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CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 114/2020 

privind aprobarea proiectului Actului adițional nr. 2 la Contractul de finanțare nr. 

20/5002/9 din 27.01.2020, încheiat între județul Covasna prin Consiliul Județean 

Covasna, municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu 

Gheorghe și Asociația Clubul Sportiv SEPSI-SIC 

 

 

 

Consiliul Judeţean Covasna, 

întrunit în şedinţa ordinară din data 6 august 2020, 

analizând Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Covasna 

privind aprobarea proiectului Actului adițional nr. 2 la Contractul de finanțare nr. 

20/5002/9 din 27.01.2020, încheiat între județul Covasna prin Consiliul Județean 

Covasna, municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu 

Gheorghe și Asociația Clubul Sportiv SEPSI-SIC, 

având în vedere Raportul Direcției economice, precum și avizele comisiilor de 

specialitate, întocmite în acest sens; 

luând în considerare: 

- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere 

în aplicare a dispozițiilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000; 

- Ordinul ministrului tineretului și sportului nr. 664/2018 privind finanțarea din 

fonduri publice a proiectelor și programelor sportive, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 124/2019 privind finanțarea de către 

Consiliul Județean Covasna din fonduri publice a programului sportiv de utilitate 

publică „Promovarea sportului de performanță”; 

văzând Procesul-verbal comun nr. 8557/39649 din data de 29.07.2020 al comisiilor 

de evaluare a documentațiilor depuse în cadrul programului sportiv de utilitate publică 

”Promovarea sportului de performanță”, 

ținând cont de adresa Asociației Clubul Sportiv SEPSI-SIC nr. 30/28.07.2020, 

înregistrată la Registratura generală a Consiliului Județean Covasna sub nr. 

8506/28.07.2020, 

 



în baza art. 173 alin. (1) lit. f) şi în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1. Se aprobă proiectul Actului adițional nr. 2 la Contractul de finanțare nr. 

20/5002/9 din 27.01.2020, încheiat între județul Covasna prin Consiliul Județean 

Covasna, municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu 

Gheorghe și Asociația Clubul Sportiv SEPSI-SIC, prevăzut în anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Cu semnarea actului adițional prevăzut la art. 1 se împuternicesc domnii 

Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna și Veres János, Director 

executiv al Direcției economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Covasna. 

 Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 

însărcinează persoanele prevăzute la art. 2, Direcția juridică și dezvoltarea teritoriului și 

Direcția economică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Covasna. 

 

 

Sfântu Gheorghe, 6 august 2020. 

 

TAMÁS Sándor 

Președinte 

 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretarul general al judeţului Covasna 

 

 

 

 

 

 
 


