
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA TOMŞANI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂRE 
privind înfiinţarea clubului sportiv de drept public Club Sportiv Local Tomşani 

Văzând Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 12 din 19.02.2021, iniţiat de Primarul comunei 
Tomşani, judeţul Prahova, 

Având în vedere: 
-Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 1130 din 19.02.2021, 
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 1131 din 19.02.2021, 

În baza prevederilor: 
-Art. 874 şi art. 875 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 
-Legii nr. 273/2006 privind fmanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 
-Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, 
-Hotărârii Guvernului nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere in aplicare a 

dispozit Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, 

sportiv, 
-Hotărârii Guvernului nr. 1447/2007 privind aprobarea normelor financiare privind activitatea 

În temeiul prevederilor art. 92, 129 alin. (2) lit. ,,d" alin. (7) lit. ,,f' art. 130 şi art. 139, alin (3) 
litera „h", art. 297 alin. (I) litera „d" şi art. 349 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

Consiliul local al comunei Tomşani, judeţul Prahova, adoptă prezenta hotărâre: 

Art. 1 - Se aprobă înfiinţarea Clubului Sportiv de drept public Club Sportiv Local Tomşani 
(C.S.L. Tomşani), instituţie publică de drept public şi de interes local, aflată în subordinea Consiliului 
Local al comunei Tomşani. 

Art. 2 - Sediul administrativ al Clubului Sportiv Local Tomşani este în Comuna Tomşani, sat 
Tomşani nr. 24A, judeţul Prahova. 

Art. 3 - Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a clubului sportiv de drept 
public Club Sportiv Local Tomşani, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta Hotărâre. 

Art. 4 - Clubul Sportiv Local Tomşani are ca obiect principal de activitate selecţia şi pregatirea 
sportivilor, precum şi participarea acestora la competiţii sportive interne si internaţionale şi atingerea 
performanţelor sportive, cu scopul de a susţine activitatea sportivă de masă şi de performanţă, cu mare 
impact la public. 

Art. 5 - Clubul Sportiv Local Tomşani se organizează şi funcţionează ca persoană juridică 
romană, de drept public, în conformitate cu prevederile Legii nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi 
sportului, cu 17 secţii sportive şi anume: fotbal, handbal, baschet, volei, arte marţiale, judo, lupte, 
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atletism, dans sportiv, gimnastică, tenis de câmp, ciclism, nataţie, sab, table, sport columbofil, 
culturism şi fitnes. 

Art. 6 - Se aprobă Consiliul de administraţie al Clubului sportiv local Tomşani, în următoarea 
componenţă: 

1. Veselu Georgiana Alina - consilier local 
2. Ştefan George Remus - consilier local 
3. Mandache Ionuţ - consilier local 
4. Dumitru Andreea Mădălina - administrator public 
5. Marin Adrian Vasile - inspector asistent 

- Membru; 
-Membru; 

-Membru; 
- Membru; 
-Membru 

Art. 7 - C.S.L. Tomşani va fi înscris ca structură sportivă în Registrul Sportiv de la Agenţia 
Naţională pentru Sport; 

Art. 8-(1) Se aprobă transmiterea în folosinţă gratuită către C.S.L Tomşani pe o perioada de 5 
(cinci) ani, în vederea constituirii bazei materiale necesare activităţii sportive , bunurile aflate în 
proprietatea publică sau privată a comunei Tomşani şi în administrarea Consiliului Local şi anume: 

- teren de fotbal situat în satul Loloiasca, T 21, parcela 13 71, carte funciară 1669, în suprafaţă 
de 7659 mp, proprietate publică a comunei Tomşani; 

- teren de fotbal situat în satul Magula, T 31, parcela 236/1, în suprafaţă de 5000 mp, 
proprietate privată a comunei Tomşani. 

(2) Toate bunurile primite în folosinţă gratuită/administrare rămân în domeniul public la 
comunei Tomşani, fiind administrate de Clubul Sportiv Local Tomşani, considerate patrimoniul 
clubului şi nu îşi vor schimba destinaţia sau regimul juridic. 

(3) Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la alin. 1 se va face pe baza de protocol/ proces 
verbal de predare primire în condiţiile legii încheiat intre Comuna Tomşani prin primar si Clubul 
Sportiv Local Tomşani. 

Art. 9 -Cheltuielile pentru înfiinţarea, înregistrarea, afilierea la federaţii şi organizarea clubului 
se suportă din bugetul local de la capitolul 67, Cultură Sport. 

Art. 10- Bugetul de venituri şi cheltuieli al clubului se aprobă anual de către Consiliul Local al 
Comunei Tomşani. 

Art. 11 - Se aprobă alocarea sumei de 5000 lei din capitolul 67.02 „Cultură, recreere şi religie„ 
subapitolul 67.02.05.01 „ Sport„ alin.20.30.30 „alte cheltuieli cu bunuri şi servicii„ pentru constituirea 
patrimoniului iniţial al Clubului Sportiv Local Tomşani. 

Art. 12 - Cheltuielile specifice , şi după caz, cuantumurile acestora, ce se pot efectua pentru 
realizarea activităţii sportive, participanţii la activităţile sportive, precum şi alte aspecte finanicare ale 
activităţii sportive, se vor face în conformitate cu prevederile HG nr.144 7 /2007 privind aprobarea 
normelor financiare privind activitatea sportivă. 

Art. 13 - Se mandatează doamna Dumitru Andreea Mădălina - membru în consiliul de 
administraţie semneze /depună orice cerere sau acte necesare în vederea efectuării operaţiunilor 
specifice în vederea înscrierii în Registrul sportiv a clubului la Ministerul Tineretului şi Sportului 
precum şi la orice alte instituţii, inclusiv privind rezervarea denumirii / deschiderea contului bancar şi 
orice alte atribuţii corespunzătoare potrivit prezentei hotărâri. 
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Art. 14 - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul 
comunei Tomşani,judeţul Prahova 

Art.15- Hotărârea va fi comunicată şi înaintată instituţiilor şi persoanelor interesate de către 
secretarul general al comunei Tomşani, judeţul Prahova. 

Tomşani, "G . O�- ;)JJ �1 
Nr. 4 � 

Număr consilieri în funcţie 13 
Număr consilieri prezenţi _j_ 3 
Voturi pentru _J3 
Voturi împotrivă 
Abţineri 

Contrasemnează 
Secretar general al comunei 

Tomsani, 
, 

Matei Violeta Iuliana 
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ANEXĂ LA H.C.L. NR. I :> / .iG'. <'.J). )_J) !)__/ 

Regulamentul de organizare şi funcţionare 

al clubului sportiv de drept public 

CLUB SPORTIV LOCAL TOMSANI 
, 

CAPITOLUL I. - DISPOZIŢII GENERALE 

Art. 1. (1) Clubul Sportiv Local Tomşani, denumit în continuare C.S.L. Tomşani, 
este o persoană juridică de drept public, organizată ca instituţie publică în subordonarea 
Consiliului Local Tomşani, în temeiul Legii Educaţiei Fizice şi Sportului nr. 69/2000, cu 
modificările şi completările ulterioare precum şi a Ordonaţei de Urgenţă a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare 

(2) Denumirea clubului va fi scrisă pe antetul fiecărui act, publicaţie, comunicări sau 
corespondenţă şi anunţuri, transmise către persoanele fizice sau juridice, instanţele 
judecătoreşti, organe administrative şi instituţii publice. 

(3) Prin înregistrarea sa în Registrul Sportiv organizat la Ministerul Tineretului şi 
Sportului, Clubul Sportiv Local Tomşani va dobândi calitatea de structură sportivă, legal 
constituită şi recunoscută oficial prin eliberarea Certificatului de Identitate Sportivă (CIS), 
potrivit legii. 

Art. 2. Sediul 

(1) Sediul Clubului este în România , judeţul Prahova, localitatea Tomşani, sat Tomşani, 
nr.24A. 

(2) Clubul poate să înfiinţeze filiale, birouri, sucursale, agenţii şi în alte localităţi din 
România, cu aprobarea Consiliului Local Tomşani. 

Art. 3. Sigla 

Sigla Clubului Sportiv Local Tomşani este reprezentată în Anexa la prezentul 
Regulament. 

Art. 4. Caracterul juridic 

Clubul Sportiv Local Tomşani, este persoană juridică de drept public, apolitică, fără 
scop patrimonial, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii 
nr.69/2000 şi al prezentului Regulament de organizare şi funcţionare. 

Art. 5. Durata 

Clubul Sportiv este înfiinţat pe o perioadă de timp nelimitată, începând cu data 
înscrierii la A.N.S. 
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CAPITOLUL 11. Scopul şi obiectivul de activitate 

Art. 6. Scopul 

(I )Clubul are ca scop organizarea şi administrarea activităţii sportive şi are ca drept 
obiectiv promovarea uneia sau mai multor discipline sportive, practicarea acestora de către 
membrii lor şi participarea la competiţii interne şi internaţionale, precum şi organizarea de 
competiţii şi evenimente sportive. 

(2) Se urmăreşte dezvoltarea sportului de performanţă la nivelul comunei Tomşani, 
selecţia continuă, pregătirea sportivă, performanţa şi participarea la competiţiile interne şi 
internaţionale 

Art. 7. Obiectul de activitate 

( I )Principalele activităţi pe care clubul le desfăşoară în conformitate cu scopul 
înfiinţării sale : 

a) 

b) 

c) 

d) 
e) 

f) 
g) 

h) 
i) 

j) 

k) 
1) 

selecţia, pregătirea, realizarea performanţei şi participarea la competiţii 
naţionale şi internaţionale; 
iniţierea,organizarea şi desfăşurarea de competiţii şi acţiuni sportive, pe 
ramuri de sport, în conformitate cu statutul şi regulamentele federaţiilor 
soprtive române; 
iniţierea şi pregătirea copiilor si a tineretului în vederea practicării sportului 
de performanţă; 
popularizarea sportului la nivelul locuitorilor comunei Tomşani; 
sprijinirea deplasărilor echipelor aprobate de Consiliul local Tomşani ŞI a 
celorlalte echipe prin mijloace auto proprii sau închiriate; 
stabilirea legăturilor cu alte cluburi similare din ţară şi din străinătate; 
promovarea spiritului fairplay, combaterea şi prevenirea violenţei ŞI a 
dopajului în activitatea sportivă; 
înfiinţarea sau desfiinţarea de noi secţii de sport; 
atragerea de sponsori, coordonarea şi facilitarea sponsorizării activităţii 
sportive de către agenţii economici, persoane fizice şi juridice, din ţară şi 
străinătate; 
acordarea de burse, premii şi prime, organizarea de cursuri de specialitate, 
cantonamente în ţară şi străinătate; 
administrarea bazelor sportive aflate în exploatarea instituţiei; 
desfăşurarea altor activităţi în vederea realizării scopului şi a obiectului de 
activitate, în condiţiile legii. 

(2) Clubul Sportiv Local Tomşani promovează următoarele sporturi: fotbal, handbal, 
baschet, volei, arte martiale, judo, lupte, atletism, dans sportiv, gimnastica, tenis de 
camp, ciclism, nataţie, sah, table, sport columbofil, culturism şi fitnes. 

CAPITOLUL III. Patrimoniul clubului 

Art. 8. Patrimoniul 

(1) Patrimoniul iniţial al Clubului Sportiv Local Tomşani este alcătuit din bunurile 
care fac parte din domeniul public sau privat al Comunei Tomşani, transmise în folosinţă 
gratuită pe o perioadă de 5( cinci) ani, în vederea constituirii bazei materiale necesare 
activităţii sportive şi anume: 
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- teren de sport situat în satul Loloiasca, T 21, P 1371, CF 1669, în suprafaţă de 7659 
mp, aflat în domeniul public al comunei Tomşani; 

- teren de fotbal situat în satul Magula, T3 l ,  P 236/1, în suprafaţă de 5000 ha, aflat în 
domeniul privat al comunei Tomşani. 

(2) Toate bunurile primite în folosinţă gratuită/administrare rămân în domeniul public 
sau privat al comunei Tomşani fiind administrate de Clubul Sportiv Local Tomşani şi nu îşi 
vor schimba destinaţia sau regimul juridic. 

(3) Sumele de bani prevăzute clubului pentru activitatea sportivă vor fi disponibilizate 
prin Trezorerie conform bugetului aprobat de Consiliul local prin cei în drept potrivit 
prevederilor legislaţiei în vigoare. 

Art. 9. Surse de finanţare 

(I) Clubul poate primi donaţii sub formă de bunuri sau bani de la orice persoane, de la 
sponsori, încasări din manifestările şi competiţiile sportive şi din valorificarea diferitelor 
exponate cu sigla şi culorile clubului. 

(2) Toate activităţile clubului sunt non-profit . 
(3) Folosirea mijloacelor băneşti, a bazei materiale şi sportive se face în conformitate 

cu normele legale şi hotărârile Consiliului Local Tomşani. 
(4) Clubul poate angaja personal necesar realizării obiectului de activitate, numai cu 

aprobarea Consiliului Local. 
(5) Veniturile, indiferent de sursă şi cheltuielile de orice natură ale clubului, sunt 

cuprinse în bugetul anual propriu. 
(6) Administrarea bugetului anual de venituri şi cheltuieli se face în condiţiile 

prevăzute de normele privind finanţele publice, atât pentru alocaţiile de la bugetul local al 
comunei Tomşani, cât şi pentru celelalte venituri. 

(7) Bugetul anual al Clubului Sportiv local Tomşani cuprinde la partea de venituri: 
m) venituri de la bugetul local şi /sau de stat; 
n) venituri proprii; 
o) alte venituri, în condiţiile legii. 
(8) Bugetul anual al C.S.L. Tomşani se aprobă de către Consiliul Local Tomşani. 
(9) Soldurile anuale rezultate din execuţia bugetului clubului se raportează în anul 

următor şi nu fac obiectul noului buget. 
(I O) Veniturile obţinute din activităţi se gestionează şi se utilizează la nivelul clubului 

în vederea realizării scopului şi obiectului de activitate, fără vărsăminte la bugetul local şi/sau 
de stat şi fără afectarea alocaţiilor de la acelaşi buget. 

(11) Sursele de finanţare ale Clubului Sportiv Local Tomşani provin din: 
alocaţii de la bugetul local al Comunei Tomşani cuprinse la capitolul 67, 
Sport-Cultură; 
venituri din activităţi economice realizate în legătură directă cu scopul şi 
obiectul de activitate al clubului, inclusiv închirierea bunurilor care formează 
patrimoniul clubului, transmise spre administrare către C.S.L. Tomşani 
(închirierea se va face la tarifele aprobate prin hotărâre a Consiliului Local 
Tomşani); 
sume obţinute din transferul sportivilor; 
cotizaţii şi contribuţii băneşti şi în natură ale simpatizanţilor; 
donaţii şi sume sau bunuri primite prin sponsorizări; 
venituri obţinute din reclamă şi publicitate; 
venituri pentru care se datorează impozite pe spectacole; 
venituri obţinute din valorificarea bunurilor aflate în patrimoniul acestuia; 
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indemnizaţii obţinute din participarea la competiţii, spectacole ş1 
demonstraţiile sportive; 

- sume rămase din exerciţiul financiar precedent; 
- alte venituri în condiţiile legii. 

(12) Clubul Sportiv Local Tomşani poate întreprinde activităţi economice, în condiţiile 
legii, în vederea realizării scopului şi obiectului de activitate. 

CAPITOLUL IV. Organele de conducere, administrare şi control ale clubului 

Art. 10. Organele de conducere administrare şi control ale clubului sunt: 

a) Consiliul Local Tomşani 
b) Consiliul de administraţie 
c) Preşedintele Consiliului de Administraţie 

Art. 11. Consiliul Local Tomşani 

(I) Consiliul Local Tomşani este organul suprem de conducere al clubului. 
(2) Consiliul Local Tomşani va analiza anual activitatea sportivă şi ori de cîte ori este 

necesar. 
(3) Convocarea Consiliului Local Tomşani se face de către primar sau 1/3 din numărul 

total de consilieri cu cel puţin 5 zile înainte, specificând locul, data, ora şi ordinea de zi. 
(4) Competenţa Consiliului local Tomşani cuprinde : 
a) stabileşte şi aprobă organigrama clubului sportiv pe ramuri sportive 
b) stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale clubului. 
c) aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil 
d) alegerea şi revocarea conducerii şi membrilor consiliului de administraţie 
e) aprobarea schimbării sediului clubului. 
f) înfiinţarea de filiale 
g) înfiinţarea secţiilor sportive în cadrul clubului 
h) persoanele renumerate pentru activitatea depusă în cadrul clubului precum şi 

cuantumul acestei renumeraţii 
i) fuziunea sau afilierea la organizaţii naţionale sau internaţionale 

(5) Hotărârea Consiliului Local Tomşani este valabilă când exprimă votul a cel puţin 
jumătate plus unu din totalul membrilor Consiliului. 

(6) Şedinţele Consiliului Local Tomşani sunt legal constituite cu prezenţa a ½ plus unu 
din numărul total al membrilor Consiliului. 

Art. 12. Consiliul de administraţie 

(1) Consiliul de administraţie reprezintă clubul în toate actele vieţii sau juridice, 
conformându-se regulamentului de organizare şi funcţionare şi hotărârior Consiliului Local 
Tomşani. De asemenea consiliul de administraţie asigură punerea în executare a hotărârilor 
Consiliului Local Tomşani. 

(2) Consiliul de administraţie este format din 5 membrii aleşi (doi reprezentanţi ai 
Primarului şi 3 reprezentanţi ai Consiliului Local Tomşani) şi se întruneşte ori de câte ori este 
necesar. 

(3) Nici unul din membrii aleşi nu sunt retribuiţi din fondurile clubului. 
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( 4) La fiecare şedinţă se va întocmi un proces verbal ce va reflecta probleme puse în 
discuţie, propunerile făcute şi modul de rezolvare. O copie a acestuia se prezintă a doua zi 
organului executiv a Consiliului Local Tomşani, respectiv primar. 

(5) Pentru valabilitatea deciziilor este necesar votul a jumătete plus unu din numărul 
membrilor consiliului de administraţie. 

(6) În executarea competenţei sale , consiliul de administraţie conduce întreaga activitate 
a clubului : 

a) stabileşte şi propune strategia Clubului, defalcată pe ramuri sportive, spre a fi 
supusă aprobării Consiliului Local al Comunei Tomşani; 

b) propune structura organizatorică şi numărul de personal spre a fi supusă 
aprobării Consiliului Local al Comunei Tomşani; 

c) analizează activitatea Clubului şi propune măsuri şi programe de îmbunătăţire a 
activităţii; 

d) aprobă programele de activitate; 
e) aprobă calendarul competiţional intern şi internaţional al Clubului; 
f) aprobă componenţa loturilor, structura colectivelor tehnice şi a planurilor de 

pregătire a loturilor; 
g) stabileşte pentru fiecare secţie, pe ramură de sport, pentru fiecare antrenor, 

numărul de grupe de sportivi, niveluri valorice şi numărul minim de sportivi 
legitimaţi cuprinşi în programul de pregătire; 

h) stabileşte obiectivele de performanţă ale secţiilor Clubului, pe ramură de sport, 
în funcţie de bugetul de venituri şi cheltuieli; 

i) aprobă componenţa delegaţiilor şi reprezentanţii Clubu;lui care participă la 
competiţii şi reuniuni, analizează rezultatele obţinute şi ia măsuri în consecinţă; 

j) asigură desfăşurarea corespunzătoare a acţiunilor de selecţie, pregătire şi 
participare la competiţii, precum şi condiţiile de desfăşurare a activităţii 
sportive; 

k) aprobă necesarul de materiale sportive în vederea pregătirii şi participării 
loturilor sportive la competiţii; 

1) rezolvă problemele tehnice, organizatorice, administrative, financiare şi de 
personal ale clubului; 

m) se preocupă de întreţinerea şi dezvoltarea bazei materiale pentru activitatea 
sportivă; 

n) controlează activitatea desfăşurată în cadrul secţiilor, pe ramuri sportive, din 
structura Clubului, precum şi activitatea desfăşurată de antrenori; 

o) aprobă regimurile de amortizare a mijloacelor fixe din dotarea Clubului, 
precum şi modificarea acestora şi aprobă scoaterea din uz a mijloacelor fixe 
casate, în condiţiile legii; 

p) organizează acţiuni de identificare şi selecţie a sportivilor talentaţi, 
coordonează şi organizează munca de instruire a copiilor şi juniorilor; 

q) sancţionează pe cei care comit fapte care constituie abateri; 
r) negociază şi încheie acorduri, înţelegeri, protocoale, convenţii şi contracte, 

precum şi alte documente din domeniul sportului, cu persoane fizice şi juridice 
interesate; 

s) aprobă, modifică şi completează Regulamentele Interne şi normativele 
Clubului; 

t) prezintă Consiliului Local Tomşani rapotul de activitate periodic şi de câte ori 
este necesar la cererea acestuia. 

u) prezintă Consiliului Local un raport asupra bilanţului anual şi rapoarte 
periodice privind respectarea bugetului de venituri şi cheltuieli ale clubului. 
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v) prezintă în Consiliul Local un bilant asupra controlului efectuat la nivelul 
clubului şi secţiilor sportive constituite. 

w) întocmeşte inventarul şi ţine registrul jurnal al clubului; 
x) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege, prin Regulamentul de 

Organizare şi Funcţionare sau prin Hotărâri ale Consiliului Local al Comunei 
Tomşani. 

(7) Consiliul de administraţie va avea următoarea componenţă 
- Veselu Georgiana Alina - consilier local - Membru; 
- Ştefan George Remus - consilier local - Membru; 
- Mandache Ionuţ - consilier local - Membru; 
- Dumitru Andreea Mădălina - administrator public - Membru; 
- Marin Adrian Vasile - inspector asistent - Membru 

Art. 13. Preşedintele Consiliului de Administraţie 

(1 )Preşedintele este ales de către Consiliul de Administraţie din rândul membrilor 
acestuia, deţine calitatea de ordonator terţiar de credite, este conducătorul executiv al Clubului 
şi exercită atribuţiile stabilite prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Clubului, 
precum şi celelalte competenţe delegate de Consiliul Local. 

(2) Preşedintele Consiliului de Administraţie are următoarele atribuţii: 
a) organizează şi conduce activitatea Clubului şi răspunde de îndeplinirea obiectivelor 

stabilite; 
b) întocmeşte Regulamentul de Ordine Interioară al Clubului şi asigură respectarea 

acestuia de către personalul din cadrul Clubului; 
c) încheie acte juridice în numele şi pe seama Clubului; 
d) stabileşte politica de personala Clubului, cu aprobarea Consiliului local; 
e) elaborează şi susţine programele de dezvoltare pe termen mediu şi scurt ale 

Clubului, în concordanţă cu Strategia Naţională a organizării şi dezvoltării activităţii sportive; 
f)asigură aplicarea şi respectarea dispoziţiilor legale în vigoare; 
(3) În calitate de ordonator terţiar de credite îndeplineşte, împreună cu contabilul, toate 

atribuţiile ce-i revin, conform dispoziţiilor legale în vigoare şi răspunde, potrivit legii, de: 
- utilizarea creditelor bugetare; 
- realizarea veniturilor; 
- folosirea cu eficienţă a sumelor primate de la bugetul local; 
- integritatea bunurilor încredinţate Clubului; 
- organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii; 
- prezentarea, la termen, a dărilor de seamă contabile, privind execuţia bugetară. 

Art. 14. Controlul activităţii financiare 

Organul de control al activităţii economico-financiare al clubului este controlul 
financiar preventiv,.a auditului intern, Ministerul de Finanţe şi Curtea de Conturi. 

CAPITOLUL V. Dispoziţii finale 

Art. 15. Clubului îi revin toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din reglementările 
Federaţiilor sportive naţionale corespunzătoare secţiilor pe ramură de sport precum şi din 
Statutele şi Regulamentele federaţiilor sportive internaţionale. 
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Anexa la Regulamentul de Organizare şi Funcţionare 

SIGLA 
CLUBULUI SPORTIV LOCAL TOMŞANI 
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