
Nr. 42.091/2015. 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

pentru modificarea H.C.L. nr. 191/2012 privind aprobarea înfiinţării Asociaţiei „Clubul 

Sportiv SEPSI-SIC”, ca structură sportivă de drept privat, fără scop lucrativ, cu 

personalitate juridică, cu modificările şi completările ulterioare 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;  

Având în vedere Expunerea de motive nr. 42.074/2015 a d-lui consilier Miklós Zoltán; 

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 42.075/2015 al Biroului administraţie 

locală din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe; 

Având în vedere Hotărârea nr. 1/27.07.2015 a Consiliului director al Asociaţiei 

„Clubul Sportiv SEPSI-SIC”; 

Având în vedere Procesul-verbal din data de 27.07.2015 al şedinţei Consiliului 

director al Asociaţiei „Clubul Sportiv SEPSI-SIC”, înregistrat la Primăria Municipiului Sfântu 

Gheorghe sub nr. 42.073/2015; 

În baza prevederilor art. 4 alin. (2) din H.C.L. nr. 191/2012 privind aprobarea 

înfiinţării Asocaţiei „Clubul Sportiv SEPSI-SIC”, ca structură sportivă de drept privat, fără 

scop lucrativ, cu personalitate juridică, cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor art. 16 alin. (3) lit. e şi f din Statutul Asociaţiei „Clubul Sportiv 

SEPSI-SIC”; 

Având în vedere prevederile art. 33 din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi 

fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 35 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzute la art. 7 din Legea nr. 52/2003 

privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată; 

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

ART. 1. – Se aprobă modificarea Actului constitutiv al Asociaţiei „Clubul Sportiv 

SEPSI – SIC”, conform proiectului Actului adiţional nr. 2/2015 la Actul constitutiv al 

Asociaţiei „Clubul Sportiv SEPSI – SIC”, anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte 

integrantă. 

ART. 2. - Se aprobă modificarea Statutului Asociaţiei „Clubul Sportiv SEPSI – SIC”, 

conform proiectului Actului adiţional nr. 2/2015 la Statutul Asociaţiei „Clubul Sportiv SEPSI 

– SIC”, anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă. 

ART. 3. – Se împuterniceşte d-na/dl. _________ având funcţia de ____________ din 

cadrul Asociaţiei Clubul Sportiv SEPSI-SIC, să îndeplinească procedurile prevăzute de lege 

pentru înregistrarea modificărilor Actului constitutiv şi Statutului Asociaţiei Clubul Sportiv 

SEPSI-SIC la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Sfântu 

Gheorghe. 

ART. 4. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din 

cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe. 

 

Sfântu Gheorghe, la __________/2015. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 



 

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. _______/2015. 

 

ACT ADIŢIONAL nr. 2/2015 

la Actul constitutiv al Asociaţiei „Clubul Sportiv SEPSI – SIC” 

 

 

Adunarea Generală a Asociaţiei „Clubul Sportiv SEPSI – SIC” cu sediul în municipiul 

Sfântu Gheorghe, str. Vânătorilor nr. 1, judeţul Covasna; 

În conformitate cu Hotărârea nr. 1/27.07.2015 a Consiliului director al Asociaţiei 

„Clubul Sportiv SEPSI – SIC”; 

 

luând în considerare: 

 

- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe nr. ___/2015; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. ___/2015; 

- Hotărârea S.C. Tega S.A. Sfântu Gheorghe nr. ___/2015. 

 

În baza art. 33 din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi 

completările ulterioare şi în temeiul art. 16 alin. (3) lit. e din Statutul Asociaţiei „Clubul 

Sportiv SEPSI – SIC” 

 

formulează următorul 

 

ACT ADIŢIONAL 

 

ARTICOL UNIC. – Litera c al articolului 7 din Actul constitutiv al Asociaţiei 

„Clubul Sportiv SEPSI – SIC” se modifică, după cum urmează:  

 

„c) cotizaţii anuale care se plătesc în funcţie de procentul de contribuţie la patrimoniul 

iniţial, după cum urmează: 

- 50% Municipiul Sfântu Gheorghe; 

- 49% Judeţul Covasna; 

  - 1% S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe.” 

 

Sfântu Gheorghe, la ________ 2015. 

 

Semnăturile membrilor Asociaţiei: 

 

1. Municipiul Sfântu Gheorghe 

(Semnătura) ________________ 

 

2. Judeţul Covasna 

(Semnătura) ________________ 

 

3. S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe 

(Semnătura) ________________  

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. _______/2015. 

 

ACT ADIŢIONAL nr. 2/2015 

la Statutul Asociaţiei „Clubul Sportiv SEPSI – SIC” 

 

 

Adunarea Generală a Asociaţiei „Clubul Sportiv SEPSI – SIC” cu sediul în municipiul 

Sfântu Gheorghe, str. Vânătorilor nr. 1, judeţul Covasna; 

În conformitate cu Hotărârea nr. 1/27.07.2015 a Consiliului director al Asociaţiei 

„Clubul Sportiv SEPSI – SIC”; 

 

luând în considerare: 

 

- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe nr. ___/2015; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. ___/2015; 

- Hotărârea S.C. Tega S.A. Sfântu Gheorghe nr. ___/2015. 

 

În baza art. 33 din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi 

completările ulterioare şi în temeiul art. 16 alin. (3) lit. e din Statutul Asociaţiei „Clubul 

Sportiv SEPSI – SIC” 

 

formulează următorul 

 

ACT ADIŢIONAL 

 

ARTICOL UNIC. - Statutul Asociaţiei „Clubul Sportiv SEPSI – SIC” se modifică, 

după cum urmează:  

 

I. Articolui 16 alineatul 3 litera f se modifică şi va avea următorul cuprins: 

“f) aprobă cuantumul taxei de înscriere în asociaţie şi a cotizaţiei anuale. Aprobarea 

cuantumului cotizaţiilor anuale se poate face numai după obţinerea aprobării exprimate prin 

hotărâri de către membrii asociaţi;” 

 

II. Articolul 36 alineatul 1 litera c se modifică, astfel: 

„c) cotizaţii anuale care se plătesc în funcţie de procentul de contribuţie la patrimoniul 

iniţial, după cum urmează: 

- 50% Municipiul Sfântu Gheorghe; 

- 49% Judeţul Covasna” 

  - 1% S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe.” 

 

  

Sfântu Gheorghe, la ________ 2015. 

 

 

Semnăturile membrilor Asociaţiei: 

 

2. Municipiul Sfântu Gheorghe 

(Semnătura) ________________ 

 

2. Judeţul Covasna 

(Semnătura) ________________ 

 

3. S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe 

(Semnătura) ________________  


