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Art.9
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Art. 10

Text actual

Text propus

Dispoziții Generale
Conform prevederilor Legii educației fizice şi sportului
nr. 69/2000, pot fi membri ai F.R.H. următoarele structuri
sportive, care desfășoară în mod organizat activitatea de
handbal, respectiv:
a) Cluburile sportive, persoane juridice de drept public,
inclusiv unitățile de învățământ cu program sau profil
sportiv, asociații de tip clubul copiilor şi/sau elevilor;
b) Cluburi sportive, persoane juridice de drept privat;
c) Asociațiile Județene de Handbal şi Asociația Municipală de
Handbal București;
d) Cluburi sportive profesioniste organizate ca asociații fără
scop patrimonial sau societăți comerciale sportive pe
acțiuni
Afilierea
...
4. Odată cu cererea de afiliere, structura sportivă trebuie să
depună următoarele înscrisuri:
A. În cazul structurilor sportive, persoane juridice de drept privat
a) actul constituirii și statutul, autentificate;
b) o copie a hotărârii judecătorești, definitive prin care s-a
acordat personalitatea juridică;
c) o copie certificată conform cu originalul a certificatului
de identitate sportivă;
d) o copie legalizată a certificatului de înscriere în Registrul
Național al persoanelor juridice fără scop patrimonial, în
cazul structurilor sportive persoane juridice fără scop
patrimonial;
e) o copie legalizată a certificatul de înmatriculare în
Registrul Comerțului, în cazul structurilor sportive
organizate ca societăți comerciale sportive pe acțiuni;

Dispoziții Generale
Conform prevederilor Legii educației fizice şi sportului
nr. 69/2000, pot fi membri ai F.R.H. următoarele structuri
sportive, care desfășoară în mod organizat activitatea de
handbal, respectiv:
a) Cluburile sportive, persoane juridice de drept public,
inclusiv unitățile de învățământ cu program sau profil
sportiv, asociații de tip clubul copiilor şi/sau elevilor;
b) Cluburi sportive, persoane juridice de drept privat;
c) Asociațiile Județene de Handbal şi Asociația Municipală
de Handbal București.

Afilierea
...
4. Odată cu cererea de afiliere, structura sportivă trebuie să
depună următoarele înscrisuri:
A. În cazul structurilor sportive, persoane juridice de drept
privat
a) actul constitutiv și/sau statutul, redactat în forma
prevăzută de lege;
b) o copie a hotărârii judecătorești, definitive prin care s-a
acordat personalitatea juridică;
c) o copie certificată conform cu originalul a certificatului
de identitate sportivă;
d) o copie legalizată a certificatului de înscriere în
Registrul Național al persoanelor juridice fără scop
patrimonial, în cazul structurilor sportive persoane
juridice fără scop patrimonial;

f) dovada sediului;
e) o copie legalizată a certificatul de înmatriculare în
g) dovada patrimoniului;
Registrul Comerțului, în cazul structurilor sportive
h) dovada achitării taxei de afiliere.
organizate ca societăți comerciale sportive pe acțiuni;
B. În cazul cluburilor sportive persoane juridice, de drept public
f) dovada sediului;
a) actul administrativ certificat conform cu originalul sau
g) dovada achitării taxei de afiliere.
actul normativ, oricare din acestea legalizate, prin care
au fost înființate şi/sau organizate;
B. În cazul cluburilor sportive persoane juridice, de drept public
b) actul de dispoziție, legalizat, prin care este aprobat
g) actul administrativ certificat conform cu originalul sau
regulamentul de organizare şi funcționare;
actul normativ, oricare din acestea legalizate, prin care
c) o copie legalizată a certificatul de identitate sportivă;
au fost înființate şi/sau organizate;
d) dovada sediului;
h) actul de dispoziție, legalizat, prin care este aprobat
e) dovada patrimoniului;
regulamentul de organizare şi funcționare;
f) dovada achitării taxei de afiliere.
i) o copie legalizată a certificatul de identitate sportivă;
C. În cazul unităților de învățământ cu program sportiv :
j) dovada sediului;
a) actul de dispoziție, legalizat, prin care au fost înființate;
k) dovada achitării taxei de afiliere.
b) actul de dispoziție, legalizat, prin care se stabilește ca
respectiva unitate de învățământ să desfășoare, pe lângă C. În cazul unităților de învățământ cu program sportiv :
activitatea de învățământ, şi activități de selecție,
g) actul de dispoziție, legalizat, prin care au fost înființate;
pregătire şi participare la sistemul competițional național
h) actul de dispoziție, legalizat, prin care se stabilește ca
de handbal;
respectiva unitate de învățământ să desfășoare, pe lângă
c) o copie certificată conform cu originalul a certificatului
activitatea de învățământ, şi activități de selecție,
de identitate sportivă;
pregătire şi participare la sistemul competițional
d) dovada sediului;
național de handbal;
e) dovada patrimoniului;
i) o copie certificată conform cu originalul a certificatului
f) dovada achitării taxei de afiliere.
de identitate sportivă;
j) dovada sediului;
k) dovada achitării taxei de afiliere.
Art.11.
Pct. 3

Afilierea provizorie
.........
3.Membrul afiliat provizoriu trebuie să respecte toate obligațiile
prevăzute de Statutul și Regulamentele F.R.H., în sarcina
membrilor afiliați. Membrul afiliat provizoriu are toate

Afilierea provizorie
.........
3.Membrul afiliat provizoriu trebuie să respecte toate
obligațiile prevăzute de Statutul și Regulamentele F.R.H., în
sarcina membrilor afiliați. Membrul afiliat provizoriu are toate

drepturile și obligațiile membrului afiliat definitiv, cu excepția
dreptului de vot. Dreptul de vot, va fi acordat începând cu data
emiterii hotărârii Adunării Generale, prin care s-a decis asupra
afilierii definitive

drepturile și obligațiile membrului afiliat definitiv, cu excepția
dreptului de vot. Dreptul de vot, va fi acordat începând cu data
emiterii hotărârii Adunării Generale, prin care s-a decis asupra
afilierii definitive, după înregistrarea modificărilor actelor
constitutive ale F.R.H. în Registrul Special Asociații și Fundații
aflat la Grefa Tribunalului București.
Adunarea Generală are următoarele atribuțiuni:
Art.22.2 Adunarea Generală are următoarele atribuțiuni:
......
......
lit g)
g) alege și revocă: Președintele F.R.H; Vicepreședintele F.R.H.; g) alege și revocă: Președintele F.R.H; Vicepreședintele
membrii C.A., cu excepția reprezentantului sportivilor; membrii F.R.H.; membrii C.A.; membrii Comisiei de Cenzori;
Comisiei de Cenzori; Președintele Comisiei de Apel;
Președintele Comisiei de Apel;
Adunarea generală de alegeri. Dispoziții generale.
.........

Adunarea generală de alegeri. Dispoziții generale.
.........

15.Dacă președintele, vicepreședintele, membrii C.A.-cu
excepția reprezentantului sportivilor, președintele Comisiei de
Apel sau membrii Comisiei de Cenzori, își încetează activitatea
sau nu-şi mai pot exercita atribuțiile ca urmare a pierderii
calității de bază pentru care au fost aleși, ei vor fi înlocuiți, la
următoarea Adunare Generală conform prevederilor prezentului
statut, doar pentru durata rămasă din mandat.

15.Dacă președintele, vicepreședintele, membrii C.A.,
președintele Comisiei de Apel sau membrii Comisiei de
Cenzori, își încetează activitatea sau nu-şi mai pot exercita
atribuțiile ca urmare a pierderii calității de bază pentru care au
fost aleși, ei vor fi înlocuiți, la următoarea Adunare Generală
conform prevederilor prezentului statut, doar pentru durata
rămasă din mandat.

Dispoziții generale. Alegerea Președintelui F.R.H.
........
7.În cazul în care pentru funcția de președinte este un singur
candidat, Adunarea Generală poate aproba alegerea acestuia prin
vot secret.
Art.36.2 Dispoziții generale. Atribuții ale Secretarului General al F.R.H.
Lit. f)
2. Secretarul general al FRH îndeplinește următoarele atribuții
principale:
.....

Dispoziții generale. Alegerea Președintelui F.R.H.
........
7.În cazul în care pentru funcția de președinte este un singur
candidat, Adunarea Generală poate aproba alegerea acestuia
prin vot deschis.
Dispoziții generale. Atribuții ale Secretarului General al
F.R.H.
2. Secretarul general al FRH îndeplinește următoarele atribuții
principale:
.....

Art.28
Pct. 15

Art.34
Pct. 7

f) participă, fără drept de vot, la ședințele C.A. și ale C.D., f)participă, la ședințele C.A. și ale C.D., răspunzând de
răspunzând de secretariatul acestora, conform dispozițiilor secretariatul acestora, conform dispozițiilor prezentului statut.
Secretarul General al F.R.H. nu are drept de vot în cadrul
prezentului statut
ședințelor C.A.

