
 

 

 
 
 
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 121/2020 
privind numirea reprezentantului municipiului Târgu Secuiesc  în Adunarea Generală a 

Acţionarilor a S.C. Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe 

 
Consiliul local al municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna, 
Analizând proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare al primarului municipiului Târgu 

Secuiesc privind numirea reprezentantului municipiului Târgu Secuiesc în Adunarea Generală a 
Acţionarilor a S.C. Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe, 

În baza prevederilor art.101, art.110 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

Având în vedere prevederile art. 3 pct. 2 lit. a), d), f) şi ale art. 643 din O.U.G nr. 109/2011 
privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, 
coroborate cu prevederile art. 14 din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul 
unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori 
majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. a), art. 129 alin. (3) lit. d, art. 139 alin. (1) și art. 196 alin.(1) lit. a) 
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:  

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

   Art. 1. – (1) Se desemnează domnul Bartha János-László în calitate de reprezentant al 
municipiului Târgu Secuiesc în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. GOSPODĂRIE 
COMUNALĂ S.A. Sfântu Gheorghe, cu sediul în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Bánki Donát,  nr. 
27, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului județuluiCovasna sub nr. J14/284/1996, CUI 
RO8574327.  

(2) Se aprobă mandatul pentru îndeplinirea și  exercitarea atribuţiilor conferite de lege pentru 
Adunarea Generală a Acţionarilor. 

Art. 2. – Durata mandatului, precum şi drepturile şi obligaţiile mandatarului sunt cuprinse în 
contractul de mandat, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă. 

Art. 3. – Cu semnarea contractului de mandat se împuterniceşte preşedintele de şedinţă. 
Art. 4. – Executarea prezentei hotărâri se încredinţează persoanei desemnate la art. 1. 

                          Târgu Secuiesc, la  17 decembrie 2020  
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

    Bejan András 
              CONTRASEMNEAZĂ  

                                                                                    SECRETAR GENERAL 
                                                                                                                   Tóth Csilla Enikő 

 


