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PROIECT 
ACT ADIŢIONAL 

LA ACTUL CONSTITUTIV AL 
GOSPODĂRIE COMUNALĂ SA SFÂNTU GHEORGHE 

 
Subsemnatul KOZSOKÁR Attila, CNP……………, cu domiciliul în municipiul Sfântu Gheorghe, 
str……., nr…….., judeţul Covasna, în calitate de director general al societăţii GOSPODĂRIE 
COMUNALĂ SA SFÂNTU GHEORGHE, cu sediul în Judeţul Covasna, mun. Sf. Gheorghe, str. 
Câmpul Frumos, nr. 5, cu număr de ordine în Registrul Comerţului J14/284/1996, CUI 8574327, 
având în vedere Decizia Consiliului de Administraţie nr. 12 din data de 17 septembrie 2021, pe de 
o parte, 
 şi 
Subscrisele: 
 

1. Municipiul Sfântu Gheorghe, persoană juridică de drept public, cu sediul Sfântu 
Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, judeţul Covasna, CUI 4404605, reprezentat prin 
primar ANTAL Árpád-András, CNP……, cu domiciliul în muncipiul Sfântu Gheorghe, 
str. ….., nr….., judeţul Covasna;  
 

2. Municipiul Târgu Secuiesc, persoană juridică de drept public, cu sediul Tg. Secuiesc, str. 
Gábor Áron, nr. 24, judeţul Covasna, CUI 4201813, reprezentat prin primar BOKOR 
Tiberiu, CNP………, cu domiciliul în municipiul Târgu Secuiesc, str….., nr……., 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, reprezentat  prin 
primar URDĂ Raul, CNP………., cu domiciliul în oraşul Întorsura Buzăului, str. ……., 
nr……., judeţul Covasna;  
 

4.  Oraşul Covasna, persoană juridică de drept public, cu sediul în Covasna, str. Piliske, nr. 
1, judeţul Covasna, CUI 4404613, reprezentat prin primar GYERŐ József, CNP ............, 
cu domiciliul în oraşul Covasna, str....., nr……,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 municipiul Târgu Secuiesc, str….., nr……., judeţul Covasna. 

toţi în calitate de acţionari la societatea GOSPODĂRIE COMUNALĂ SA SFÂNTU 
GHEORGHE, cu sediul în Judeţul Covasna, Sf. Gheorghe, str. Câmpul Frumos, nr. 5, cu număr 
de ordine în Registrul Comerţului J14/284/1996, CUI 8574327, 
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Având în vedere: 
- Hotărârea nr. ...... a Consiliului Local al mun.Sf. Gheorghe,  
- Hotărârea nr. ...... a Consiliului Local al mun.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  
Luând în considerare: 

- Decizia Consiliului de Administraţie a societăţii GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. nr. 
12 din data de 17.09.2021; 

- Hotărârea Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară AQUACOV, prin 
care se avizează favorabil modificările propuse prin prezentul act adiţional la actul 
constitutiv al Gospodărie Comunală S.A. 

Aducem următoarele modificări Actului constitutiv: 
 
Art. 1 La sub-articolul 3.4  se adaugă următoarele puncte de lucru deschise: 
 

- Punct de lucru – Staţie de epurare ape uzate – Pachia 
Adresa: sat Pachia, comuna Brateş, jud. Covasna 

- Punct de lucru – Staţie de epurare ape uzate – Brateş 
Adresa: sat Brateş, comuna Brateş, jud. Covasna 

- Punct de lucru – Staţie de epurare ape uzate – Telechia 
Adresa: sat Telechia, comuna Brateş, jud. Covasna 

- Punct de lucru – Staţie de epurare ape uzate – Sântionlunca 
Adresa: sat Sântionlunca, comuna Ozun, jud. Covasna 

- Punct de lucru – Staţie de epurare ape uzate – Bicfalău 
Adresa: sat Bicfalău, comuna Ozun, jud. Covasna 

- Punct de lucru – Staţie de epurare ape uzate – Lisnău 
Adresa: sat Lisnău, comuna Ozun, jud. Covasna 

 
Art. 2. Se majorează capitalul social, de la 15.253.003,50 LEI (cincisprezecemilioane 
douăsutecincizecișitreimii trei lei şi cincizeci de bani) la 18.418.301,50 LEI 
(optsprezecemilioanepatrusuteoptişpe lei şi cincizeci de bani) , prin aporturi noi în numerar. În 
conformitate cu  decizia Consiliului de Administraţie al societăţii nr……/……09.2021 , acţionarii 
participă la majorarea capitalului social cu următoarele sume: 
 

I. Acţionarul Judeţul Covasna, în temeiul Hotărârii nr……..a Consiliui Judeţean 
Covasna,  participă la majorarea capitalului social cu aport în numerar în sumă de 0,00 
LEI (zero lei); 
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II. Acţionarul Municipiul Sfântu Gheorghe, în temeiul Hotărârii nr……..a Consiliului 
Local al mun. Sfântu Gheorghe,  participă la majorarea capitalului social cu aport în 
numerar în sumă de 1.999.999,00 LEI (unmillion nouăsutenouăzecişinouămii  
nouăsutenouăzecişinouălei); 

 
III. Acţionarul Municipiul Târgu Secuiesc, în temeiul Hotărârii nr……..a Consiliului 

Local al mun. Târgu Secuiesc  participă la majorarea capitalului social cu aport în 
numerar în sumă de 590.121,00 LEI (cincisutenouăzecidemii unasutădouăzecişiunu 
lei); 

IV. Acţionarul Oraşul Covasna, în temeiul Hotărârii nr……..a Consiliului Local al 
oraşului Covasna,  participă la majorarea capitalului social cu aport în numerar în sumă 
de 299.829,00 LEI (douăsutenouăzecişinouămii optsutedouăzecişinouă lei); 

V. Acţionarul Oraşul Întorsura Buzăului, în temeiul Hotărârii nr……..a Consiliului 
Local al oraşului Întorsura Buzăului,  participă la majorarea capitalului social cu aport 
în numerar în sumă de 275.349,00 LEI (douăsuteşaptezecişicincimii 
treisutepatruzecişinouă lei). 

Art. 3.  Majorarea capitalului social se efectuează prin emiterea de 744.776 acţiuni noi cu 
valoarea  nominală de 4,25 LEI fiecare. 
După majorare, capitalul social va fi în sumă de 18.418.301,50 LEI şi se va compune  din  
4.333.718 de acţiuni a 4,25 Lei fiecare. 
Art. 4. Ca efect al majorării capitalului social se modifică aportul acţionarilor, astfel: 

- Municipiul  Sfântu Gheorghe -  2.360.643    acţiuni a 4,25 LEI fiecare, în valoare de 
10.032.732,75 LEI , cu cota de participare din capitalul social, beneficii şi pierderi   
54,4715%; 

- Municipiul  Târgu Secuiesc -  696.532 acţiuni a 4,25 LEI fiecare, în valoare de 
2.960.261,00 LEI , cu cota de participare din capitalul social, beneficii şi pierderi   
16,0723%; 

- Oraşul Covasna  - 353.898  acţiuni a 4,25 LEI fiecare, în valoare de 1.504.066,50 LEI , 
cu cota de participare din capitalul social, beneficii şi pierderi  8,1661%; 

- Oraşul Întorsura Buzăului -  324.998  acţiuni a 4,25 LEI fiecare, în valoare de 
1.381.241,50 LEI, cu cota de participare din capitalul social, beneficii şi pierderi    
7,4992%; 

-  Judeţul Covasna -   597.647  acţiuni a 4,25 LEI fiecare, în valoare de 2.539.999,75 LEI , 
cu cota de participare din capitalul social, beneficii şi pierderi  13,7906%. 

Art. 5. Toate celelalte clauze ale actului constitutiv rămân neschimbate. 
Subsemnatul  KOZSOKÁR Attila, în calitate de reprezentant legal, director general al societăţii 
GOSPODĂRIE COMUNALĂ SA SFÂNTU GHEORGHE,  va solicita  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. 
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Actul s-a întocmit la sediul GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A, în două exemplare originale, unul 
pentru Societate, care rămâne în arhiva societăţii şi 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 ______________  
Kozsokár Attila                                                                      
______________  
                                                                          Municipiul Târgu Secuiesc 
                                                                          prin reprezentant legal          
                                  
                                                                          BOKOR Tiberiu _________________  
 
 
                                         Oraşul Covasna 
                                                                          prin reprezentant legal  
 
               GYERŐ József  _______________ 
                                                                                  
               Oraşul Întorsura Buzăului 
                                                                          prin reprezentant legal  
 
               URDĂ Raul _________________  
 
               Judeţul Covasna 
                                                                          prin reprezentant legal  
 
               TAMÁS Sándor _________________  
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                             SECRETAR GENERAL,                                                                                                            
   Molnár Lajos - Zoltán                                             Tóth Csilla -Enikő      

             
 
 

 


