
CERERE  DE AFILIERE

Către,

FEDERAŢIA ROMANĂ DE POWERLIFTING

a. Denumirea structurii sportive: 

_______________________________________________________________________. 

b. Sediul (jude ul, localitatea, adresa oficiala):ț

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_________________________________________________________.

Telefon: ________________________

Fax: ___________________________

E-mail: _________________________

c. Numărul i data înscrierii în Registrul Special: ________________________________.ș

d. Numărul i data emiterii Certificatului de Identitate Sportiva: ș

_______________________________________________________________________. 

e. Componenta nominala a organului de conducere i administrare:ș

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_________________________________________________________.

f. Culorile/însemnele: ______________________________________________________.
 

g. Reprezentan ii legali/persoane împuternicite (nominal i cu specimene de semnături):                 ț ș

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_________________________________________________________.

h. Data completării, semnătura, stampila. 

_____________________________________



----------------------------------------------------
La cererea de afiliere se ata ează următoarele înscrisuri doveditoare: ș

A. În cazul structurilor sportive persoane juridice de drept privat: 
a. actul constituirii i statutul, autentificate; ș
b.  copie  după  hotărârea  judecătoreasca  definitiva  i  irevocabila  de  acordare  aș
personalită ii juridice; ț
c. copie legalizata după Certificatul de identitate sportiva; 
d.  copie  legalizata  după  Certificatul  de  înscriere  în  Registrul  Na ional  al  persoanelorț
juridice fără scop patrimonial,  în cazul  structurilor  sportive persoane juridice fără scop
patrimonial ; 
e.  copie  legalizata  după  Certificatul  de  înregistrare  în  Registrul  Comer ului,  în  cazulț
structurilor sportive organizate ca societă i comerciale sportive pe ac iuni; ț ț
f. dovada sediului; 
g. dovada patrimoniului; 

B. În cazul cluburilor sportive persoane juridice de drept public: 
a. actul de dispozi ie prin care au fost înfiin ate i/sau organizate, autentificat; ț ț ș
b. actul de dispozi ie prin care este aprobat regulamentul de organizare i func ionare,ț ș ț
autentificat; 
c. copie legalizata după Certificatul de identitate sportiva; 
d. dovada sediului; 
e. dovada patrimoniului; 

C. în  cazul  unită ilor  de învă ământ  cu program sau profil  sportiv, precum i  alț ț ș
palatelor i cluburilor copiilor: ș
a. actul de dispozi ie prin care au fost înfiin ate, autentificat; ț ț
b.  actul  de  dispozi ie,  autentificat,  prin  care  se  stabile te  ca  respectiva  unitate  deț ș
învă ământ sa desfă oare,  pe lângă activitatea de învă ământ,  i  activită i  de selec ie,ț ș ț ș ț ț
pregătire i participare la sistemul competi ional na ional de Powerlifting; ș ț ț
c. copie legalizata după Certificatul de identitate sportiva; 
d. dovada sediului; 
e. dovada patrimoniului. 
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