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EXPUNERE DE MOTIVE 

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

de drept privat, fără scop lucrativ, cu personalitate juridică 

 

 Viața sportivă în județul Covasna a cunoscut în ultimii ani o dezvoltare considerabilă. 
În această perioadă inițiative individuale au caracterizat sportul municipal, județean. Acestea 
au fost persoanele care au dus faima județului Covasna prin practicarea sportului în toată 
România, dar și în străinătate. Anual ajung mai multe cereri de finanțare de la aceste persoane 
care se implică în sport și competiție prin practicarea unor ramure sportive, sau realizarea 
unor proiecte sportive. De multe ori nu s-a reușit sprijinirea acestora în mod suficient. Sportul 
în general au capacitatea de a forma comunități de oameni, mai ales dacă au loc meciuri la 
care participă în calitate de spectator mai multe sute sau după caz mii de oameni. Acest lucru 
întărește relația dintre indivizi, sau grupuri de persoane de toate categoriile. 
 Având în vedere cele de mai sus, s-a conturat ideea înființării a unei asociații sportive 
care să asigure cadrul legal al participării sportivilor, al echipelor din județul Covasna la 
campionate și competiții sportive din țară și peste hotare. 
 În acest sens în baza O.G. nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile, s-a conturat 
ideea asocierii Municipiului Sfântu Gheorghe cu Judeţul Covasna și S.C. TEGA S.A. și 
înființarea unei asociații care are ca scop principal desfăşurarea de activităţi sportive, în secţii 
pe diferite ramuri de sport: baschet, fotbal, înot, patinaj, karate, tenis de câmp, fitness, 
aerobic, atletism, fotbal în sală, constând în selecţia, iniţierea şi pregătirea de sportivi în 
domeniul acestor ramuri sportive, participarea la competiţii interne şi internaţionale sub 
denumirea Asociația Clubul Sportiv SEPSI-SIC. 
 Denumirea propusă a asociației reflectă mottoul principal al acesteia: Sport și 
Implicare în Competiție precum și denumirea de SEPSI simbolizează municipiul Sfântu 
Gheorghe, asociat cu cea mai mare contribuție la formarea capitalului inițial al asociației.  
  Ministerul Justiției în urma verificării disponibilității denumirii asociației de SEPSI - 
SIC, a eliberat o dovadă a disponibilității denumirii. 
 Având în vedere cele de mai sus, propun spre aprobare proiectul de hotărâre în forma 
prezentată. 
 

      Viceprimar, 

                Tischler Ferenc 


