Model-Anexa 1
CERERE AFILIERE
Antet
Nr.______din _________________

Către,
COMITETUL NAŢIONAL PARALIMPIC
Clubul Spotiv/Asociatia Judeteana _______________________________________cu sediul
in
localitatea_______________judetul/sector_______________,
Str.______________________nr._____, bl.____, sc.____, ap._____, avand CIF______________,
numar de identificare in Registrul Sportiv ____/____/_____/__________ si posesor la Certificatului
de Identitate Sportiva nr.____________din_______________, telefon_______________,
fax_________________, email______________________________, reprezentat legal de
____________________________in calitate de presedinte/director;
Prin prezenta va solicitam sa aprobati afilierea clubului/asociatiei la Comitetul Naţional
Paralimpic, sportivii nostri fiind inregistrati cu urmatoarele categorii de dizabilitati:
________________________________________________________________________________
___
Culorile clubului/asociaţiei sunt : _______________________
Pregătirea sportivilor noştri este asigurată de următorii antrenori/profesori/ instructori
(salariaţi) voluntari ______________________________

Anexat la prezenta depunem urmatoarele inscrisuri:
A) în cazul persoanelor juridice (cluburi sportive private/asociatii judetene pe ramura de sport)
a) actul constituirii şi statutul, autentificate/copie legalizata
b) copie de pe hotărîrea judecătorească definitivă de acordare a personalităţii juridice, de pe incheierea prin
care s-a dispus inscrierea persoanei juridice in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor
c) copie legalizata de pe Certificatul de Identitate Sportiva (CIS)
d) copie legalizata de pe Certificatul de inscriere in Registrul Persoanelor Juridice aflat la grefa judecatoriei
in care isi are sediul
e) dovada sediului - copie simpla
f) dovada patrimoniului - copie simpla
g) dovada inregistrarii fiscale- copie simpla de pe certificatul de identificare fiscala
h) tabel cu ramurile de sport (dacă nu este prevăzut în statut) şi numărul de sportivi practicanţi/sexe
B) in cazul cluburilor sportive persoane juridice de drept public
a) actul de dispozitie al organului administratiei publice centrale sau locale in baza caruia functioneaza;
b) actul de dispozitie care stabileste pe langa activitatea de invatamant si activitati de selectie, pregatire si
participare la sistemul competitional national, și prin care s-a aprobat Regulamentul de organizare și
funcționare
d) copie legalizata de pe Certificatul de Identitate Sportiva (CIS)
e) dovada sediului - copie simpla
f) dovada patrimoniului - copie simpla
C) orice alte documente care arată modificări ale actelor constitutive inițiale (sentințe judecătorești, acte
adiționale, hotărâri AG, acte de dispoziție ale organului administratiei publice centrale sau locale în baza
căruia functioneaza, modificări de ROF, după caz în funcție de tipul structurii sportive);

PREŞEDINTE/DIRECTOR

