte ori este nevoie;
c) Membrii aleşi în Comitet îşi pierd această calitate prin deces, retragere, prin
excluderea din Asociaţie, conform prezentului Regulament sau a Statutului, prin lichidarea
Asociaţiei.
Art. 7 (1) Calitatea de membru susţinător al Asociației încetează prin deces, retragere,
excludere sau în urma lichidării Asociației.
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(2) Cererea de retragere se comunică Consiliului Director cu cel puțin o lună anterior
momentului de la care urmează a produce efecte. Taxele, cotizaţiile sau sumele achitate până la
emiterea deciziei de retragere rămân spre folosinţă Asociaţiei.
(3) Măsura excluderii se poate dispune în următoarele situații:
a) producerea de prejudicii materiale sau morale prin acte sau fapte contrare scopului și
obiectivelor Asociației;
b) realizarea de acte sau fapte ce contravin prevederilor Actului constitutiv, Statutului,
hotărârilor organelor de conducere și administrare ale Asociației sau prezentului Regulament;
c) neplata la termen a cotizației;
(4) În cazul membrilor susţinători, excluderea se hotărăşte prin decizie a Consiliului director,
adoptată cu majoritate calificată.
Art. 8 Cotizaţia pentru fiecare membru susţinător care aderă la Asociaţie se stabileşte prin
decizie a Consiliului Director şi are o valoare egală pentru toţi membrii; în cazul în care o
persoană doreste să finanţeze activitatea Asociaţiei cu o sumă ce depăşeşte valoarea cotizaţiei,
diferenţa va fi acoperită printr-un contract de sponsorizare; la valoarea cotizaţiei se pot adăuga
costurile de procesare a documentelor şi de emitere a cardurilor de membru susţinător. Prin
decizia Consiliului Director, cotizaţia poate fi anuală sau sezonieră (sezon competiţional).
Art. 9 (1) Potrivit Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România,
membrii susţinători pot participa voluntar la activităţi desfăşurate în folosul asociaţiei, fără
remuneraţie, individual sau în grup.
Art. 10. Prezentul regulament poate fi modificat prin decizia Consiliului Director şi se
completează cu prevederile Statutului Asociaţiei.

4

