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FORMULAR ANUAL DE ACTUALIZARE DATE* 

SEZONUL 20__ – 20__ 

 

Clubul/AJF/AMFB____________________________________________________________________ 

(se va completa cu majuscule denumirea completa a clubului/AJF/AMFB)  

cu sediul în localitatea , str. _____________________________nr._______ , judetul _____________,  

telefon ______________________, Fax _______________________, mobil ___________________ , 

E – mail _______________________.  

Certificatul de identitate sportiva ___________________________________________________  

                                                                           (numarul de identificare, numarul si data emiterii)  

Organele de conducere si de administrare (denumirea acestora – ex: Adunarea Generala, Consiliul 

de Administrație, etc.): ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Reprezentantii clubului/ AJF/ AMFB (numele si prenumele, calitatea, telefon mobil/fix):   

 

__________________________________________________________________________________ 

( în anexa trebuie prezentate specimenele de semnatura ale reprezentantilor clubului/ AJF/ AMFB )  

Culorile clubului:_______________________________  

*Termenele limita de transmitere a prezentului formular sunt:  

- 15 februarie pentru sezonul aflat în desfașurare  

- data înscrierii în competiție pentru sezonul urmator, dupa caz.  

 

 

Data :         Semnatura autorizata,  

Ștampila   
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Anexa 1  

SPECIMENELE DE SEMNATURA ALE REPREZENTANTILOR CLUBULUI____________________ 

(se va completa cu majuscule denumirea completa a clubului)  

(minimum doi reprezentanți)  

 1. _____________________________________ ________________________ __________________ 

                     ( numele si prenumele )                         ( calitatea )                                         ( semnatura )  

2. _____________________________________ ________________________ _________________ 

3. ________________________________ ________________________ _______________________ 

4. ________________________________ ________________________ _______________________ 

Cunoscând prevederile art. 326 din Codul Penal privind falsul în declarații, declaram pe proprie 

raspundere ca persoanele de mai sus au dreptul sa reprezinte si sa angajeze legal 

clubul/AJF/AMFB____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________  

                                (se va completa cu majuscule denumirea completa a clubului/AJF/AMFB)  

în relațiile cu autoritatile publice române, cu Federatia Româna de Fotbal, cu alte foruri fotbalistice 

sau sportive, precum si cu persoanele juridice sau fizice române si straine, cu respectarea statutului 

si regulamentelor clubului, a Statutului si regulamentelor FRF si a legislației în vigoare.  

 

 

Data:         Semnatura,  

Ștampila  

 

Anexam extras de la Registrul Comerțului/ Judecatorie/Hotarâre AG (dupa caz) din care rezulta 

structura organelor de conducere, acționariat, persoanele cu drept de semnatura, eventuale 

modificari survenite, stare entitate juridica, mențiuni. 

 


