
 

 

 
H O T Ă R Â R E A   NR. 123/2018 

cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului municipiului Târgu 
Secuiesc în Adunarea Generală a Acționarilor GOSPODĂRIE COMUNLĂ SA. din data 

de 3 octombrie 2018 ora 10.00 (dată alternativă 5 octombrie 2018, ora 11.00) 

 
Consiliul Local al Municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna, în şedinţă 

extraordinară. 
Analizând proiectul de hotărâre şi expunerea de motive al dlui primar cu privire la 

acordarea unui mandat special reprezentantului municipiului Târgu Secuiesc în Adunarea 
Generală a Acționarilor GOSPODĂRIE COMUNLĂ SA. din data de 3 octombrie 2018 ora 
10.00 (dată alternativă 5 octombrie 2018, ora 11.00), 

Având în vedere adresa nr. 11594/18.09.2018 a SC. GOSPODĂRIE COMUNALĂ SA. 
Din Sfântu Gheorghe, 

Ținând cont de prevederile art. 7-10 și art. 61 din Contractul de delegare a serviciilor de 
alimentare cu apă și canalizare nr. 23/2009, încheiat între ADI AQUACOV și GOSPODĂRIE 
COMUNALĂ SA., 

Conform prevederilor art. 12 alin. 3 lit. i, alin. 2 lit. a și art. 13 alin. 3 din Actul 
constitutiv al societății, 

Văzând raportul biroului şi comisiei de specialitate al Consiliului Local, cu avizul 
favorabil al acestuia. 
          În temeiul art. 36 alin.2 lit. d și alin. 6 lit. a pct. 14, art. 45 alin. 3 şi art. 115 alin. 1 lit. b 
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. – Se aprobă modificarea și completarea Actului Constitutiv al Gospodăriei 
Comunale SA Sfântu Gheorghe, conform proiectului Actului adițional la Actul Constitutiv, 
anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. – Se acordă mandat special reprezentantului municipiului Târgu Secuiesc în 
Adunarea Generală a Acționarilor a Gospodărie Comunală SA Sfântu Gheorghe, domnului 
Bartha János, ca în numele și pe seama municipiului Târgu Secuiesc să voteze următoarele 
puncte ale ordinii de zi ale ședinței: 

1. Aprobarea măririi capitalului social de la suma de 7.090.000 lei la suma de 
12.053.000,00       lei, prin aport în numerar, prin majorarea valorii nominale a 
acțiunilor, de la valoarea de 2,50 lei, la valoarea de 4,25 lei.  

2. Aprobarea modificării art.6 - CAPITALUL SOCIAL- din Actul Constitutiv al 
Gospodărie Comunală, respectiv punctele 6.1 și 6.2, conform prevederilor Actului 
adițional la Actul Constitutiv, anexă la Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a 
Acționarilor.  

3. Aprobarea modelului Actului adițional la Actul Constitutiv al Gospodărie Comunală 
S.A. 



 

 

4. Aprobarea modificării,  art.18 punct 11 și a art.39.2.3ii din Contractul de delegare a 
gestiunii serviciilor de alimentare cu apă și canalizare nr.23/2009 cu reglementările art.4 
și ale art.6 din O.U.G.198/2005 și a Listei bunurilor de retur din domeniul public al 
Municipiului Sfântu Gheorghe, aferente sistemului public de alimentare cu apă și 
canalizare al municipiului Sfântu Gheorghe, conform bunurilor identificate în baza 
Anexei la Actul adițional la Contractul de delegare nr.23/04.11.2009, a HCL 
nr.432/2017 și HCL nr.255/2018 ale Consiliului local Sfântu Gheorghe, după cum 
urmează:  
Articolul 18 punct 11 va avea următorul cuprins : “să plătească Dividendele, Redevența 

și Impozitul pe profit (care sunt surse de constituire a fondului IID, conform art.4 alin.2 lit.b)-d) 
)  și art.6 alin.1 lit.a) din O.U.G. nr.198/2005 în conturile bugetelor locale, urmând ca acestea 
să vireze înapoi aceste sume, în contul operatorului, în termen de 5 zile lucrătoare de la 
încasarea lor.” 

Articolul 39.2.3 se va modifica și va avea următorul cuprins: “În alte cazuri decât cele 
prevăzute la punctul anterior i) redevența datorată de operator se plătește, conform art.6 lit.a) 
din O.U.G. nr.198/2005,  în conturile bugetelor locale, urmând ca acestea să vireze înapoi 
aceste sume, în contul operatorului, în termen de 5 zile lucrătoare de la încasarea lor.” 

5. Aprobarea modelului de Act adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de 
alimentare cu apă și canalizare nr.23/2009 nr.23/04.11.2009.  

Art. 3. – Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează persoana 
desemnată la art. 2. 

 
 

Târgu Secuiesc, la 3 octombrie 2018 
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