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Anexa nr. 1 la H.C.L.  nr. 191/2012 

 

ACTUL CONSTITUTIV AL ASOCIAŢIEI CLUBUL SPORTIV SEPSI - SIC 

 

 

Membrii fondatori: 

1. Județul Covasna cu sediul în Sf. Gheorghe, p-ța Libertății nr. 4, jud. Covasna 

2. Municipiul Sf. Gheorghe cu sediul în Sf. Gheorghe, str. _________ 

3. SC TEGA SA Sf. Gheorghe , str. _______________, nr. __________________ 

au consimțit de comun acord să constituie Asociația Clubul Sportiv SEPSI - SIC în baza 

prevederilor Legii nr. 69/2000, O.G. nr. 26/2000 în următoarele condiții: 

 

Art. 1. Denumirea 

Denumirea asociației 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 asociație.  

Art. 4 Sediul Asociației Clubul Sportiv SEPSI - SIC este în Municipiul Sf. Gheorghe, str. 

_____________, nr. ______________. 

Art. 5 Asociația Clubul Sportiv SEPSI - SIC se constituie pe durată nedeterminată, cu 

începere de la data înscrierii în Registrul asociațiilor şi fundațiilor aflat la grefa Judecătoriei 

Sf. Gheorghe. 

Art. 6 Asociația Clubul Sportiv SEPSI - SIC se constituie în vederea desfăşurării de 

activități sportive, în secții pe diferite ramuri de sport: baschet, fotbal, înot, patinaj, karate, 

tenis de câmp, fitness, aerobic, atletism, fotbal de sală, constând în selecția, inițierea şi 

pregătirea de sportivi în domeniul acestor ramuri sportive, participarea la competiții 

interne şi internaționale. 

Art. 7 Pentru realizarea scopului şi obiectivelor sale, Asociația Clubul Sportiv SEPSI - SIC 

va avea un patrimoniu inițial, compus din: 

a) aportul în bani al asociaților în sumă totală de 4000 lei, virat de cei trei 

asociați după cum urmează:  

  - 2000 lei Municipiul Sf. 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 obținute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, dobânzile şi 

dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiții legale; 

c) cotizații anuale care se plătesc în funcție de procentul de contribuție la 

patrimoniul inițial, după cum urmează: 

  - 400.000 lei Municipiul Sf. Gheorghe  

  - 392.000 lei Județul Covasna 

  - 8.000 lei SC TEGA SA  



 

d) donații, sponsorizări sau legate; Donațiile pot fi în lei sau în valută, de la 

persoane fizice sau juridice, cu capital de stat sau privat, din țară sau străinătate; 

e) venituri obținute din activități proprii (evenimente, spectacole sportive etc); 

f) venituri obținute din contractele de asociere; 

g) sumele rezultate din transferul sportivilor; 

h) alte venituri în condițiile legii; 

Art. 8. Obiectul principal al asociației constă în desfăşurarea de activități sportive. 

Art. 9. (1) Adunarea Generală a Asociației Clubul Sportiv SEPSI - SIC este organul de 

conducere, alcătuit din totalitatea membrilor asociați. 

(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. 

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 aleşi 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 activității financiare a Asociației Clubul Sportiv SEPSI - SIC se face de 

către un cenzor.  

Art. 13 Persoanele împuternicite să reprezinte asociația în fața autorităților, în vederea 

desfăşurării procedurii de dobândire a personalității juridice, respectiv autentificării şi 

autorizării acestuia, sunt cele arătate în hotărârea Consiliului Județean Covasna privind 

aprobarea înființării 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 Sf. Gheorghe  

2. Județul Covasna 

3. SC TEGA SA Sf. Gheorghe 

 
 


