
Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 190/2013 

 

 

 

ACT ADIȚIONAL nr. 1/2013 

la Statutul Asociației „Clubul Sportiv SEPSI – SIC” 

 
Adunarea Generală a Asociaţiei „Clubul Sportiv SEPSI – SIC” cu sediul în municipiul 

Sfântu Gheorghe, str. Vânătorilor nr. 1, județul Covasna; 
în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale ale Asociației „Clubul Sportiv SEPSI – 

SIC” pentru modificarea actului constitutiv și a statutului;  
luând în considerare: 
 
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe nr. ___/2013; 
- Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. ___/2013; 
- Hotărârea S.C. Tega S.A. Sfântu Gheorghe nr. ___/2013. 

 
În baza art. 33 din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și 

completările ulterioare, respectiv în temeiul art. 16 alin. (3) lit. „e” din Statutul Asociației „Clubul 
Sportiv SEPSI – SIC”; 

 
formulează următorul 

ACT ADIȚIONAL 

 

Statutul Asociației „Clubul Sportiv SEPSI – SIC”, se modifică după cum urmează: 
 

1. Articolul 1 se completează şi va avea următorul cuprins: 
„ART. 1 - DENUMIREA 

Structura sportivă se numeşte Asociația „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 asociaţiei sunt -alb şi 
verde şi ştampilă proprie, aprobate de Adunarea Generală. 
 
Marca Asociației „Clubul Sportiv SEPSI – SIC” este constituită din emblema şi denumirea ei, 
care are culoarea alb-verde şi se va înregistra la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci. 
Emblema se compune dintrun grafic în care figurează protectorul oraşului, Cavalerul „Sfântul 
Gheorghe”. 
 

2. Articolul 4 alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 „Scopul Asociației ”Clubul Sportiv SEPSI – SIC”, îl constituie desfăşurarea de 
activităţi sportive, în secţii pe diferite ramuri de sport: baschet, fotbal, natație, patinaj, tenis, 
gimnastică, triatlon, handbal, tenis de masă, tir cu arcul, atletism, fotbal în sală, constând în 
selecţia, iniţierea şi pregătirea de sportivi în domeniul acestor ramuri sportive, participarea la 
competiţii interne şi internaţionale”. 
 
 
 



3. Articolul 36 alineatul (1) lit. c se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„c) cotizații anuale care se plătesc în funcție de procentul de contribuție la patrimoniul 

inițial, după cum urmează: 
  - 550.000 lei Municipiul Sfântu Gheorghe; 
  - 539.000 lei Județul Covasna; 
  - 11.000 lei S.C. TEGA S.A.”. 
 
Sfântu Gheorghe, _______________ 2013. 

 
Semnăturile membrilor Asociației: 
1) Municipiul Sfântu Gheorghe,  

[semnătura]___________________________ 

 

 
2) Județul Covasna,  
[semnătura]__________________ 
 
 
3) S.C. Tega S.A. Sfântu Gheorghe 
[semnătura]__________________   


