
 

 

 
H O T Ă R Â R E A   NR. 45/2017 

privind aprobarea înfiinţării societăţii comerciale cu răspundere limitată 
 “ PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU SECUIESC”  care urmează să administreze 

parcurile industriale din municipiul Târgu Secuiesc 
 

 
 Consiliul Local al municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna, 

 Analizând proiectul de hotărâre şi expunerea de motive al domnului primar asupra 
proiectului de hotărâre privind aprobarea înfiinţării societăţii comerciale cu răspundere limitată 
“PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU SECUIESC” care urmează să administreze parcurile 
industriale din municipiul Târgu Secuiesc,  

 În conformitate cu: 
   - prevederile  art.2 alin.(1) şi art.194 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile art. 20 și art. 35 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - dispoziţiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor 

publice, 
 - dispozițiile Legii nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale,    
    În temeiul prevederilor art.10, art.17, art. 36 alin (1), alin. (2) lit. b,c,d,  alin. (4) lit.e, alin. 

(5) lit.a, art. 45 alin(3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea administraţiei publice locale nr. 2015 / 
2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare: 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
 Art.1 – (1) Se aprobă înfiinţarea unei societăţi comerciale cu răspundere limitată cu 

asociat unic municipiul Târgu Secuiesc, prin Consiliul Local al municipiului Târgu Secuiesc sub 
denumirea de “PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU SECUIESC”, care urmează să 
administreze parcurile industriale din municipiul Târgu Secuiesc, conform dovezii privind 
disponibilitatea și rezervarea de denumire nr.3441 din 21.02.2017 eliberată de Oficiul Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribunalul Covasna, potrivit actului constitutiv, prevăzut în anexa nr.1 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

        (2) Forma juridică: persoană juridică română, având forma juridică de societate 
comercială cu răspundere limitată. 

        (3) Sediul social : municipiul Târgu Secuiesc, str. Gării FN.  
        (4) Obiect de activitate: S.C “PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU SECUIESC” 

S.R.L va avea ca domeniu principal de activitate activitatea corespunzătoare codului CAEN 683 
Activități imobiliare pe bază de comision sau contract, iar activitatea principală corespunzătoare 
codului CAEN 6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract. Pe lângă 
activitatea principală societatea va desfăsura și alte activități secundare. 

        (5) Patrimoniul iniţial: capitalul social al societăţii subscris şi vărsat integral în 
numerar de asociatul unic este de 50.000 lei, constituit în 500 părţi sociale la valoarea nominală 
de 100 lei fiecare; 

       (6)  Părţile sociale ale S.C. “PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU SECUIESC” S.R.L. 
sunt proprietatea municipiului Târgu Secuiesc, care exercită drepturile şi obligaţiile asociatului 
unic, conform legii. 



 

 

        (7) Societatea comercială “PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU SECUIESC” S.R.L. 
este condusă de Asociatul unic, în cazul de faţă municipiul Târgu Secuiesc prin   Consiliul Local 
al municipiului Tg.Secuiesc. Asociatul unic municipiul Târgu Secuiesc prin Consiliul Local al 
municipiului Târgu Secuiesc îndeplineşte atribuţiile Adunării Generale, calitate în care hotăreşte 
asupra tuturor problemelor privind activitatea societăţii. Atribuţiile asociatului unic sunt 
prevăzute în actul constitutiv al acesteia în conformitate cu Legea 31/1990. 

        (8)Administrarea societății comerciale “PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU 
SECUIESC” S.R.L. se realizează  de un consiliu de administrație compus din 3 (trei) membrii 
desemnați   pentru un mandat de 4 ani de către Consiliul local al municipiului Târgu Secuiesc în 
calitate de adunare generală, cu posibilitatea realegerii la încheierea mandatului, având puteri 
depline luate împreună.  

        (9) Primii administratori ai societății comerciale “PARCURI INDUSTRIALE 
TÂRGU SECUIESC” S.R.L sunt desemnați următorii: 

        -dl. Gábor Balázs, cetățean român, născută la data de 05.08.1989, în 
mun.Tg.Secuiesc, jud.Covasna, domiciliat în mun.Tg.Secuiesc, str.Achim Andrei nr.18, bl.1, 
sc.A, et.3, ap.7, jud.Covasna, identificat prin C.I. seria KV nr. 244600, eliberat de SPCLEP 
Tg.Secuiesc la data de 24.12.2010 și CNP 1890805141814, 

          -d-na Fábián Tünde -Piroska, cetățean roman, născută la data de 28.12.1972, în 
mun.Tg.Secuiesc, jud.Covasna, domiciliat în mun.Tg.Secuiesc, str.Trandafirilor nr.10, bl.13, 
sc.E, et.1, ap.6, jud.Covasna, identificat prin C.I. seria KV nr. 387237, eliberată de SPCLEP 
Tg.Secuiesc, la data de 10.01.2017 și CNP 2721228142070, 

         -dl. Szöllösi Tamás, cetățean roman, născută la data de 21.03.1990, în 
mun.Tg.Secuiesc, jud.Covasna, domiciliat în mun.Tg.Secuiesc, str.Libertății nr.17, bl.27, sc.C, 
et.2, ap.12, jud.Covasna, identificat prin C.I. seria KV nr.327827, eliberată de SPCLEP 
Tg.Secuiesc, la data de 28.03.2014 și CNP 1900321141827. 

       (10) Atribuţiile consiliului de administrație  a S.C “PARCURI INDUSTRIALE 
TÂRGU SECUIESC” S.R.L sunt prevăzute în actul constitutiv al acesteia.  

       (11) Durata pentru care se înființează S.C “PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU 
SECUIESC” S.R.L este nedeterminată, începînd cu data înregistrării acesteia la Oficiul 
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Covasna. 

          Art. 2.– (1) Se aprobă darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu destinat sediului S.C. 
“PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU SECUIESC” S.R.L o suprafaţă de 13,18 mp, situat în 
cadrul Parcului Industrial nr.2 Tg.Secuiesc, str. Gării FN; 

        (2) Cu semnarea contractului de comodat se împuterniceşte primarul municipiului 
Tg.Secuiesc, domnul Bokor Tiberiu. 

          Art. 3. – (1) Cheltuielile necesare pentru înfiinţarea Societăţii Comerciale se asigură 
din bugetul local al municipiului Târgu Secuiesc. 

         (2) Bugetul de venituri şi cheltuieli al Societăţii Comerciale “PARCURI 
INDUSTRIALE TÂRGU SECUIESC” S.R.L se aprobă de către Consiliul Local al municipiului 
Târgu Secuiesc. 

          Art. 4. – (1) Se împuterniceşte primarul municipiului, domnul Bokor Tiberiu, 
cetățean român, născut la data de 12.06.1962, în mun. Mediaș, jud.Sibiu, domiciliat în mun. Tg. 
Secuiesc, str.Dózsa György nr. 43, bl. 42, sc.B, et.1, ap.4, jud.Covasna, identificat prin C.I. seria 
KV nr.280640, eliberată de  SPCLEP Tg.Secuiesc, la data de 15.06.2012, CNP  1620612142058, 
să semneze Actul constitutiv al S.C. “PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU SECUIESC” S.R.L.  

(2) Se împuterniceşte administratorul public, doamna Antal Emőke, cu domiciliul în  
orașul Covasna, str.Unirii nr. 2, bl.6, sc.A, et.2, ap.10, jud.Covasna, posesor a CI seria KV 
nr.311772, eliberat de SDCLEP Covasna la data de 21.08.2013, având CNP 2610902140311,  să 
efectueze toate demersurile şi să semneze orice cerere sau acte necesare pentru înregistrarea S.C. 
“PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU SECUIESC” S.R.L., ca societate comercială cu 
răspundere limitată, având asociat unic municipiul Târgu Secuiesc, sub autoritatea Consiliului 
Local al municipiului Târgu Secuiesc, în faţa tuturor instituţiilor şi autorităţilor abilitate. 



 

 

          Art. 5. - Se aprobă organigrama S.C. “PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU 
SECUIESC” S.R.L. conform Anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

          Art. 6. – Cu îndeplinirea acestei hotărâri se însărcinează primarul municipiului 
Târgu Secuiesc. 

 
 
 

 Târgu Secuiesc, la 18 mai 2017 
 
 
 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
    Szöllősi Tamás    

        CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                 SECRETAR 

                       Zátyi Andrei 
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Întocmit: Mátyus Kálmán 


