
Nr. 36.212/2013 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
 

pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 191/2012 privind aprobarea 
înfiinţării Asociației „Clubul Sportiv SEPSI-SIC”, ca structură sportivă de drept privat, 

fără scop lucrativ, cu personalitate juridică 
 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;  
Având în vedere Expunerea de motive nr. 36.210/2013 a d-lui consilier Miklós Zoltán; 
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 36.211/2013 al Biroului administraţie 

locală din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe; 
Având în vedere Hotărârea Adunării Generale al Asociaţiei „Clubul Sportiv SEPSI-

SIC”, înregistrată sub nr. 36.209/2013 la Primăria municipiului Sfântu Gheorghe; 
În baza prevederilor art. 4 alin. (2) din H.C.L. nr. 191/2012 privind aprobarea 

înfiinţării Asociației „Clubul Sportiv SEPSI-SIC”, ca structură sportivă de drept privat, fără 
scop lucrativ, cu personalitate juridică; 

În baza prevederilor art. 16 alin. (3) lit. e din Statutul Asociaţiei „Clubul Sportiv 
SEPSI-SIC”; 

Având în vedere Referatele Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al 
municipiului Sfântu Gheorghe; 

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. 6 din Legea nr. 52/2003 
privind transparenţa decizională în administraţie publică, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

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. (1) 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. – Alineatul (2) al articolul 6 din Hotărârea Consiliului Local nr. 191/2012 
privind aprobarea înfiinţării Asociației „Clubul Sportiv SEPSI-SIC”, ca structură sportivă de 
drept privat, fără scop lucrativ, cu personalitate juridică se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

„Art. 6. (2) Se aprobă cotizația anuală a municipiului Sfântu Gheorghe în sumă de 
550.000 lei reprezentând 50% din totalul cotizației anuale plătibilă de către asociați”. 

Art. 2. - Se aprobă modificarea şi completarea Actului constitutiv al Asociaţiei 
„Clubul Sportiv SEPSI – SIC”, conform proiectului Actului adițional nr. 1/2013 la Actul 
constitutiv al Asociației „Clubul Sportiv SEPSI – SIC”, anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din 
care face parte integrantă. 

 
 
 



Art. 3. - Se aprobă modificarea şi completarea Statutului Asociaţiei „Clubul Sportiv 
SEPSI – SIC”, conform proiectului Actului adițional nr. 1/2013 la Statutul Asociației „Clubul 
Sportiv SEPSI – SIC”, anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă. 

ART. 4. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din 
cadrul primăriei municipiului Sfântu Gheorghe. 
 

Sfântu Gheorghe, ___ 2013. 
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