
 

 

 
 

  
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 163/2021 
cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Târgu Secuiesc în 

Adunarea Generală a Acţionarilor GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. pentru majorarea 
capitalului social şi pentru aprobarea modificărilor la Actul Constitutiv al Societăţii 

 
         Consiliul local al municipiului Târgu Secuiesc, județul Covasna ,  
         Analizând proiectul de hotărâre și referatul de aprobare al domnului viceprimar privind 
acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Târgu Secuiesc în Adunarea Generală 
a Acţionarilor GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. pentru majorarea capitalului social şi pentru 
aprobarea modificărilor la Actul Constitutiv al Societăţii; 
        Având în vedere: 
- adresa Gospodăriei Comunale S.A  sub nr. înreg. 8914/22.09.2021; 
- minuta şedinţei Consiliului Director al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară AQUACOV 

din data de 14.07.2021, la care participanţii s-au înţeles de principiu asupra majorării 
capitalului social al societăţii; 

- Nota de fundamentare cu privire la majorarea capitalului social al Gospodărie Comunală S.A. 
de la 15.253.003,50 lei la 18.418.301,50 lei, întocmită de Gospodărie Comunală S.A.; 

- Decizia Consiliului de Administraţie al Gospodăriei Comunale S.A. nr. 12/17.09.2021 cu privire la 
propunerea de majorare a capitalului social; 

        În baza prevederilor art.110, art.111, art.210 și art.212 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile 
comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
         Luând în considerare prevederile art.3 pct.2) lit. a. din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa 
corporativă a întreprinderilor publice, 
         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,  
 

HOTĂRĂŞTE 
 

        Art. 1 - Se aprobă modificarea și completarea Actului Constitutiv actualizat în luna decembrie 
2020 al Gospodăriei Comunale S.A., Sfântu Gheorghe, conform proiectului Actului adițional la 
acesta, anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
       Art. 2 -  Se aprobă participarea Municipiului Târgu Secuiesc cu suma de 590.121,00 lei la 
majorarea capitalului social al Gospodăriei Comunale S.A., Sfântu Gheorghe. 
       Art.3 - Se acordă mandat special reprezentantului Municipiului Târgu Secuiesc în Adunarea 
Generală a Acționarilor Gospodărie Comunală SA, Sfântu Gheorghe, domnului Bartha János, ca 
în numele și pe seama Municipiului Târgu Secuiesc să voteze următoarele:  
           1. Aprobarea măririi capitalului social al Gospodărie Comunală SA de la 15.253.003,50 LEI 
la 18.418.301,50 LEI, prin aport în numerar, prin emiterea de 744.776 acţiuni noi cu valoarea  
nominală de 4,25 LEI fiecare; 
         2. Aprobarea modificării art.6 - CAPITALUL SOCIAL - din Actul Constitutiv actualizat al 
Gospodăriei Comunale S.A, respectiv sub-articolele 6.1, 6.2 şi 6.3, conform prevederilor Actului 
adițional la Actul Constitutiv, anexă la Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.  



 

 

          3. Aprobarea modificării art. 3 – SEDIUL SOCIAL AL SOCIETĂŢII - din Actul Constitutiv 
actualizat al Gospodărie Comunală, respectiv sub-articolul 3.4, conform prevederilor Actului  
adițional la Actul Constitutiv, anexă la Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a  Acționarilor.  
        Art. 4 – Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează persoana desemnată la 
art. 3.  

 
 Târgu Secuiesc, la 24 noiembrie 2021 

  
       
 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                             CONTRASEMNEAZĂ 
   Molnár Lajos - Zoltán                                         SECRETAR GENERAL,                                                                                                                  

               Tóth Csilla -Enikő     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


