
Anexa la HCL nr. 123/2018 
ACT ADIŢIONAL 

 LA ACTUL CONSTITUTIV AL 
 GOSPODĂRIE COMUNALĂ SA SFÂNTU GHEORGHE   

 
 
 

 Subsemnatul Fejér Alexandru, CNP 1561026141074, cu domiciliul în municipiul Sfântu 
Gheorghe, str. Salcâmilor, nr.18A, judeţul Covasna, în calitate de director general al societăţii 
GOSPODĂRIE COMUNALĂ SA SFÂNTU GHEORGHE, cu sediul în Judeţul Covasna, Sf. 
Gheorghe, str. Bánki Donát, nr. 27, cu număr de ordine în Registrul Comerţului J14/284/1996, 
CUI 8574327, având în vedere Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a acţionarilor 
nr.1/2015, precum şi Hotărârea Consiliului de Administraţie din data de 09 martie 2015, pe 
de o parte şi===================== 
 

Subscrisele:======================================================= 
 1. Municipiul Sfântu Gheorghe, persoană juridică de drept public, cu sediul în Sfântu 
Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, judeţul Covasna, CUI 4404605, reprezentată prin primar 
Antal Árpád-András, CNP 1750810141059, cu domiciliul în muncipiul Sfântu Gheorghe, str. 
Vânătorilor, nr.65, judeţul Covasna; ============== 

2. Municipiul Târgu Secuiesc, persoană juridică de drept public, cu sediul în Tg. 
Secuiesc, str. Gábor Áron, nr. 24, judeţul Covasna, CUI 4201813, reprezentată prin primar Bokor 
Tiberiu, CNP 1620612142058, cu domiciliul în municipiul Târgu Secuiesc, str. Dózsa György, 
nr.43, bl.42, sc.B, et.1, ap.4, judeţul Covasna;================== 

3. Oraşul Întorsura Buzăului, persoană juridică de drept public, cu sediul în Întorsura 
Buzăului, str. Mihai Viteazu, nr. 173, judeţul Covasna, CUI 4404370, reprezentată prin primar 
Băncilă Leca, CNP 1560626140700, cu domiciliul în oraşul Întorsura Buzăului, str. Castanilor, 
nr.13C, judeţul Covasna; ===================== 

4. Oraşul Covasna, persoană juridică de drept public, cu sediul în Covasna, str. Piliske, 
nr. 1, judeţul Covasna, CUI 4404613, reprezentată prin primar GYERŐ JÓZSEF, CNP ............, 
cu domiciliul în oraşul Covasna, .............., judeţul 
Covasna;========================================================== 

5. Judeţul Covasna, persoană juridică de drept public, cu sediul în Sfântu Gheorghe, 
Piaţa Libertăţii, nr. 4, judeţul Covasna, CUI 4201988, reprezentat prin Tamás Sándor, CNP.....cu 
domiciliul în......, în baza Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a acţionarilor 
nr.2/2018; =================================== 

toţi în calitate de acţionari la societatea GOSPODĂRIE COMUNALĂ SA SFÂNTU 
GHEORGHE, cu sediul în Judeţul Covasna, Sf. Gheorghe, str. Bánki Donáth, nr. 27, cu 
număr de ordine în Registrul Comerţului J14/284/1996, CUI 8574327,=========== 
 

Având în vedere:================================================= 
- Hotărârea nr. ...... a Consiliului Local Sf. Gheorghe modificat cu Hotărârea nr. 332/2014, 

=========================================================== 
- Hotărârea nr. ...... a Consiliului Local Tg. Secuiesc, ====================== 
- Hotărârea nr....... a Consiliului Local al Oraşului Covasna, ================ 
- Hotărârea nr. ...... a Consiliului Local al Oraşului Întorsura Buzăului, ========= 



- Hotărârea nr. ....... a Consiliului Judeţean Covasna, ===================== 
cu privire la aprobarea majorării capitalului social, şi Hotărârea Consiliului de 

Administraţie  a societăţii GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. din data de 
………………….====================================================== 

 
Aducem următoarele modificări Actului constitutiv:======================= 
Art. 1. Se majorează capitalul social, de la 7.090.000,00 (şapte milioane nouăzeci mii) 

LEI la 12.053.000,00 (douăsprezece milioane cincizeci și trei mii) LEI, prin aporturi noi în 
numerar, vărsate în sumă totală de 4.963.000,00 (patru milioane nouă sute șasezeci și trei mii) 
LEI , după cum urmează: ====================== 

 
I. Acţionarul Municipiul Sfântu Gheorghe participă la majorarea capitalului social cu 

suma de 2.895.830,00 (două milioane opt sute nouăzeci și cinci mii opt sute treizeci) LEI.   
Noi, Municipiul Sfântu Gheorghe, prin reprezentant legal, în temeiul Hotărârii nr. ……. a 

Consiliului Local Sfântu Gheorghe participăm la majorarea capitalului social cu aport în numerar 
în sumă de 2.895.830,00 (două milioane opt sute nouăzeci și cinci mii opt sute treizeci) LEI, 
sumă ce a fost virată în contul bancar RO62BTRL01501202K16637XX al societăţii 
GOSPODĂRIE COMUNALĂ SA SFÂNTU 
GHEORGHE.======================================================== 

 
II. Acţionarul Municipiul Târgu Secuiesc, participă la majorarea capitalului social cu 

suma de 975.940,00 (nouă sute șaptezeciși cinci mii nouă sute patruzeci) LEI.   
Noi, Municipiul Târgu Secuiesc, prin reprezentant legal, în temeiul Hotărârii nr. …… a 

Consiliului Local Târgu Secuiesc, participăm la majorarea capitalului social cu aport în numerar 
în sumă de 975.940,00 (nouă sute șaptezeciși cinci mii nouă sute patruzeci) LEI, sumă ce a 
fost virată în contul bancar RO62BTRL01501202K16637XX  al societăţii GOSPODĂRIE 
COMUNALĂ SA SFÂNTU 
GHEORGHE.======================================================== 

 
III. Acţionarul Oraşul Covasna, participă la majorarea capitalului social cu suma de 

495.862,50  (patru sute nouăzeci și cinci mii opt sute șasezeci și doi și cinci  zecimi) LEI.  
Noi, Oraşul Covasna, prin reprezentant legal, în temeiul Hotărârii nr. …….. a Consiliului 

Local al Oraşului Covasna, participăm la majorarea capitalului social cu aport în numerar în sumă 
de 495.862,50  (patru sute nouăzeci și cinci mii opt sute șasezeci și doi  și cinci  zecimi) LEI,  
sumă ce a fost virată în contul bancar RO62BTRL01501202K16637XX al societăţii 
GOSPODĂRIE COMUNALĂ SA SFÂNTU 
GHEORGHE.======================================================== 

 
IV. Acţionarul Oraşul Întorsura Buzăului, participă la majorarea capitalului social cu 

suma de 455.367,50  (patru sute cincizeci și cinci mii trei sute șasezeci și șapte și cinci zecimi) 
LEI. 

Noi, Oraşul Întorsura Buzăului, prin reprezentant legal, în temeiul Hotărârii nr. …….. a 
Consiliului Local al Oraşului Întorsura Buzăului, participăm la majorarea capitalului social cu 
aport în numerar în sumă de 455.367,50  (patru sute cincizeci și cinci mii trei sute șasezeci și 
șapte și cinci zecimi) LEI.,  sumă ce a fost virată în contul bancar 



RO62BTRL01501202K16637XX al societăţii GOSPODĂRIE COMUNALĂ SA SFÂNTU 
GHEORGHE.======================== 

V. Acţionarul Județul Covasna, participă la majorarea capitalului social cu suma de 
140.000,00  (una sută patruzeci de mii) LEI. 

Noi, Județul Covansa, prin reprezentant legal, în temeiul Hotărârii nr. …….. a Consiliului 
Județean al județului Covasna, participăm la majorarea capitalului social  cu aport în numerar în 
sumă de 140.000,00  (una sută patruzeci de mii) LEI,  sumă ce a fost virată în contul bancar 
RO62BTRL01501202K16637XX al societăţii GOSPODĂRIE COMUNALĂ SA SFÂNTU 
GHEORGHE.=================================== 

 
Art.2.Majorarea capitalului social se efectuează prin majorarea valorii nominale a 

acțiunilor deținute de acționari, de la valoarea nominală de 2,50 LEI fiecare, la valoarea 
nominală de 4,25 LEI fiecare===================================== 

După majorare,  capitalul social va fi în sumă de 12.053.000,00 LEI şi  se va compune 
din 2.836.000 de acţiuni a 4,25 Lei fiecare.========================== 

 
Art.3.Ca efect al  majorării capitalului social  se modifică aportul acţionarilor 

astfel:============================================================== 
- Municipiul Sfântu Gheorghe – 1.654.760 acţiuni a 4,25 LEI fiecare, în valoare de 

7.032.730,00 LEI, cu cota de participare din capital social, beneficii şi pierderi 
58,34838%;========================================================= 

- Municipiului Târgu Secuiesc – 557.680 acţiuni a 4,25 Lei fiecare, în valoare de 
2.370.140,00 LEI, cu cota de participare din capital social, beneficii şi pierderi 
19,66431%;========================================================= 

- Oraşului Covasna – 283.350 acţiuni a 4,25 Lei fiecare, în valoare de 1.204.237,50 LEI, 
cu cota de participare din capital social, beneficii şi pierderi 
9,99118%;========================================================== 

- Oraşului Întorsura Buzăului – 260.210 acţiuni a 4,25 Lei fiecare, în valoare de 
1.105.892,50 LEI, cu cota de participare din capital social, beneficii şi pierderi 
9,17525%;========================================================== 

- Consiliul Judeţean Covasna  - 80.000 acţiuni a 4,25 LEI fiecare, în valoare de 
340.000,00 Lei, cu cota de participare din capital social, beneficii şi pierderi 2,82088%.= 

 
Art.4. Toate celelalte clauze ale actului constitutiv rămân neschimbate.======== 
 
Subsemnatul Fejér Alexandru, în calitate de reprezentant legal, director general al 

societăţii GOSPODĂRIE COMUNALĂ SA SFÂNTU GHEORGHE, solicităm înregistrarea 
Actului Consitutiv al societăţii noastre în Registrul Comerțului, astfel  cum s-a transmis prin 
acest act. ============================================== 

 
Declarăm că înainte de semnarea actului, am citit personal cuprinsul acestuia constatând 

că el corespunde voinţei şi condiţiilor stabilite de noi, drept pentru care semnăm mai 
jos.===================================================== 



 
Actul s-a întocmit la sediul GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A, în două exemplare 

originale, unul pentru Societate, care rămâne în arhiva societăţii și unul pentru Registrul 
Comerțului, iar câte o copie s-a eliberat fiecărui acționar. ======================= 

 
SEMNĂTURI 

 
GOSPODĂRIE COMUNALĂ SA     Municipiul Sfântu Gheorghe 
SFÂNTU GHEORGHE prin         prin reprezentant legal  
 
 
reprezentant legal     Antal Árpád-András _____________ 
 
Fejér Alexandru             Municipiul Târgu Secuiesc 
______________          prin reprezentant legal 
 
 

Bokor Tiberiu _________________ 
 

                Oraşul Întorsura Buzăului 
          prin reprezentant legal 
 
 
      Băncilă Leca _________________ 
 

                    Oraşul Covasna 
       prin reprezentant legal 
 
 

       Gyerő János ________________ 
 
          Judeţul Covasna 

                          prin reprezentant legal 
 
 
                         Tamás Sándor   ______________ 
 

 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                          SECRETAR 
Kelemen Andrei        Tóth Csilla Enikő 

 
 
 
 
 


