
ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEȚEAN COVASNA 

 

HOTĂRÂREA NR. ______/2013 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 113/2012 privind 

aprobarea înfiinţării Asociației Clubul Sportiv SEPSI-SIC, ca structură sportivă de 

drept privat, fără scop lucrativ, cu personalitate juridică 

 

Consiliul Judeţean Covasna,  

întrunit în şedinţă ordinară la data de _____ 2013, 

analizând expunerea de motive al domnului consilier județean Ambrus József 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 113/2012privind 

aprobarea înfiinţării Asociației Clubul Sportiv SEPSI - SIC, ca structură sportivă de 

drept privat, fără scop lucrativ, cu personalitate juridică, 

văzând Raportul Direcției Juridice, Administraţie Publică și Dezvoltarea 

Teritoriului, 

având în vedere dispoziţiile: 

- O.G. nr. 26/2000, cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi 

completările ulterioare,  

- art. 21. alin. (1), lit. ”b”, art. 22, alin. (1), art. 26, alin. (1) şi (2), art. 67, art. 69. alin. 

(1) şi (3) din Legea nr. 69/2000, Legea educaţiei fizice şi sportului, cu modificările 

ulterioare,  

- H.G. nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a 

dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, coroborate cu art. 91, alin. (6), 

lit. „a" din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 35 alin. (3), (4) şi (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 

cu modificările şi completările ulterioare, 

- Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu 

completările ulterioare, 

- Hotărârea A.G.A. al Asociației Clubul Sportiv SEPSI - SIC ;  

în temeiul art. 91, alin. (5), lit. ”a”, pct. 5 și art. 97 din Legea administrației 

publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Articol unic: Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 113/2012 privind 

aprobarea înfiinţării Asociației Clubul Sportiv SEPSI-SIC, ca structură sportivă de drept 

privat, fără scop lucrativ, cu personalitate juridică se modifică după cum urmează: 

1. Alineatul (2) al articolului 6 va avea următorul cuprins: 

„Art. 6. (2) Se aprobă cotizația anuală a Județului Covasna în sumă de 539.000 lei 

reprezentând 49% din totalul cotizației anuale plătibilă de către asociați”. 

2. Anexa nr. 1 - Actul constitutiv al  Asociației Clubul Sportiv SEPSI – SIC – se 

modifică conform proiectului Actului adițional nr. 1 la Actul constitutiv al Asociației 

Clubul Sportiv SEPSI – SIC, prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. 



3. Anexa nr. 2 -Statutul Asociației Clubul Sportiv SEPSI – SIC – se modifică 

conform proiectului Actului adițional nr. 1 la Statutul Asociației Clubul Sportiv SEPSI – 

SIC, prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre. 

 

 

Sf. Gheorghe, la _________ 2013 

Președinte 

TAMÁS Sándor 

Contrasemnează, 

VARGA ZOLTÁN 

Secretarul judeţului Covasna 

 

 



ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEȚEAN COVASNA 

PREȘEDINTE 

Nr. _______/______________ 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 113/2012 privind aprobarea 

înfiinţării Asociației Clubul Sportiv SEPSI-SIC, ca structură sportivă de drept privat, fără 

scop lucrativ, cu personalitate juridică 

 

Asociaţia Clubul Sportiv SEPSI-SIC a fost înfiinţat cu suportul financiar al 

Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, Consiliului Judeţean Covasna și al 

S.C. Tega S.A. Sf. Gheorghe în vederea desfășurării de activități sportive, în secții pe 

diferite ramuri de sport. 

Adunarea generală  al Clubului Sportiv SEPSI-SIC în temeiul art. 16, alin. (3) lit. e) 

din Statut, propune modificarea prevederilor art. 7, lit. c)  din Actul constitutiv al 

asociației, respectiv ale art. 1 alin. (3), art. 4, alin. (1) și art. 36, alin. (1) lit. c) din Statutul 

Asociaţiei, privitoare la emblema Clubului Sportiv, modificarea denumirii unor ramuri 

de sport, respectiv a măririi nivelului cotizaţiei anuale a membrilor asociați. Modificarea 

emblemei și a unor ramuri de sport se impune pentru obținerea Certificatului de 

Identitate Sportivă. 

În vederea realizării scopului, Asociația dorește să înființeze noi secții de sport, 

să promoveze sportivi de performanță individuală și de echipă, iar nu în ultimul rând 

echipa ACS Sepsi SIC s-a înscris în FIBA Euro Cup, fiind singura echipă din România 

care reprezintă țara  în baschetul internațional feminin, fapte care generează mărirea  

costurilor suportate de asociație. Pentru realizarea acestor obiective este necesar mărirea 

cotizației anuale ale membrilor asociați, care se plătesc în funcție de procentul de 

contribuție la patrimoniul inițial astfel: 

 550.000 lei Municipiul Sf. Gheorghe; 

 539.000 lei Județul Covasna; 

 11.000 lei S.C. Tega S.A. 

Având în vedere cele expuse mai sus, propun plenului Consiliu Judeţean 

Covasna spre dezbatere şi adoptare proiectul de hotărâre. 

 

 
Ambrus József  

Consilier Județean 

 



Anexa nr. 1 la  

Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. _____/2013 

 

PROIECT 

ACT ADIȚIONAL nr. 1 

la Actul constitutiv al Asociației Clubul Sportiv SEPSI - SIC  
 

Adunarea Generală a Asociaţiei Clubul Sportiv SEPSI - SIC cu sediul în municipiul Sf. 

Gheorghe, str. Vânătorilor nr. 1, județul Covasna, 

în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale ale Asociației Clubul Sportiv SEPSI - SIC 

nr. 1/2013 pentru modificarea actului constitutiv și a statutului Asociației pentru Dezvoltarea 

Turismului în judeţul Covasna; 

luând în considerare: 

- Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. ___/2013; 

- Hotărârea Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe nr. ___/2013; 

- Hotărârea S.C. Tega S.A. Sf. Gheorghe nr. ___/2013; 

în baza art. 33 din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și 

completările ulterioare, și în temeiul art. 16,  alin. (3) lit. „e” din Statutul Asociației Clubul Sportiv 

SEPSI - SIC; formulează următorul 
 

ACT ADIȚIONAL 
 

Actul constitutiv al Asociației Clubul Sportiv SEPSI - SIC, se modifică după cum urmează: 

1. Se introduce un nou articol, articolul 3^1, care va avea următorul cuprins: 

„Art. 3^1 - Marca Asociației „Clubul Sportiv SEPSI – SIC” este constituită din emblema şi 

denumirea ei, care are culoarea alb-verde şi se va înregistra la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci. 

Emblema se compune dintr-un grafic în care figurează protectorul oraşului, Cavalerul „Sfântul Gheorghe”. 
 

2. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:  

„Scopul Asociației ”Clubul Sportiv SEPSI – SIC”, îl constituie desfăşurarea de activităţi sportive, în secţii 

pe diferite ramuri de sport: baschet, fotbal, natație, patinaj, tenis, gimnastică, triatlon, handbal, tenis de 

masă, tir cu arcul, atletism, fotbal în sală, constând în selecţia, iniţierea şi pregătirea de sportivi în domeniul 

acestor ramuri sportive, participarea la competiţii interne şi internaţionale”. 
 

3. La art. 7, litera „c” va avea următorul cuprins: 

„c) cotizații anuale care se plătesc în funcție de procentul de contribuție la patrimoniul inițial, după 

cum urmează: 

  - 550.000 lei Municipiul Sfântu Gheorghe; 

  - 539.000 lei Județul Covasna; 

  - 11.000 lei S.C. TEGA S.A. ” 
  

Sfântu Gheorghe, _______________ 2013. 
 

Semnăturile membrilor Asociației: 

1) Municipiul Sfîntu Gheorghe,  

[semnătura]___________________________ 
 

2) Județul Covasna,  

[semnătura]__________________ 

 

3) S.C. Tega S.A. Sf. Gheorghe 

[semnătura]__________________   



Anexa nr. 2 la  

Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. _____/2013 

 

PROIECT 

 

ACT ADIȚIONAL nr. 1 

la Statutul Asociației Clubul Sportiv SEPSI - SIC  

 

Adunarea Generală a Asociaţiei Clubul Sportiv SEPSI - SIC cu sediul în municipiul Sf. 

Gheorghe, str. Vânătorilor nr. 1, județul Covasna, 

în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale ale Asociației Clubul Sportiv SEPSI - 

SIC nr. 1/2013 pentru modificarea actului constitutiv și a statutului Asociației Clubul Sportiv 

SEPSI - SIC;  

luând în considerare: 

- Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. ___/2013; 

- Hotărârea Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe nr. ___/2013; 

- Hotărârea S.C. Tega S.A. Sf. Gheorghe nr. ___/2013; 

în baza art. 33 din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și 

completările ulterioare, și în temeiul art. 16,  alin. (3) lit. „e” din Statutul Asociației Clubul 

Sportiv SEPSI - SIC; 

formulează următorul 

ACT ADIȚIONAL 

 

Statutul Asociației Clubul Sportiv SEPSI - SIC, se modifică după cum urmează: 

1.  Articolul 1 se completează şi va avea următorul cuprins: 

„ART. 1 - DENUMIREA 

Structura sportivă se numeşte Asociația „Clubul Sportiv SEPSI – SIC” (structură sportivă de 

drept privat, fără scop lucrativ, cu personalitate juridică), înfiinţată potrivit prevederilor Legii nr. 

69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, a regulamentului ei de aplicare şi ale Ordonanţei nr. 26/2000 cu 

privire la asociaţii şi fundaţii. 

Asociația „Clubul Sportiv SEPSI – SIC” are următoarele însemne: culorile asociaţiei sunt -alb 

şi verde şi ştampilă proprie, aprobate de Adunarea Generală. 

Marca Asociației „Clubul Sportiv SEPSI – SIC” este constituită din emblema şi denumirea ei, 

care are culoarea alb-verde şi se va înregistra la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci. Emblema se 

compune dintr-un grafic în care figurează protectorul oraşului, Cavalerul „Sfântul Gheorghe”. 

 

2. La articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 „Art. 4. (1) Scopul Asociației ”Clubul Sportiv SEPSI – SIC”, îl constituie desfăşurarea de 

activităţi sportive, în secţii pe diferite ramuri de sport: baschet, fotbal, natație, patinaj, tenis, 

gimnastică, triatlon, handbal, tenis de masă, tir cu arcul, atletism, fotbal în sală, constând în selecţia, 

iniţierea şi pregătirea de sportivi în domeniul acestor ramuri sportive, participarea la competiţii interne 

şi internaţionale”. 

 

3. Articolul 36 alineatul (1) lit. „c” se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„c) cotizații anuale care se plătesc în funcție de procentul de contribuție la patrimoniul inițial, 

după cum urmează: 

  - 550.000 lei Municipiul Sfântu Gheorghe; 

  - 539.000 lei Județul Covasna; 



  - 11.000 lei S.C. TEGA S.A.”. 

 

Sfântu Gheorghe, _______________ 2013. 

 

Semnăturile membrilor Asociației: 

4) Municipiul Sfîntu Gheorghe,  

[semnătura]___________________________ 

 

5) Județul Covasna,  

[semnătura]__________________ 

 

6) S.C. Tega S.A. Sf. Gheorghe 

[semnătura]__________________   

 


