
 

Anexa nr. 1 la H.C.L. ______/2012 
 

ACTUL CONSTITUTIV AL ASOCIAŢIEI CLUBUL SPORTIV SEPSI - SIC 
 
 
Membrii fondatori: 
1. Județul Covasna cu sediul în Sfântu Gheorghe, P-ța Libertății nr. 4, jud. Covasna 
2. Municipiul Sfântu Gheorghe cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2 
3. S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe , str. _______________, nr. __________________ 
au consimţit de comun acord să constituie Clubul Sportiv Judeţean _____  în baza 
prevederilor Legii nr. 69/2000, O.G. nr. 26/2000 în următoarele condiţii: 
 
Art. 1. - Denumirea 
Denumirea asociaţiei este " Asociația Clubul Sportiv SEPSI - SIC ". 
Art. 2. - Asociația Clubul Sportiv SEPSI - SIC este o asociație sportivă de drept privat, fără 
scop lucrativ, cu personalitate juridică. 
Art. 3. - Asociația Clubul Sportiv SEPSI - SIC va avea emblemă, însemne şi ştampilă 
proprie care se vor aplica pe toate documentele ce vor emana de la asociaţie.  
Art. 4. - Sediul Asociației Clubul Sportiv SEPSI - SIC este în Municipiul Sfântu Gheorghe, 
str. _____________, nr. ______________. 
Art. 5. - Asociației Clubul Sportiv SEPSI - SIC se constituie pe durată nedeterminată, cu 
începere de la data înscrierii în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa Judecătoriei 
Sfântu Gheorghe. 
Art. 6. - Asociația Clubul Sportiv SEPSI - SIC îl constituie desfăşurarea de activităţi 
sportive, în secţii pe diferite ramuri de sport: baschet, fotbal, înot, patinaj, karate, tenis de 
câmp, fitness, aerobic, atletism, fotbal de sală, constând în selecţia, iniţierea şi pregătirea de 
sportivi în domeniul acestor ramuri sportive, participarea la competiţii interne şi 
internaţionale. 
Art. 7. - Pentru realizarea scopului şi obiectivelor sale, Asociația Clubul Sportiv SEPSI - 
SIC va avea un patrimoniu iniţial, compus din: 

a) aportul în bani al asociaţilor în sumă totală de 4000 lei, virat de cei trei asociaţi 
după cum urmează:  
 - 2000 lei Municipiul Sfântu Gheorghe, reprezentând 50% din totalul 
patrimoniului inițial, 

  - 1960 lei Județul Covasna, reprezentând 49% din totalul patrimoniului inițial, 
  -  40 lei SC TEGA SA, reprezentând 1% din totalul patrimoniului inițial, 
b) resurse obţinute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, dobânzile şi 
dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale; 
c) cotizații anuale care se plătesc în funcție de procentul de contribuție la patrimoniul 
inițial, după cum urmează: 
  - 400.000 lei Municipiul Sfântu Gheorghe  
  - 392.000 lei Județul Covasna 
  - 8.000 lei SC TEGA SA  
d) donaţii, sponsorizări sau legate; Donaţiile pot fi în lei sau în valută, de la persoane 
fizice sau juridice, cu capital de stat sau privat, din ţară sau străinătate; 
e) venituri obţinute din activităţi proprii (evenimente, spectacole sportive etc); 
f) venituri obţinute din contractele de asociere; 



 

g) sumele rezultate din transferul sportivilor; 
h) alte venituri în condiţiile legii; 

Art. 8. - Obiectul principal al clubului constă în desfăşurarea de activităţi sportive. 
Art. 9. - (1) Adunarea Generală a Asociației Clubul Sportiv SEPSI - SIC este organul de 
conducere, alcătuit din totalitatea membrilor asociaţi. 
(2) Adunarea Generală este formată din 7 (șapte) membri din care 3 (trei) sunt desemnați de 
Municipiul Sfântu Gheorghe, 3 (trei) de Județul Covasna și respectiv un membru de către 
SC TEGA SA. 
Art. 10. - (1) Asociația Clubul Sportiv SEPSI - SIC va avea un Consiliu Director care 
reprezintă organul de conducere și care asigură executarea hotărârilor Adunării Generale şi 
coordonează activitatea Clubului în intervalul de timp cuprins între Adunările Generale de 
alegeri. 
(2) Consiliul director este alcătuit din câte un reprezentant al membrilor fondatori şi din doi 
reprezentanţi stabiliţi de Adunarea Generală pe o perioadă de 4 ani. 
Art. 11. - (1) Adunarea Generală alege președintele asociației pe un mandat de 4 ani.  
(2) Președintele ales este de drept președintele consiliului director al asociației și reprezintă 
asociația față de terți precum și în justiție. 
Art. 12. - Controlul activităţii financiare a Asociației Clubul Sportiv SEPSI - SIC se face de 
către un cenzor care va fi numit prin dispoziţia preşedintelui consiliului judeţean.  
Art. 13. - Persoana împuternicită să reprezinte clubul în faţa autorităţilor, în vederea 
desfăşurării procedurii de dobândire a personalităţii juridice, respectiv autentificării şi 
autorizării acestuia, este cea arătată în hotărârea Consiliul Judeţean privind aprobarea 
înfiinţării Asociației Clubul Sportiv SEPSI – SIC, ca structură sportivă de drept privat, fără 
scop lucrativ, cu personalitate juridică. 
 
 
Prezentul act constitutiv a fost editat şi redactat azi __________ în ____ exemplare. 

 
 

Membrii fondatori: 

1. Municipiul Sfântu Gheorghe  

2. Județul Covasna 

3. S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe 

 



 

              Anexa nr. 2 la H.C.L. _____/2012 
 

STATUTUL CLUBULUI SPORTIV JUDEŢEAN ___________ 
 
 
CAPITOLUL I 

DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL, DURATA Şl SCOPUL 

CLUBULUI 
 
ART. 1. - DENUMIREA 
Structura sportivă se numeşte Asociaţia 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 clubului sunt 
-alb şi verde şi ştampilă proprie, aprobate de Adunarea Generală. 
 
Marca Asociației Clubul Sportiv SEPSI - SIC constituită din emblema şi denumirea ei, 
se va înregistra la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci. 
 
ART. 2. - SEDIUL 

Asociația Clubul Sportiv SEPSI - SIC are sediul în ______, str. ____________nr. 
______, jud. ________. 
Sediul clubului va putea fi schimbat la orice adresă din judeţul Covasna, în condițiile 
legii. 
 
ART. 3. - DURATA 

Durata de funcţionare a Asociației Clubul Sportiv SEPSI – SIC, persoana juridică este 
nedeterminată. 
 
ART. 4. - SCOPUL SI OBIECTIVELE ASOCIAȚIEI CLUBUL SPORTIV 

SEPSI - SIC 

 (1) Scopul Asociației Clubul Sportiv SEPSI – SIC, îl constituie 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. 
 (2) Obiectivele clubului, având în vedere realizarea scopului, sunt 
următoarele: 
1. atragerea persoanelor în vederea practicării sportului; 
2. pregătirea sportivă; 
3. organizarea şi participarea la competiţii cu caracter de verificare cu parteneri 
(echipe sau sportivi individuali) locali sau din alte judeţe, inclusiv din afara graniţelor 
României; 
4. constituirea unor echipe valoroase, înscrierea şi participarea cu acestea în 
calendarul judeţean, naţional şi internaţional; 
5. elaborarea şi aplicarea de programe proprii, urmărind menţinerea şi 
valorificarea tradiţiilor locale în ramurile sportive respective; 



 

6. elaborarea, producerea şi difuzarea de materiale documentare, pliante, broşuri, 
producţii audio-video, publicarea acestora prin mass-media, arătând astfel cât mai clar 
obiectul de activitate al Asociației Clubul Sportiv SEPSI – SIC, 
7. alte mijloace de acţiune în legătură cu scopul clubului, 
8. organizarea de acţiuni în scopul schimbului reciproc de experienţa; 
9. să stabilească şi să dezvolte legături cu alte organizaţii şi organisme interne şi 
internaţionale care sunt interesate de organizarea activităţilor sportive; 
10. să informeze opinia publică şi mass-media despre activitatea şi solicitările 
membrilor clubului; 
11. să promoveze produsele şi serviciile pentru organizarea activităţilor sportive; 
12. să participe la propunerea şi elaborarea de norme şi specificaţii privind 
activităţile sportive; 
13. îmbunătăţirea sub toate formele a bazei materiale necesare desfăşurării 
activităţilor la nivel optim şi în condiţii de maximă securitate; 
14. promovează spiritul de fair-play, previne actele de violenţă pe teren în rândul 
sportivilor şi a publicului spectator; 
15. promovează lupta împotriva dopajului, informează corect despre efectele nocive 
asupra organismului în cazul anabolizantelor, a drogurilor, a susţinătoarelor de efort 
interzise etc, precum şi sancţiunile ce se aplică celor care încalcă legislaţia în domeniu. 

(3) Completarea scopului ASOCIAȚIEI se poate face numai prin act adițional 
la prezentul statut în condițiile legii, aprobat în prealabil prin hotărârea consiliului 
județean respectiv local. 
 
CAPITOLUL II 

MEMBRII ASOCIAȚIEI CLUBUL SPORTIV SEPSI - SIC 

 
ART. 5. - Asociația Clubul Sportiv SEPSI - SIC este formată din totalitatea membrilor 
ce pot avea calitatea de membri fondatori şi de membri asociaţi. 
 
ART. 6. - Calitatea de membru fondator o au persoanele care au constituit clubul. 
 
ART. 7. - Calitatea de membru asociat poate fi dobândită de către persoane care:  

- prin acţiune şi comportament dovedesc pasiune şi ataşament faţă de activitatea 
sportivă care se constituie în obiect de activitate în cadrul clubului, oferindu-şi 
disponibilităţile de a activa concret pentru susţinerea şi îmbunătăţirea acesteia; 

- calitatea de membru asociat se dobândeşte la cerere, însoţită de o declaraţie de 
acceptare a prevederilor statutului clubului; 

- obţine avizul Consiliului Director 
- a plătit taxa de înscriere în asociație; 

 
ART. 8. - Decizia privind admiterea sau respingerea cererii, înaintată în vederea 
obţinerii calităţii de membru asociat al Asociației Clubul Sportiv SEPSI - SIC se ia de 
către Consiliul Director, nu mai târziu de 3 (trei) luni de la data înregistrării cererii 
candidatului. Decizia se comunică celui interesat în scris, în maximum 20 (douăzeci) 
de zile de la adoptarea acesteia. Calitatea de membru asociat se dobândeşte după 
primirea comunicării de admitere. Împotriva deciziei de respingere a candidaturii, se 
poate face apel în termen de maximum 30 de zile de la primirea comunicării. Apelul se 



 

soluţionează în prima şedinţă a Adunării Generale. Hotărârea Adunării Generale este 
definitivă. Membrul asociat admis este cooptat, de drept, în Adunarea Generală. 
 
ART. 9. - Adunarea Generală, la propunerea Consiliul Director, poate aproba 
instituirea calităţii de membru onorific. 
 
ART. 10. – (1) Membrii clubului au obligaţia de a respecta prevederile Statutului, 
hotărârile Adunării Generale şi deciziile Consiliului Director şi să participe la 
activităţile iniţiate de aceasta. 
(2) Este nulă orice hotărâre care contravine intereselor autorităților publice locale din 
unitățile administrativ teritoriale membre. 
 
ART. 11. - Membrii asociației invitaţi în această calitate să participe la manifestări, 
unde, prin poziţia adoptată, ar putea angaja clubul, au datoria de a se consulta cu 
preşedintele clubului, sau cu mandatatul acestuia, asupra programelor clubului şi a 
poziţiei acestuia în problemele legate de participarea la acele manifestări. Aceeaşi 
obligaţie revine şi membrilor clubului care sunt invitaţi, cu titlu personal, la diverse 
manifestări, dar doresc să se exprime în numele asociaţiei. 
In ambele situaţii, clubul răspunde moral şi juridic pentru faptele şi actele membrilor 
săi, numai în măsura în care ei au fost expres mandataţi (in scris) pentru a se angaja în 
numele clubului şi numai în vederea realizării scopurilor lui. 
 
ART. 12. - Încălcarea din culpă a prevederilor statutului sau săvârşirea de fapte 
incompatibile cu obiectivele fundamentale ale clubului ori de natură să atragă 
prejudicii morale sau materiale acesteia, atrag excluderea din club sau retragerea 
calităţii de membru al clubului, conform procedurilor statutare. 
Pentru rezultate deosebite obţinute în competiţiile interne şi internaţionale, ca şi pentru 
recunoaşterea contribuţiei unor specialişti sau persoane fizice ori juridice la 
dezvoltarea clubului, Consiliul Director al Asociației Clubul Sportiv SEPSI - SIC 
poate acorda următoarele recompense: 

- titlu de membru de onoare; 
- titlu de preşedinte de onoare; 
- premii şi prime speciale pentru rezultate sportive deosebite; 
- distincţii şi trofee. 

De asemenea, Consiliul Director al Clubului poate acorda premii anuale celor mai bine 
clasaţi competitori, clasificare realizată în urma totalizăm punctelor, pe baza 
Regulamentului de clasificare sportivă. 
Totodată, pentru abaterile de la statutul clubului sau de la regulamentele federaţiei, 
Consiliul Director al Asociației Clubul Sportiv SEPSI - SIC poate aplica, atât pentru 
membrii afiliaţi cât şi pentru sportivii legitimaţi, următoarele sancţiuni: 

- avertisment; 
- amendă; 
- suspendare temporară din activitatea competiţională; 
- ridicare temporară a dreptului de a concura în numele clubului; 
- excludere; 

 
Cuantumul amenzilor și termenele de suspendare se stabilesc de către Consiliul 
Director al Asociației Clubul Sportiv SEPSI - SIC. 



 

 
ART. 13. - Calitatea de membru se pierde, după caz, prin: 

a) Excluderea în urma deciziei Consiliului Director pentru încălcarea 
dispoziţiilor statutare, neonorarea angajamentelor liber consimţite, lipsa de interes faţă 
de scopul şi obiectivele Asociației Clubul Sportiv SEPSI – SIC, 

b) Renunţare expresă formulată în scris de către cel care renunţă; 
c) Deces, lichidare; 
d) Transfer cu acordul Consiliului Director. 

 
ART. 14. - Excluderea se dispune de către Adunarea Generală, a cărei hotărâre este 
definitivă. Adunarea Generală poate retracta o hotărâre de excludere, dacă persoana 
sancţionată aduce dovezi, care înlătură temeiurile deciziei anterioare. 
In caz de retractare, Adunarea Generală va hotărî şi cu privire la eventuala 
recunoaştere a calităţii de membru pentru perioada dintre momentul excluderii şi cel al 
retractării deciziei de excludere. Până la desfăşurarea Adunării Generale, Consiliul 
Director poate decide, cu 2/3 din voturile membrilor săi, suspendarea unei persoane 
din calitatea de membru dacă se constată săvârşirea de fapte care, conform Statutului 
clubului, atrag excluderea. Suspendarea încetează prin hotărârea Adunării Generale 
care este definitivă. 
 
CAPITOLUL III 

ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA CLUBULUI 
 
ART. 15. - Organele de conducere ale clubului sunt:  
a) Adunarea Generală; 
b) Consiliul Director. 
 
CAPITOLUL IV  

ADUNAREA GENERALĂ 

 
ART. 16. – (1) Adunarea Generală este organul de conducere, alcătuit din totalitatea 
mandatarilor desemnați de către membrii fondatori şi asociaţi, în condițiile legii. 
(2) Adunarea Generală este formată din 7 (șapte) membri din care 3 (trei) sunt 
desemnați de Municipiul Sf. Gheorghe, 3 (trei) de Județul Covasna și respectiv un 
membru de către SC TEGA SA. 
(3) Competenţa Adunării Generale cuprinde: 

a) stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale clubului; 
b) dezbate şi aprobă raportul de activitate al Consiliului Director, 

realizarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe bază de bilanţ actual, raportul de 
verificare al cenzorului privind activitatea financiar bugetară desfăşurată între sesiunile 
Adunării Generale ordinare, descărcând de gestiune Consiliul Director; 

c) aprobă programul anual de activitate al clubului; 
d) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pentru exerciţiul următor 

precum şi programul de investiţii; 
e) aprobă modificarea/completarea actului constitutiv şi/sau a 

statutului numai după obținerea aprobării de la autoritățile administrației publice 
locale membre exprimate prin hotărâri, asupra tuturor problemelor supuse modificării 
sau completării; 



 

f) aprobă cuantumul taxei de înscriere în asociație și modificarea  
cotizațiilor. Modificarea cuantumului cotizației anuale se poate face numai după 
obținerea aprobării exprimate prin hotărâri de către autoritățile administrației publice 
locale constituite la nivelul unităților administrativ teritoriale membre, 

g) alege şi revocă Preşedintele Consiliului Director, componenţa 
nominală şi funcţiile în cadrul Consiliului Director, alege şi revocă cenzorul sau, după 
caz, comisia de cenzori. Alegerea şi revocarea Consiliului Director, precum si a 
cenzorului se decid prin vot. Forma votului se decide de la caz la caz în acea şedinţă a 
Adunării Generale. In acest scop, se constituie ad-hoc, prin alegere de către Adunarea 
Generală, o comisie de votare care va conduce în continuare lucrările Adunării 
Generale; 

h) abilitează Consiliul Director pentru: desfăşurarea de activităţi 
subsidiare cu caracter economic, a încheia contracte de sponsorizare, de publicitate şi 
de mecenat în care să fie parte, asocierea cu societăţi comerciale şi cu organe ale 
administraţiei publice, precum şi alte activităţi, respectând legislaţia în vigoare - toate 
în vederea obţinerii de venituri necesare îndeplinirii obiectivelor sale exclusiv 
nelucrative; 

i) abilitează Consiliul Director pentru afilierea la federaţii sportive; 
j) abilitează Consiliul Director pentru a majora, în funcţie de 

circumstanţe şi necesităţi, conform legislaţiei în vigoare, patrimoniul social iniţial de 
fondare al clubului. 

 
(4) In cazul dizolvării clubului, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite 
către persoane fizice. Bunurile se vor vinde, iar în urma vânzării se va stabili modul de 
împărţire a sumei rezultate în urma vânzării sau bunurile se transmit către persoane 
juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător, după cum 
va stabili Adunarea Generală. 
 
(5) Dacă în termen de 6 luni de la terminarea lichidării, lichidatorii nu au reuşit să 
transmită bunurile în condiţiile alin. 2, art. 60 din O.G. 26/2000, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi în cazul în care procedura de transmitere a bunurilor 
este contrară legii sau ordinii publice, bunurile rămase după lichidare vor fi atribuite de 
către instanţa competentă unei persoane juridice cu scop identic sau asemănător. 
 
(6) În cazul în care clubul a fost dizolvat pentru motivele prevăzute la art. 56, alin. 1, 
lit. a)-c) din O.G. 26/2000, bunurile rămase după lichidare vor fi preluate de către stat, 
prin Ministerul Finanţelor, sau de către localitatea în a cărei rază teritorială îşi are 
sediul clubul, dacă acesta este de interes local. Data transmiterii bunurilor este cea a 
întocmirii procesului-verbal de predare/preluare, dacă prin acesta nu s-a stabilit o dată 
ulterioară. 
 
ART. 17. – (1) Adunarea Generală se întruneşte în sesiuni ordinare şi extraordinare.  
 
(2) Adunarea Generală se convoacă de Preşedintele Consiliului Director. Adunarea 
Generală se conduce de Preşedinte sau de unul din mandataţii acestuia. 
(3) Fiecare membru mandtatat să reprezinte interesele asociaților are dreptul la un vot 
în adunarea generală. 
 



 

(4) Adunarea Generală ordinară se convoacă de două ori pe an, de Preşedinte, prin 
hotărârea Consiliului Director luată cu majoritate de voturi, în prezenţa a minimum 2/3 
din numărul total al membrilor săi. Adunarea Generală ordinară se convoacă cu cel 
puţin 7 zile înainte de data întrunirii, indicându-se data, ora şi locul desfăşurării. 
 
(5) Odată cu convocarea se comunică membrilor ordinea de zi cu prezentarea explicită 
a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării. Când în ordinea de 
zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, începând cu data convocării, în 
timpul programului de lucru, la sediul clubului, Consiliul Director va pune la 
dispoziţia membrilor clubului textele cu privire la conţinutul propunerilor de 
modificări ale statutului şi/sau ale actului constitutiv. 
 
(6) Adunarea Generală ordinară este legal constituită în prezenţa a jumătate plus unu 
din numărul membrilor. Dacă la prima convocare realizată în concordanţă cu 
dispoziţiile prezentului Statut nu se întruneşte cvorumul statutar, Adunarea Generală 
ordinară va funcţiona valabil, în prezenţa celor de faţă, considerându-se de drept că s-a 
procedat la o nouă convocare care se va petrece în aceeaşi zi, în acelaşi loc, dar nu mai 
devreme de o oră şi nici mai târziu de două ore calculate de la data şi ora la care s-a 
făcut prima convocare.  
 
(7) Adunarea Generală ordinară convocată în aceste condiţii funcţionează valabil cu 
acei membrii prezenţi şi adoptă hotărâri cu votul exprimat de jumătate plus unu din 
numărul lor. Fiecare membru are dreptul la un singur vot. Adunarea Generală va 
decide, după caz, dacă votul poate fi exercitat prin reprezentare şi forma acesteia 
(procură specială etc). 
 
ART. 18. – (1) Hotărârile luate de Adunarea Generală, în limitele legii, ale actului 
constitutiv şi/sau ale statutului sunt obligatorii chiar şi pentru asociaţii care nu au luat 
parte la Adunarea Generală sau au votat împotrivă.  
 
(2) Hotărârile Adunării Generale, contrare legii, actului constitutiv sau dispoziţiilor 
cuprinse în statut sau hotărârilor autorităților administrației publice locale prin care a 
fost înființată asociația, pot fi atacate în justiţie de către oricare dintre asociaţii care nu 
au luat parte la Adunarea Generală sau care au votat împotrivă şi au cerut să se 
insereze acest aspect în procesul-verbal de şedinţă, în termen de 15 zile de la data când 
au luat cunoştinţă despre hotărâre sau de la data când a avut loc şedinţa, după caz. 
Cererea de anulare se soluţionează în Camera de Consiliu, de către Judecătoria Sf. 
Gheorghe. 
 
ART. 19. – (1) Adunările Generale extraordinare se convoacă ori de cate ori se 
consideră necesar, la cererea scrisă şi motivată a cel puţin 1/3 din membrii adresată 
preşedintelui Consiliului Director, sau prin hotărârea Consiliului Director luată cu 
majoritate simplă de voturi, în prezenţa a minimum 2/3 din numărul membrilor săi. 
 
(2) Adunarea Generală extraordinară este legal constituită potrivit criteriilor de la 
Adunarea Generală ordinară iar hotărârile se iau cu jumătate plus unu de voturi cu 
excepţia situaţiilor în care se vor lua hotărâri cu privire la modificarea statutului şi/sau 
a actului constitutiv, şi cu privire la dizolvarea şi lichidarea clubului, precum şi 



 

stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare pentru care se cere o majoritate 
de cel puţin 2/3 din numărul voturilor celor prezenţi. 
 
ART. 20. – (1) Hotărârile luate de Adunarea Generală Extraordinară, în limitele legii, 
ale actului constitutiv şi/sau ale statutului sunt obligatorii chiar şi pentru asociaţii care 
nu au luat parte la Adunarea Generală Extraordinară sau au votat împotrivă.  
 
(2) Hotărârile Adunării Generale Extraordinare, contrare legii, actului constitutiv sau 
dispoziţiilor cuprinse în statut, pot fi atacate în justiţie de către oricare dintre asociaţii 
care nu au luat parte la Adunarea Generală Extraordinară sau care au votat împotrivă şi 
au cerut să se insereze acest aspect în procesul-verbal de şedinţă, în termen de 15 zile 
de la data când au luat cunoştinţă despre hotărâre sau de la data când a avut loc 
şedinţa, după caz. 
 
ART. 21. – (1) Adunarea Generală alege președintele asociației pe un mandat de 4 ani.  
(2) Președintele ales este de drept președintele consiliului director al asociației și 
reprezintă asociația față de terți precum și în justiție. 
 
CAPITOLUL V  

CONSILIUL DIRECTOR 
 
ART. 22. - Consiliul Director reprezintă organul de conducere care asigură executarea 
hotărârilor Adunării Generale şi coordonează activitatea Asociației în intervalul de 
timp cuprins între Adunările Generale de alegeri. 
 
ART. 23. - Consiliul director este alcătuit din câte un reprezentant al membrilor 
fondatori şi din doi reprezentanţi stabiliţi de Adunarea Generală pe o perioadă de 4 ani. 
 
ART. 24. - Fiecare membru fondator îşi desemnează câte un reprezentant în cadrul 
Adunării Generale. 
 
ART. 25 – (1) Consiliul Director se compune din 5 membri: un preşedinte – ales de 
AGA, trei vicepreşedinţi şi un secretar.  
(2) Constituirea Consiliului director se face prin hotărârea Adunării Generale a 
Asociaților. 
 
ART. 26. - Consiliul Director se întruneşte cel puţin o dată pe trimestru, sau de câte 
ori este nevoie, la convocarea Preşedintelui Consiliului Director, sau la convocarea a 
minimum 2 membri ai Consiliului Director şi îşi desfăşoară activitatea în prezenţa a 
cel puţin 3/5 din numărul membrilor săi. Deciziile Consiliului Director se adoptă cu 
majoritate simplă ( dar nu mai puţin de 3/5 din numărul total de membrii ) din totalul 
membrilor prezenţi. 
 
ART. 27. – (1) Consiliul Director exercită, în perioadele dintre sesiunile Adunării 
Generale, conducerea generală a clubului şi hotărăşte în toate problemele prevăzute în 
competenţa sa în baza prezentului statut sau a hotărârilor Adunării Generale. Se poate 
constitui şi un birou executiv care conduce clubul între şedinţele consiliului director. 
 
(2) Sunt în competenţa Consiliului Director: 



 

a) dezbaterea problemelor de interes general, ivite în perioadele dintre sesiunile 
Adunării Generale şi care prezintă urgenţă, adoptarea de rezoluţii cu concluzii şi 
propuneri de măsuri corespunzătoare; 

b) aprobarea programului de acţiuni viitoare ale clubului în cadrul obiectivelor 
generale stabilite de Adunarea Generală; 

c) elaborarea, modificarea şi aprobarea regulamentului de ordine interioară 
(R.O.I.) a celor care prestează activitatea sportivă a clubului, precum şi a 
regulamentului intern de funcţionare a clubului; 

d) încheierea de acte juridice în numele şi pe seama clubului; 
e) aprobarea organigramei şi a politicii de personal a clubului; 
f) îndeplinirea oricăror alte atribuţii prevăzute de statut sau dispuse de 

Adunarea Generală; 
g) stabilirea nivelului salarizării şi a sistemului de stimulare pentru Preşedinte, 

vicepreşedinţi, ceilalţi membrii ai Consiliului Director şi a personalului care va fi 
angajat pentru buna funcţionare a activităţii clubului; 

h) pregătirea sesiunilor ordinare şi extraordinare ale Adunărilor Generale, 
elaborând şi susţinând documentele de lucru; 

i) numirea comisiilor sale permanente şi temporare, pe specialităţi şi cu 
obiective 
precise, în care se pot include şi specialişti voluntari, din afara clubului; 

j) convocarea în condiţiile prevăzute de statut a Adunărilor Generale, cu 
hotărâri luate cu majoritate simplă de voturi; 

k) luarea de hotărâri şi propuneri referitoare la drepturile clubului ca asociat sau 
acţionar în societăţile comerciale în care deţine părţi sociale sau acţiuni, precum şi în 
privinţa altor asocieri la care este parte; 

1) afilierea la federaţii sau asociaţii; 
m) propune către A.G.A. nivelul taxelor şi cotizaţiilor; 
n) aprobarea eliberării (transferării) sportivilor de la/la alte structuri sportive din 

ţară şi străinătate. 
o) împuterniceşte una sau mai multe persoane cu funcţii executive: secretar 

executiv, împuterniciţi pentru a încheia acte juridice etc. 
p) elaborarea "fişei postului" cu atribuţii precise pentru fiecare membru al 

executivului; 
r) încheierea de contracte de sponsorizare şi mecenat în care clubul este parte, 

asocierea cu persoane fizice şi persoane juridice din ţară şi străinătate în vederea 
realizării scopului clubului - în condiţiile legii;_ 

s) propune aprobării Adunării Generale persoana cenzorului sau, după caz, a 
comisiei de cenzori. 
 
ART. 28. - Consiliul Director poate împuternici una sau mai multe persoane cu funcţii 
executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de asociat ori sunt străine de club 
pentru a exercita atribuţiile prevăzute la art. 27 lit. (d), (f) - ele pot fi remunerate 
potrivit reglementărilor legale. 
 
ART. 29. - Cu respectarea deplină a legislaţiei în vigoare şi a prevederilor acestui 
Statut, clubul poate desfăşura activităţi subsidiare cu caracter economic în vederea 
obţinerii de venituri necesare îndeplinirii obiectivelor sale exclusive nelucrative. 
 



 

ART. 30. - Membrii Consiliului Director care nu sunt salariaţi ai clubului pot primi 
indemnizaţii lunare pentru activitatea depusă. Cuantumul indemnizaţiei este de până la 
20% din indemnizaţia de bază lunară brută a preşedintelui. 
 
ART. 31. - Procesele verbale de şedinţă ale Consiliului Director sunt semnate de 
membri prezenţi. 
 
CAPITOLUL VI 

CENZORII 
 
ART. 32. - Controlul financiar intern al clubului este asigurat de un cenzor, după caz 
de o comisie de cenzori, potrivit dispoziţiilor Ordonanţei nr. 26/2000 aprobată cu 
modificări de Legea nr. 246/2005. 
 
ART. 33. - Nu pot avea calitatea de cenzori membrii Consiliului Director. Pentru 
îndeplinirea atribuţiilor lor cenzorii pot primi o indemnizaţie lunară de până la 15% 
din indemnizaţia de bază brută lunară a preşedintelui. Ei sunt independenţi în 
exercitarea atribuţiilor lor statutare. 
 
ART. 34. – (1) În realizarea competenţei sale cenzorul sau, după caz, comisia de 
cenzori are următoarele atribuţii: 

1. verifica modul in care este administrat patrimoniul clubului sportiv; 
2. întocmeşte rapoarte si le prezintă adunării generale; 
3. la invitaţia preşedintelui, poate participa la şedinţele consiliului director, 
fara drept de vot; 
4. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute in statut sau stabilite de adunarea 
generala. 

(2) Cenzorul va putea să-şi exercite oricând atribuţiile, dar nu mai puţin de o dată pe 
lună.  
(3) Cenzorii consemnează constatările rezultate din verificări şi analize într-un registru 
special, sub formă de procese verbale sau note, împreună cu concluziile şi 
recomandările lor.  
(4) Cenzorul întocmeşte rapoarte despre activitatea şi constatările lui pe care le 
prezintă Adunării Generale, cu propuneri şi recomandări. 
 
CAPITOLUL VII 

DISPOZIŢII COMUNE ORGANELOR CLUBULUI 
 
ART. 35. - Atribuţiile fiecărui membru al Consiliului Director se vor stabili de către 
Consiliu, prin Regulamentul de Ordine Interioară, ce va fi redactat în acest sens, dacă 
va fi cazul. 
 
ART. 36. - Consiliul Director este ales de Adunarea Generală conform art. 23 pe o 
perioadă de patru ani, cu posibilitatea de prelungire a mandatului, prin hotărârea 
Adunării Generale şi dacă membrii Consiliului doresc aceasta. Membrii organelor de 
conducere vor continua, de regulă, să-şi exercite atribuţiile şi după expirarea 
mandatului de patru ani, însă numai până la prima întrunire a organului care i-a ales. 
 
ART. 37. – (1) În cazul în care se constată, de către cel puţin jumătate plus unu din 
numărul de asociaţi, că oricare din membrii Consiliului Director nu-şi respectă 



 

atribuţiile, nedepunând eforturile necesare pentru realizarea scopurilor clubului, prin 
hotărârea Adunării Generale, convocate în acest sens, acesta se va putea înlocui şi 
înainte de expirarea mandatului de patru ani.  
 
(2) Aceeaşi procedură se va aplica şi în cazul în care, din alte motive întemeiate un 
membru din Consiliul Director, sau un cenzor, va trebui să fie înlocuit. înlocuirea se va 
face după cum urmează: 

- pentru membrii Consiliului Director desemnaţi de către membrii fondatori, se 
va face de către respectivul membru fondator. 

- în cazul celorlalţi doi membrii ai Consiliului Director, înlocuirea se va face cu 
un alt membru al Consiliului în ordinea voturilor de la Adunarea Generală. 
 
CAPITOLUL VIII 

PATRIMONIU 
 
ART. 38. – (1) Patrimoniul iniţial al Asociației Clubul Sportiv SEPSI – SIC, destinat 
în exclusivitate scopului propus, se compune din: 

a) aportul în bani al asociaţilor în sumă totală de 4000 lei, virat de cei trei 
asociaţi după cum urmează:  

  - 2000 lei Municipiul Sfântu Gheorghe, reprezentând 50% din totalul 
patrimoniului inițial, 
  - 1960 lei Județul Covasna, reprezentând 49% din totalul patrimoniului 

inițial, 
  -  40 lei SC TEGA SA, reprezentând 1% din totalul patrimoniului inițial, 
b) resurse obţinute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, dobânzile şi 

dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale; 
c) cotizații anuale care se plătesc în funcție de procentul de contribuție la 

patrimoniul inițial, după cum urmează: 
  - 400.000 lei Municipiul Sfântu Gheorghe  
  - 392.000 lei Județul Covasna 
  - 8.000 lei SC TEGA SA  
d) donaţii, sponsorizări sau legate; Donaţiile pot fi în lei sau în valută, de la 

persoane fizice sau juridice, cu capital de stat sau privat, din ţară sau străinătate; 
e) venituri obţinute din activităţi proprii (evenimente, spectacole sportive etc); 
f) venituri obţinute din contractele de asociere; 
g) sumele rezultate din transferul sportivilor; 
h) alte venituri în condiţiile legii; 
 

(2) Asociația Clubul Sportiv SEPSI - SIC va putea desfăşura activităţi economice dacă 
acestea au un caracter accesoriu şi sunt în strânsă legătură cu scopul principal al 
clubului. 
(3) Toate veniturile şi cheltuielile clubului se înscriu în bugetul anual care se aprobă de 
Adunarea Generală. 
(4) Consiliul Director poate aproba virări între capitolele bugetare în limitele bugetului 
aprobat. 
(5) Exerciţiul bugetar al clubului începe la 1- ianuarie şi se încheie la 31 decembrie. 
 

 



 

 

 

 

 

CAPITOLUL IX 

RĂSPUNDERI 
 
ART. 39. - Membrii care formează organele de conducere ale clubului şi de 
administraţie sunt personal şi solidar răspunzători pentru daunele provenite din culpa 
lor, atât faţă de terţi, cât şi faţă de club. 
 
CAPITOLUL X 

LITIGII 
 
ART. 40. - Litigiile ce pot apărea, între club şi asociaţi, se vor judeca de către 
judecătoria de la sediul principal al asociației - Judecătoria Sfântu Gheorghe. 
 
ART. 41. - Toate celelalte litigii, care eventual s-ar ivi în timpul funcţionării sau 
lichidării, se vor judeca potrivit dreptului comun, în toate instanţele competente. 
 
CAPITOLUL XI 

DISPOZIŢII FINALE SI TRANZITORII 
 
Art. 42. - Orice modificare/completare a prezentului statut se va opera prin act 
adiţional autentificat. 
 
Art. 43. - Prezentul statut se completează, de drept, cu dispoziţiile legale în materie. 
Statutul Asociației Clubul Sportiv SEPSI - SIC cuprinde 43 de articole şi a fost 
redactat în 8 (opt) exemplare. 
 
 
MEMBRII FONDATORI: 

1. Județul Covasna 
2. Municipiul Sfântu Gheorghe 
3. S.C. TEGA S.A 
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