
 
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 93/2014 
pentru modificarea şi completarea HCL nr. 80/2011 privind majorarea capitalului social  al 

operatorului regional SC GOSPODĂRIE COMUNAL Ă SA Sfântu Gheorghe 
 
 

 Consiliul local al municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna, 
  Analizând proiectul de hotărâre şi expunerea de motive al primarului municipiului pentru 
modificarea şi completarea HCL nr. 80/2011 privind majorarea capitalului social al operatorului 
regional SC GOSPODĂRIE COMUNALĂ SA Sfântu Gheorghe, 

Având în vedere Hotărârea nr. 230/2011 al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„AQUACOV”; 

În baza prevederilor art. 114 alin. (1), art. 121, art. 125 alin. (1), art. 210, 215, 216 şi 220 din 
Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a coroborată cu alin. (3) lit. c 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 
 

Articol unic. – Se aprobă modificarea şi completarea HCL nr. 80/2011 privind majorarea 
capitalului social al operatorului regional SC GOSPODĂRIE COMUNALĂ SA Sfântu Gheorghe, 
după cum urmează: 

1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art. 1. - Se aprobă majorarea capitalului social al SC GOSPODĂRIE COMUNALĂ SA de la 

1.700.000,00 lei la suma de 8.400.000,00 lei, prin aport în numerar și în natură, respectiv cu suma de 
6.700.000,00 lei, prin emiterea a 2.680.000 de acțiuni noi, cu o valoare de 2,5 lei/acțiune.” 

2. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art.2. - Se aprobă ca acționarii SC GOSPODĂRIE COMUNALĂ SA înregistrați în registrul 

acționarilor să aibă drept de preferință proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă. Perioada 
de exercitare a dreptului de preferință este de 30 de zile și se desfăşoară cu începere de la data 
publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a hotărârii adunării generale extraordinare a 
acționarilor de majorare a capitalului social. În urma expirării termenului de 30 de zile în care toți 
acționarii au avut drept de preferință acțiunile nou emise și nesubscrise se anulează, majorarea 
capitalului social efectuându-se pentru suma subscrisă.” 

3. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art.3. - Se aprobă ca Consiliul Local al Municipiului Târgu Secuiesc să subscrie un număr de 

437.680 acțiuni (în valoare de 1.094.200,00 lei) din cele 472.941 acțiuni care i-ar reveni în mod 
proporțional.” 

4. După articolul 3 se introduc şase noi articole, articolele 4-9, cu următorul cuprins: 
„Art. 4. - Se aprobă participarea Consiliului Local al Municipiului Târgu Secuiesc la majorarea 

capitalului social al SC GOSPODĂRIE COMUNALĂ SA prin aport în natură și prin aport în numerar 
cu suma de 1.094.200,00 lei. Aportul în numerar este în sumă de 100.000,00 lei. Până la data prezentei 
hotărâri Consiliului Local al Municipiului Târgu Secuiesc a virat integral în baza HCL nr. 80/2011 
suma de 100.000,00 lei. Aportul în natură va fi reprezentat de Imobilul situat în Municipiul Târgu 



Secuiesc, str. Budai Nagy Antal, nr. 1, Județul Covasna, înscris în CF nr. 26265 – Târgu Secuiesc, CF 
nr. 26266 - Târgu Secuiesc, CF nr. 27303-C1-U1, CF nr. 27303-C1-U2, CF nr. 27303- C1-U3, CF nr. 
27303-C1-U4, 27303-C1-U6, având o valoare de 994.200,00 lei, rezultată din Raportul de Evaluare nr. 
288/20.05.2014 întocmit de expert evaluator Ing. Iuga Adriana.” 

„Art. 5. – (1) Se aprobă delegarea atribuției Adunării General Extraordinare a Acționarilor, 
prevăzut la articolul 113 lit. f) din Legea nr. 31/1990, către Consiliul de Administrație în conformitate 
cu art. 114 alin. (1). 

(2) După expirarea termenului de prescripție Consiliul de Administrație va verifica subscrierile 
efectuate potrivit hotărârilor luate, vărsarea acestora conform prezentei hotărâri și va proceda la 
anularea acțiunilor nesubscrise, după caz. 

(3) Majorarea efectivă a capitalului social se va realiza pe baza hotărârii Consiliului de 
Administrație, în funcție de subscrierile și vărsămintele efective. 

Art. 6. - Se aprobă ca AGEA să poată fi ținută și fără respectarea formalităților cerute pentru 
convocarea ei, în cazul în care fiecare acționar este prezent prin mandatarul său și nici unul nu se 
opune, în conformitate cu art. 121 din Legea nr. 31/1990. 

Art.7. – (1) Se mandatează dl. BARTHA JÁNOS - LÁSZLÓ cu aducerea la îndeplinire a 
prezentei hotărâri, respectiv să exercite drepturile de vot aferente deținerilor Consiliului Local al 
Municipiului Târgu Secuiesc, în conformitate cu prezenta hotărâre. 

(2) Procura specială de reprezentare în AGEA a SC GOSPODĂRIE COMUNALĂ SA este 
anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă. 

Art. 8. - Se mandatează dl. Fejér Alexandru, să semneze hotărârea Consiliului de Administrație 
cu privire la aprobarea efectivă a majorării capitalului social, actul adițional în formă autentică la 
Actul Constitutiv al SC GOSPODĂRIE COMUNALĂ SA (care se va încheia după aprobarea efectivă 
a majorării și Actul Constitutiv Actualizat în formă autentică, și pentru îndeplinirea formalităților la 
Registrul Comerțului. 

Art. 9. - Se aprobă proiectul hotărârii AGEA cu privire la aprobarea în principiu a majorării 
capitalului social, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.” 

5. Articolul 4 devine Articol 10. 
 

 
Târgu Secuiesc, la  3 noiembrie 2014 
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