
ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEȚEAN COVASNA 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. ______/2019 

pentru modificarea Actului constitutiv și a Statutului Asociației Clubul Sportiv 

SEPSI-SIC 

 

 

Consiliul Judeţean Covasna,  

întrunit în şedinţă ordinară la data de _______________ 2019, 

analizând expunerea de motive al domnului consilier județean Ambrus József 

pentru modificarea Actului constitutiv și a Statutului Asociației Clubul Sportiv SEPSI-

SIC, 

văzând Raportul Direcției Juridice și Dezvoltarea Teritoriului precum și 

Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate al Consiliului Județean Covasna, 

având în vedere: 

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

completările ulterioare,  

 - art. 4, alin. (2) din 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,  

- art. 16, alin. (3), lit. e) din Statutul Asociației Clubul Sportiv SEPSI-SIC, 

- adresa Asociației Clubul Sportiv SEPSI – SIC nr. 33/10.04.2019, înregistrată la 

Registratura generală a Consiliului Județean Covasna sub nr. 3701/11.04.2019, 

fiind îndeplinite procedurile prevăzute de Legea nr. 52/2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia publică, republicată, 

în baza art. 91, alin. (1), lit. ”f” și în temeiul art. 97, alin. (1) din Legea 

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

ulterioare 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea Actul constitutiv al  Asociației Clubul Sportiv 

SEPSI – SIC conform proiectului Actului adițional nr. 3 la Actul constitutiv al Asociației 

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

Art. 2. Se aprobă modificarea Statutul Asociației Clubul Sportiv SEPSI – SIC 

conform proiectului Actului adițional nr. 3 la Statutul Asociației Clubul Sportiv SEPSI – 

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

Art. 3. Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 4. Se împuternicește domnul Ambrus József având funcția de membru în 

Consiliul Director al Asociației Clubul Sportiv SEPSI – SIC, să îndeplinească procedurile 

prevăzute de lege pentru înregistrarea modificărilor Actului constitutiv și Statutului 



Asociației Clubul Sportiv SEPSI – SIC la Registrul asociațiilor și fundațiilor de pe lângă 

grefa Judecătoriei Sfântu Gheorghe. 

Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează 

Președintele Consiliului Județean Covasna. 

 

Sfântu Gheorghe, la _____________2019. 

Președinte 

TAMÁS Sándor 

Contrasemnează, 

VARGA ZOLTÁN 

Secretarul judeţului Covasna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre se difuzează astfel: 

- 1 ex. la Instituţia Prefectului Judeţului Covasna; 

- 2 ex. la Compartimentul administraţie publică; 

- 1 ex. la Direcţia Juridică și Dezvoltarea Teritoriului; 

- 1 ex. la Asociația Clubul Sportiv SEPSI – SIC; 

- câte un ex. membrilor Asociației Clubul Sportiv SEPSI – SIC. 

 

 

 

 

CsE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliul Județean Covasna nr. ____/2019 

 

 

 

ACT ADIŢIONAL nr. 3 

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; 

luând în considerare: 

- Hotărârea Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe nr. ___/2019; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. ___/2019; 

- Hotărârea S.C. Tega S.A. Sfântu Gheorghe nr. ___/2019. 

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”, 

de comun acord am convenit la modificarea actului constitutiv al asociației, după 

cum urmează: 

 

 

Articol unic. Actul constitutiv al Asociaţiei „Clubul Sportiv SEPSI-SIC” se 

modifică, după cum urmează:  

1. Articolul 4 va avea următorul cuprins: 

„Art. 4. Sediul Asociației Club Sportiv SEPSI-SIC este în municipiul Sfântu Gheorghe, 

str. Ciucului nr. 176. ” 

2. Articolul 6 va avea următorul cuprins: 

„Art. 6. Scopul Asociației Club Sportiv SEPSI-SIC îl constituie desfășuarea de activități 

sportive, în secții pe diferite ramuri de sport: baschet, fotbal, natație, patinaj, tenis, gimnastică, 

triatlon, handbal, tenis de masă, tir cu arcul, atletism, fotbal în sală, ciclism și lupte constând în 

selecția, inițierea și pregătirea de sportivi în domeniul acestor ramuri sportive, participarea la 

competiții interne și internaționale. ” 

 

Sfântu Gheorghe, la ________ 2019. 

 

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 Hotărârea Consiliul Județean Covasna nr. _____/2019 

 

 

ACT ADIŢIONAL nr. 3 

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; 

luând în considerare: 

- Hotărârea Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe nr. ___/2019; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. ___/2019; 

- Hotărârea S.C. Tega S.A. Sfântu Gheorghe nr. ___/2019. 

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” 

de comun acord am convenit la modificarea statutului asociației, după cum 

urmează: 

 

 

Articol unic. Statutul Asociaţiei „Clubul Sportiv SEPSI-SIC” se modifică, după 

cum urmează:  

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

„Art. 2 (1). Asociația Club Sportiv SEPSI-SIC are sediul în municipiul Sfântu 

Gheorghe, str. Ciucului nr. 176. ” 

4. Alineatul (1) al articolului 4 va avea următorul cuprins: 

„Art. 4 (1). Scopul Asociației Club Sportiv SEPSI-SIC îl constituie desfășuarea de 

activități sportive, în secții pe diferite ramuri de sport: baschet, fotbal, natație, patinaj, tenis, 

gimnastică, triatlon, handbal, tenis de masă, tir cu arcul, atletism, fotbal în sală, ciclism și lupte, 

constând în selecția, inițierea și pregătirea de sportivi în domeniul acestor ramuri sportive, 

participarea la competiții interne și internaționale. ” 

  

Sfântu Gheorghe, la ________ 2019. 

 

Semnăturile membrilor Asociaţiei: 

2. Municipiul Sfântu Gheorghe 

(Semnătura) ________________ 

2. Judeţul Covasna 

(Semnătura) ________________ 

3. S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe 

(Semnătura) ________________ 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEȚEAN COVASNA 

Nr. ____/__________ 2019 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

pentru aprobarea modificării Actului constitutiv și a Statutului Asociației Clubul 

Sportiv SEPSI-SIC 

 

 

 

Asociaţia „Clubul Sportiv SEPSI-SIC” s-a înfiinţat prin Hotărârea Consiliului 

Județean Covasna nr. 113/2012 ca structură sportivă de drept privat, fără scop lucrativ, cu 

personalitate juridică, în vederea desfăşurării de activităţi sportive, în secţii, pe diferite 

ramuri de sport. 

Prin adresa nr. 33/10.04.2019, înregistrată la Registratura generală a Consiliului Județean 

Covasna sub nr. 3701/11.04.2019, Asociația Clubul Sportiv SEPSI – SIC ne aduce la cunoștință 

intenția clubului de a se deschide către alte ramuri de sporturi individuale și de echipă, 

respectiv să legitimeze sportivi de performanță în diferite ramuri de sport cum ar fi: natație, 

tenis, gimnastică, triatlon, tenis de masă, tir cu arcul, ciclism, motiv pentru care se impune 

modificarea scopului asociației. 

Totodată în adresă se arată că în urma deschiderii arenei sportive din Sfântu Gheorghe 

”Sepsi Arena” clubul sportiv și-a mutat toată activitatea în acest imobil, drept urmare dorește să 

schimbe și sediul asociației din str. Vânătorilor nr. 1 din Sfântu Gheorghe în str. Ciucului nr. 176 

din Sfântu Gheorghe.  

Având în vedere că în luna mai anul curent începe campania de calificare a 

sportivilor pentru Jocurile Olimpice de vară din Tokyo anul 2020, se impune de urgență 
modificarea Actului constitutiv și a Statutului Asociației Clubul Sportiv SEPSI-SIC. 

 În acest sens propun spre aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată. 

 

 
Ambrus József  

consilier județean 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CsE 

 


