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HOTĂRÂRE 
a Biroului Senatului Universităţii „Politehnica” din Timişoara 

Nr. 02 / 31.07.2012 
 
 
Art. 1. Se aprobă, în baza art. 164, alin. (7), lit. v din Carta UPT, aderarea Universităţii "Politehnica" 
din Timişoara, împreună cu Consiliul Local Timişoara şi Consiliul Judeţean Timiş, ca membru activ 
persoană juridică, la asociaţia nonguvernamentală Atletic Club Sportiv Recaş, participant în seria a 
II-a a Ligii 2 a campionatului naţional de fotbal, în următoarele condiţii: 
a. asociaţia îşi schimbă, cu ocazia aderării, numele, în ACS Poli Timişoara; 
b. asociaţia îşi schimbă, cu ocazia aderării, sediul central, la adresa: municipiul Timişoara, 

Bulevardul Regele Ferdinand I, nr. 2, Etaj II, nr. ap. S.A.D. 10, cod poştal 300006, jud. Timiş, în 
spaţiul compus din 3 birouri, depozit, grup sanitar, hol, 2 încăperi, spaţiu aparţinând Universităţii  
”Politehnica”  din  Timişoara şi înscris  în  CF nr. 404970-C1-U10, pus la dispoziţie de proprietar 
pe bază de contract de comodat;  

c. asociaţia va susţine o echipă de fotbal principală, având drept obiectiv permanent evoluţia în Liga 
1 a Campionatului de Fotbal al României, echipe de juniori şi copii şi, dacă există posibilităţi şi se 
consideră oportun, o echipă secundă; 

d. echipa de fotbal principală a asociaţiei dispută jocurile din postura de gazdă în Timişoara, pe 
stadionul ”Dan Păltinişanu”, respectiv, când se consideră oportun, pe Baza Sportivă nr. 1 a 
Universităţii ”Politehnica” din Timişoara; 

e. echipele de fotbal ale asociaţiei vor evolua în spiritul tradiţional al fotbalului timişorean, aşa cum 
s-a făcut el cunoscut în lungul timpului sub diverse sigle: „Politehnica”, ”Ştiinţa”, etc., asigurând 
un filon de continuitate întru acest spirit, fără ca acest lucru să incumbe vreo legătură juridică 
între structurile juridice anterioare şi asociaţie. 

Art. 2. În condiţiile în care ceilalţi membri ai asociaţiei aduc ca aport la asociaţie: 
a. locul în Liga 2, seria a II-a, a campionatului naţional de fotbal, în cazul membrilor iniţiali; 
b. fonduri băneşti şi contribuţii în natură (terenurile de antrenament), în cazul Consiliul Local 

Timişoara;  
c. fonduri băneşti şi contribuţii în natură (stadionul Dan Păltinişanu, utilităţile şi manopera de 

întreţinere a acestuia şi a terenurilor de antrenament, împreună cu consumabilele aferente), în 
cazul Consiliul Judeţean Timiş, 

Universitatea ”Politehnica” din Timişoara se angajează să contribuie la susţinerea activităţii asociaţiei 
cu locuri de cazare pentru sportivi, spaţiu pentru sediu, personal tehnic, personal administrativ, 
arbitri, etc., servicii de servire a mesei fără adaosuri comerciale şi acces gratuit la bazele şi facilităţile 
sale sportive.  
Art. 3. Se mandatează Rectorul Universităţii „Politehnica” din Timişoara să ia orice decizii legale 
conexe aderării şi se validează eventualele decizii în acest sens luate de el anterior prezentei. 
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