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           CERERE  DE  AFILIERE 

        

Prin prezenta, clubul  ___________________________________________ 

solicită afilierea la Asociaţia Judeţană de Fotbal Braşov. 

  

 Clubul_________________________________________  are sediul în 
                                      ( denumirea structurii sportive ) 

 

 localitatea __________________, str. _________________ nr.______, 

 

 judeţul _________________, telefon______________ , fax _____________ 

 

 E – mail  _______________ . 

 

 Numărul de identificare al structurii sportive _____________________ . 

 Certificatul de identitate sportivă ______________________________ . 
            ( numărul şi data emiterii ) 

 Organele de conducere şi de administrare ( ex.consiliu de administraţie,adunare 

generală,consiliu director,etc.): 

  

__________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 

Reprezentanţii clubului (Numele şi prenumele, calitatea,telefon mobil ): 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

( În anexă sunt prezentate specimenele de semnătură ale reprezentanţilor clubului ) 

Culorile clubului ____________________________________________ 
 

Data ______________                                            Preşedinte club 
                                                                                               _________________________ 

        (nume şi prenume) 

                                                                               

                                                                         Semnătura, 

 

 

             Ştampila  



 

 

 

    

 

*  Potrivit dispoziţiilor art.29 (4) din Regulamentul de punere în aplicare a dispoziţiilor 

Legii  educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000, la cererea de afiliere se anexează următoarele 

înscrisuri doveditoare: 

 

a) actul constituirii şi statutul, autentificate;     

b) copia de pe  hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă, de acordare a 

personalităţii juridice, de pe încheierea prin care  s-a dispus înscrierea persoanei 

juridice în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor;       

c) copie legalizată de pe Certificatul de identitate sportivă;    

d) copie legalizată de pe Certificatul de înscriere în Registrul naţional al persoanelor 

juridice, în cazul structurilor sportive persoane juridice fără scop patrimonial; 

     e)  copie legalizată de pe Certificatul de înmatriculare în Registrul   

comerţului, în cazul societăţilor comerciale sportive pe acţiuni;  

f) dovada sediului ( actul de proprietate sau  contractul de închiriere, în copii 

legalizate); 

g) dovada patrimoniului ( situaţia patrimoniului iniţial – copia documentului depus la 

instanţă în vederea dobândirii personalităţii juridice ) 

 

** Pentru afilierea unităţilor de învăţământ cu program sau profil sportiv, precum şi 

a palatelor şi cluburilor copiilor , la cererea de afiliere se anexează actul de dispoziţie 

privind înfiinţarea persoanei juridice care stabileşte pe lângă activitatea de 

învăţământ şi activităţi de selecţie, pregătire şi participare la sistemul competiţional 

naţional. 

  

*** Pentru afilierea cluburilor sportive persoane juridice de drept public, se vor 

anexa la cerere următoarele înscrisuri doveditoare: 

a) actul de dispoziţie prin care au fost înfiinţate şi/sau organizate; 

b) actul de dispoziţie prin care se aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare; 

c) dovada sediului; 

d) dovada patrimoniului. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

          

Specimenele de semnătură ale reprezentanţilor clubului _____________________ 
( minimum doi reprezentanţi )              ( denumirea clubului ) 

 

 

 

1. _______________________  _________________  ______________________ 
( numele şi prenumele )   ( calitatea )   ( semnătura ) 

 

 

2. ________________________  ________________  ______________________ 

 

 

 

3. ________________________  ________________  ______________________ 

 

 

 

4. ________________________  ________________  ______________________ 

 

 

 

 

Persoanele de mai sus au dreptul să reprezinte şi să angajeze legal clubul 

_________________________________ în relaţiile cu autorităţile publice române, 

cu Asociatia Judeteana de Fotbal, cu alte foruri fotbalistice sau sportive, precum şi 

cu persoanele juridice sau fizice române şi străine, cu respectarea statutului şi 

regulamentelor clubului, a Statutului şi regulamentelor AJF, FRF şi a legislasţiei în 

vigoare. 

 

Data ________________ 

       Preşedinte club 

 

         Semnătura, 

         

 

                                                                                         Ştampila 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Cererea de afiliere completată de solicitanţi va cuprinde,sub sancţiunea 

nulităţii,următoarele date : 

a) denumirea structurii sportive 

b) sediul,judeţul,localitatea,adresa oficială,telefon,fax,e-mail 

c) numărul de identificare al structurii sportive 

d) numărul şi data emiterii Cerificatului de identitate sportivă 

e) componenţa nominală a organelor de conducere şi de administrare 

f) reprezentanţii legali/persoanele împuternicite să angajeze interesele structurii 

sportive,cu specimenele de semnătură în original 


