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ACTUL CONSTITUTIV AL ASOCIATIEI  

„CLUBUL SPORTIV UNIVERSITAR AGRONOMIA IAŞI” 

 

CAPITOLUL I. CADRUL LEGAL  

Clubul Sportiv Universitar Agronomia Iaşi, este o persoană juridică, de drept 

privat, autonom, neguvernamental, apolitic, fără scop lucrativ, constituită în condiţiile 

OUG 26/2000 cu privire la asociaţii și fundaţii. 

 

CAPITOLUL II. PERSONALITATEA JURIDICĂ 

„CLUBUL SPORTIV UNIVERSITAR AGRONOMIA IAŞI” 

Conform Art. 8 aliniat 1 din O G Nr 26/2000 cu privire la asociaţii, asociaţia a 

dobândit personalitate juridică prin înscrierea în Registrul Fundaţiilor şi Asociaţiilor 

aflat la Grefa Judecătoriei Iaşi. 

Asociaţia este persoana juridică constituită din 8 (opt) membrii fondatori 

mentionaţi la capitolul III, care pe baza înţelegerii între ei şi a voinţei manifestată prin 

prezentul Statut şi a Actului constitutiv, pun în comun contribuţia materială, 

cunoştinţele, şi/sau aportul lor în muncă pentru realizarea unor activităţi în interesul 

comunităţii. 

 

CAPITOLUL III. MEMBRII FONDATORI 

1. JITĂREANU GERARD   

2. BOIŞTEANU PAUL CORNELIU  

3. VÎNTU VASILE  

4. POP IOAN MIRCEA  

5. LEONTE CONSTANTIN  

6. CARP-CĂRARE MIHAI  

7. ULEA EUGEN  

8. MIHALCEA RADU  

 

CAPITOLUL IV. SCOPUL ASOCIAŢIEI„CLUBUL SPORTIV 

UNIVERSITAR AGRONOMIA IAŞI” 
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Conform art.6, al.2 pct. B şi al.3, pct.B din O.G. 26/2000 cu privire la Asociaţii 

şi Fundaţii, scopul Asociaţiei este în genere, în mod permanent în scop ideal de: 

a. asigurarea cadrului legal, regulamentar, tehnic, material, organizatoric şi a 

măsurilor de protecţie pentru popularizarea şi promovarea următoarelor ramuri de sport. 

Arte Marţiale, Arte Marţiale de contact, Atletism, Badminton, Baschet, Biliard, 

Ciclism, Culturism şi Fitnes, Dans sportiv, Ecvestru, Fotbal, Gimnastică, Handbal, Judo, 

Karate Modern, Karate Tradiţional, Karate W.K.C., Motociclism, Nataţie şi Pentatlon 

Modern, Oina, Patinaj, Polo, Popice şi Bowling, Rugby, Scrimă, Şah, Tenis, Tenis de 

Masă,Tir sportiv, Tir cu arcu, Volei. 

Aceste ramuri se sport, vor avea ca obiectiv dezvoltarea pe plan judeţean, naţional 

şi internaţional, la nivel amator. 

b. aplicarea unui sistem riguros de selecţie, pregătire şi competiţii pentru ramurile 

mai sus menţionate. 

c. afirmarea sportivilor cu calităţi deosebite având ca obiectiv realizarea unor 

rezultate de prestigiu pe plan intern şi internaţional. 

d. Asociaţia „CLUBUL SPORTIV UNIVERSITAR AGRONOMIA IAŞI”va 

lucra cu Organele Administraţiei Publice cu atribuţii în sport, şi cu Autorităţile Locale 

în scopul asigurării mijloacelor necesare pentru dezvoltarea ramurilor de sport 

menţionate, pregătirea sportivilor de performanţă, acordării sprijinului medical, pentru 

integrarea socială şi profesională. 

 

CAPITOLUL V. DENUMIREA ASOCIAŢIEI „CLUBUL SPORTIV 

UNIVERSITAR AGRONOMIA IAŞI” 

Conform art. 6 al. 2, pct d din O.G. 26/2000 cu privire la Asociaţii şi Fundaţii 

denumirea prezentei persoane juridice este ASOCIAŢIA CLUB SPORTIV 

UNIVERSITAR AGRONOMIA IAŞI. 

Aceasta este o persoană juridică, de drept privat, autonomă, neguvernamentală, 

apolitică şi fără scop lucrativ, constituită în baza O.G. 26/2000 cu privire la Asociaţii şi 

Fundaţii. 

Denumirea a fost rezervată prin dovada disponibilităţii denumirii, eliberată de 

Ministerul Justiţiei şi înregistrată cu nr. 30360 din data de 22.12.2004 
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CAPITOLUL VI. SEDIUL ASOCIAŢIEI „CLUBUL SPORTIV 

UNIVERSITAR AGRONOMIA IAŞI” 

Conform art. 6 al. 2, pct e din O.G. 26/2000 cu privire la Asociaţii şi Fundaţii, 

sediul Asociaţiei este în România, Iaşi, Aleea M. Sadoveanu nr. 4, corp S, Biroul 4, conf. 

adeverinţei nr. 538 din 20.01.2005. 

 

CAPITOLUL VII. DURATA 

Conform art. 6 al. 2, pct e din O.G. 26/2000 cu privire la Asociaţii şi Fundaţii, 

durata de funcţionare a Asociaţiei este pe o perioada nedeterminată. 

CAPITOLUL VIII. PATRIMONIUL 

Conform art. 6 al. 2, pct f din O.G. 26/2000 cu privire la Asociaţii şi Fundaţii, 

patrimoniul iniţial de fondare al Asociaţiei „CLUBUL SPORTIV UNIVERSITAR 

AGRONOMIA IAŞI” este format din aportul în bani al membrilor fondatori în valoare 

de 15 mil.ROL (cincisprezece milioane lei vechi). 

CAPITOLUL IX. COMPONENŢA ORGANELOR DE CONDUCERE, 

ADMINISTRARE ŞI CONTROL 

Conform art. 6 al. 2, pct g al.3, pct. f din O.G. 26/2000 cu privire la Asociaţii şi 

Fundaţii, Asociaţia se va folosi de drepturi şi va contracta obligaţii în limitele realizării 

scopului pentru care a fost constituit, scop prevăzut în Statutul Asociaţiei. 

Asociaţia îşi va exercita drepturile sale şi anume obligaţiile prin Organele de 

Direcţie şi Administraţie numite prin Statut. Voinţa Asociaţiei ca persoană juridică, se 

manifestă prin aceste organe ale sale, Asociaţia urmărind a răspunde de toate faptele 

săvârşite de aceste organe în timpul exercitării atribuţiilor sale.  

În data de 01.07.2020, Adunarea Generală a ales  noul Consiliu Director, 

format din: 

a. Conf. univ.dr.Țopa Denis Constantin,  

b. Prof. univ. dr. Stoleru Vasile,  

c. Lector. univ.dr. Murariu Florin,  
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Controlul financiar intern al al Asociaţiei „CLUBUL SPORTIV UNIVERSITAR 

AGRONOMIA IAŞI” este asigurat de către Cenzor, în persoana numitei ACATRINEI 

VANTIA NELA,  

 

 

 

 


