
Anexă la 

Hotărârea nr. 114/2020 

 

PROIECT 

 

Act 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 

 

 

I. PĂRŢILE 

1.1. JUDEȚUL COVASNA prin CONSILIUL JUDEȚEAN COVASNA, cu 

sediul în municipiul Sfântu Gheorghe, Piaţa Libertăţii nr. 4, cod poştal 520008, tel./fax: 

0267/351228, cod fiscal 4201988, reprezentat prin Tamás Sándor – preşedinte şi Veres János 

– director executiv,  

1.2. MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE prin Consiliul Local al 

Municipiului Sfântu Gheorghe, cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 

1918 nr. 2, tel. 0267-316957, fax 0267351781, având cod fiscal 4404605, reprezentat prin 

Antal Árpád-András - primar şi Veress Ildikó - director executiv, în continuare 

cofinanțatori, 

și  

1.3. ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV SEPSI - SIC, cu sediul în localitatea 

municipiul Sfântu Gheorghe, str. Vânătorilor nr. 1, CUI 30622528, certificat de identitate 

sportivă CV/A2/00019/2014, reprezentat prin Rusz István - director executiv și Attl Simona 

- responsabil financiar/contabil, în continuare structura sportivă,  

 

având în vedere: 

- 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”; 

- Regulamentul privind condițiile, criteriile și procedura de finanțare a programelor 

sportive, în baza prevederilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările 

și completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sfântu 

Gheorghe nr. 276/2019; 



- 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”; 

văzând: 

- Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. ________/2020; 

- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe nr. _______/2020, 

 

au convenit încheierea prezentului act adițional. 

 

Art. I. 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, se modifică 

după cum urmează: 

 

- Anexa la Contractul de finanțare se modifică și se înlocuiește cu anexa care face 

parte integrantă din prezentul act adițional. 

 

Art. II. Toate celelalte prevederi ale contractului rămân neschimbate. 

 

Prezentul act adițional se încheie, azi _______________, în 3 (trei) exemplare, dintre 

care câte un exemplar pentru cofinanțatori şi un exemplar pentru structura sportivă. 

 

 

JUDEȚUL COVASNA 

prin CONSIILUL 

JUDEȚEAN COVASNA 

 

 

 

 

 

MUNICIPIUL SFÂNTU 

GHEORGHE prin 

CONSILIUL LOCAL AL 

MUNICIPIULUI 

SFÂNTU GHEORGHE 

ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV 

SEPSI - SIC 

PREȘEDINTE 

TAMÁS Sándor 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

VERES János 

 

PRIMAR 

ANTAL Árpád András  

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

VERESS Ildikó 

PREȘEDINTE/DIRECTOR  

 

 

 

 

RESPONSABIL 

FINANCIAR 


