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Hotărârea nr. 190/25.09.2019 

cu privire la aprobarea  

preluării Clubului Sportiv Universitar „ASE” București în subordinea Academiei de 
Studii Economice din București 

 

În temeiul Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 350/18.09.2019 cu privire la înaintarea către Senatul 
ASE a propunerii de preluare a Clubului Sportiv Universitar „ASE” București în subordinea Academiei de 
Studii Economice din București; 

În baza Ordinului M.E.N. nr. 4937/27.08.2019 pentru preluarea de către Academia de Studii Economice din 
București în subordinea sa a Clubului Sportiv Universitar „ASE” București din subordinea Ministerului 
Educației Naționale; 

În conformitate cu art. 213 alin. 2 lit. n) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, modificată și completată, 
cu art. 38 alin. 36 din Carta ASE, a art. 22 alin. 53 din Regulamentul de organizare și funcționare a Senatului 
ASE, precum și a Hotărârii Senatului nr. 10/20.01.2016; 

Senatul Academiei de Studii Economice din București  

 

Hotărăște 
 

 

Art. 1. (1) Aprobarea preluării,  începând cu data de 01 octombrie 2019, din subordinea Ministerului 
Educației Naționale, în subordinea Academiei de Studii Economice București, a Clubului Sportiv 
Universitar „A.S.E.” București, instituție publică cu personalitate juridică, având sediul în 
București, str. Occidentului nr. 7, sector 1, Cod de înregistrare fiscală 40632987/2019 și număr de 
înregistrare în registrul sportiv B/A1/00039/2017; 

(2) Finanțarea cheltuielilor aferente activităților Clubului Sportiv Universitar „A.S.E.” București se 
asigură din venituri proprii și subvenții de la bugetul statului; 

(3) Conducerea operativă a Clubului Sportiv Universitar „A.S.E.” București este asigurată de 
Consiliul de Administrație format din 5 membri, condus de către președinte. Funcția de președinte 
este îndeplinită de director; 

(4) Conducerea executivă a Clubului Sportiv Universitar „A.S.E.” București este asigurată de către 
Director, care este reprezentantul legal al clubului în relația cu terții și are calitatea de ordonator 
terțiar de credite; 

(5) Regulamentul de organizare și funcționare al Clubului Sportiv Universitar „A.S.E.” București, 
organigrama și statul de funcții precum și alte documente operaționale se aprobă de către Rectorul 
Academiei de Studii Economice București, după aprobarea Biroului Consiliului de Administrație al 
ASE. 

Art. 2. Rectorul va numi un director interimar al Clubului Sportiv Universitar „A.S.E.” București, care are 
ca obiective următoarele: 

a. Elaborarea Regulamentului de organizare și funcționare al clubului și a organigramei aferente; 
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b. Elaborarea statului de funcții al clubului urmând ca acesta să fie prezentate spre aprobare în 
ședința Consiliului de Administrație al ASE. 

c. Elaborarea proiectului de buget al clubului în vederea aprobării; 

d. Organizarea concursului pentru ocuparea postului de Director al Clubului Sportiv Universitar 
“A.S.E.” București. 

Art. 3. Anexa 1, organigrama sintetică a Academiei de Studii Economice din București, face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art.4. Consiliul de Administrație va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 
 
 

Președinte Senat,  
Prof. univ. dr. Pavel NĂSTASE  Cancelar Senat, 

Prof. univ. dr. Paul POCATILU 

 
 
 

 Avizat pentru legalitate, 
Director Direcția Juridică și Contencios Administrativ 

 Consilier Juridic Elena GĂMAN 
 

 

 


