
 

 

 
 

  
 
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 1/2021 
privind modificarea Actului Constitutiv al S.C GOSP-COM S.R.L  Târgu Secuiesc,  aprobat 

prin H.CL. Târgu Secuiesc nr. 38/1995  
 
 

Consiliul Local al Municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna, 
 Analizând proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare al primarului Municipiului Târgu 
Secuiesc privind modificarea actului constitutiv al societății comerciale GOSP-COM SRL., 
aprobat prin H.CL. Târgu Secuiesc nr. 38/1995,  
 Ținând cont de prevederile art.5 , art.6, art.7 al Legii nr. 31/1990 privind societățile 
comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  

 Având în vedere art. 3 alin.(3) pct.5 din O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a 
întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;  
 Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local al Comunei Estelnic nr. 47/2020 privind 
modificarea Actului Constitutiv al S.C GOSP-COM S.R.L, 

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. a,  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 – Se aprobă modificarea Actului constitutiv al societății comerciale GOSP-COM 
S.R.L Târgu Secuiesc, aprobat prin H.C.L Târgu Secuiesc nr. 38/1995, după cum urmează: 

(1) Se modifică Art. 9. Al Actului Constitutiv și va avea următorul cuprins: 
“Adunarea Generală a Asociaţilor se convoacă de Consiliul de Administraţie. 

Adunarea Generală a Asociaţilor se convoacă ori de câte ori este necesar, dar cel puţin o 
dată pe an, pentru aprobarea bilanţului contabil şi a contului de profit pierdere pentru anul 
precedent şi pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul în curs. 

Adunarea Generală a Asociaţilor se întruneşte la sediul Primăriei Municipiului Târgu  
Secuiesc.  

Asociații pot să împuternicească o persoană pentru a prezenta interesele acestuia la  
Adunarea Generală în conformitate cu legea, cu interesele acestuia şi cu hotărârile sale.  
Decizia persoanei împuternicite de asociați este decizia asociaților însăşi. 

           Persoanele împuternicite să-și reprezinte interesele asociaților în conformitate cu cele 
prevăzute de Lege sunt următoarele: 
           Municipiul Târgu Secuiesc este reprezentat de consilierul juridic Kolumbán Boglárka, 
cu domiciliată în sat Doboşeni, nr. 314, jud. Covasna, CNP 2960625142591, posesor al C.I. 
seria KV nr. 329552, eliberat la data de 24.04.2014 de SPCLEP Baraolt, 
            Comuna Cernat este reprezentat de referent de specialitate, Fákó Alpár-Attila, CNP 
1890910141811, domiciliat in sat Cernat,  nr. 1030A, bl. A, ap. 3, posesor al C.I. seria KV nr. 
370425, eliberat de SPCLEP Tg. Secuiesc la data de 16.02.2016, 

       Comuna Estelnic este reprezentat de secretar general Bodó Imola, CNP 
2841108141819, domiciliată în comuna Brețcu, sat Brețcu, nr. 568, posesor cu C.I. seria KV nr. 
413770, eliberat de SPCLEP Tg. Secuiesc la 15.05.2018. ” 

 
(2) Se modifică art. 20  din Actul Constitutiv și va avea următorul cuprins: 

„Actul constitutiv (formă actualizată) intră în vigoare la data semnării lui de către asociați, 
reprezentați prin Kolumbán Boglárka, Fákó Alpár-Attila si Bodó Imola.” 



 

 

        Art. 2. –Actul constitutiv actualizat al S.C. GOSP-COM S.R.L, conform anexei, face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
        Art. 3. – Pentru semnarea Actului constitutiv actualizat al S.C. GOSP-COM S.R.L se 
mandatează domnișoara Kolumbán Boglárka, consilier juridic. 
  
     
                                                               
 

  Târgu Secuiesc, la  28 ianuarie 2021  
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
    Bejan András 

           CONTRASEMNEAZĂ  
                                                                                    SECRETAR GENERAL 

                                                                                                                 Tóth Csilla Enikő 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Întocmit: Mátyus Kálmán 
Comp. Adm. Publ. Loc. 


