
r. 33.00912012

PROIECT DE HOTA-RARE
privind aprobarea infiintarii Asociatiei Clubul Sportiv SEPSI-SIC, ca structura sportiva

de drept privat, fara scop lucrativ, cu personalitate juridica

Consiliul Local al Municipiului Sfantu Gheorghe, in ~edinta ordinara;
Avfuld in vedere Expunerea de motive nr. 33.006/2012 al viceprimarului municipiului,

dl. Tischler Ferenc;
Avfuld in vedere Raportul de specialitate nr. 33.007/2012 al Directorului Directiei de

Sport ~i Agrement din cadrul Primariei municipiului Sffultu Gheorghe;
Avfuld In vedere referatele Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al

municipiului fantu Gheorghe;
Avfuld in vedere O. G. nr. 26/2000 cu privire la asociatii ~i fundatii, cu modificarile ~i

completarile ulterioare;
Avfuld In vedere prevederile art. 21 alin. (1) lit. b, art. 22 alin. (1), art. 26 alin. (1) ~i

(2), art. 67, art. 69 alin. (1) ~i (3) din Legea nr. 69/2000, Legea educa!iei fizice ~i sportului, cu
modificarile ulterioare;

Avfuld in vedere H.G. nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere in
aplicare a dispozitiilor Legii educatiei fizice ~i sportului nr. 6912000, coroborate cu art. 91
alin. (6) lit. a din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare;

Avfuld in vedere art. 35 alin. (3), (4) ~i (6) din Legea nr. 273/2006 privind finantele
publice locale, cu modificarile ~i completarile ulterioare;

Avfuld in vedere parcurgerea procedurii prevazute la art. 6 din Legea nr. 52/2003
privind transparenta decizionala in administratie publica, cu modificarile ~i completarile
ulterioare;

in conformitate cu prevederile art. 14, art. 36 alin. (1) ~i alin. (2) lit. e (7) lit. c din
Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile ~i completarile
ulterioare;

in temeiul art. 45 alin. (2) ~i art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 21512001 privind
administratia publica locala, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare;

Art. I. - Se aproba infiintarea Asociatiei Clubul Sportiv SEPSI - SIC, ca structura
sportiva de drept privat, lara scop lucrativ, cu personalitate juridica.

Art. 2. - Se aproba participarea Municipiului Sffultu Gheorghe, alaturi de Judetul
Covasna ~i S.C. TEGA S.A. Sffultu Gheorghe, in calitate de membri fondatori la infiintarea
Asociatiei Clubul Sportiv SEPSI - SIC, ca structura sportiva de drept privat, lara scop
lucrativ, cu personalitate juridica.

Art. 3. - (1) Asociatia este constituita pe perioada nedeterminata f'ara elementele
constitutive ale unei unitati administrativ-teritoriale.

(2) Autoritatea deliberativa ~i executiva la nivelul unitatii administrativ-teritoriale i~i
pastreaza autonomia locala, in conditiile legii.

Art. 4. - (1) Se aproba Actul Constitutiv ~i Statutul Asociatiei Clubul Sportiv SEPSI -
SIC, conform anexelor nr. 1 ~i 2, care fac parte integrata din prezenta hotarare.

(2) Orice modificare ulterioara a actelor prevazute la alineatul (1) de mai sus se va
realiza prin Act aditional aprobat in prealabil prin hotararea consiliului local.



Art. 5. - Sediul Asociatiei Clubul Sportiv SEPSI - SIC va fi situat In Municipiul Sfantu
Gheorghe, str. nr. _

Art. 6. - (1) Se aproba participarea municipiului Sfantu Gheorghe la crearea patrimoniului
initial cu suma de 2.000 lei, reprezentand 50% din totalul capitalului initial ~i care se suporta din
bugetul local.

(2) Se aproba cotizatia anuala a municipiului Sfantu Gheorghe, In suma de 400.000 lei,
reprezentand 50% din totalul cotizatiei anuale platibila de catre asociati.

Art. 7. - e desemneaza ca reprezentant al municipiului Sfantu Gheorghe In Adunarea
Generala a Asociatiei Clubul portiv SEPSI - SIC, pe domnul/d-na , avand
functia domnul/d-na avand functia
_________ ~i domnul/d-na , avand functia _

Art. 8. - Se mandateaza persoanele desernnate la art. 7 sa participe ~i sa reprezinte interesele
unitatii administrativ-teritoriale la ~edinta constitutiva a Asociatiei, pre cum ~i sa sernneze actele
necesare constituirii Asociatiei.

Art. 9. - Cu aducerea la Indeplinire a prezentei hotarari se Incredinteaza persoanele
desernnate la art. 7.

Sfantu Gheorghe, la 2012
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