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ACT CONSTITUTIV 

al  S.C. GOSP – COM S. R. L. 
înregistrat la R.C. sub nr. J14/70/1996 

CUI RO 8510382 
 

 
Subscrisa, Municipiul Târgu Secuiesc, persoana juridică română, cu sediul în Tg. 

Secuiesc, str. Gábor Áron, nr. 24, judeţul Covasna, CUI 4201813, reprezentat de consilierul 
juridic Kolumbán Boglárka, cu domiciliul 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, str. Principală, nr. 456, judeţul Covasna, CIF. Nr. 4404338, 
reprezentat de referent de specialitate, Fákó Alpár-Attila, CNP 1890910141811, domiciliat in 
sat Cernat, nr. 1030A, bl. A, apt. 3, posesor al C.I. seria KV nr. 370425, eliberat de SPCLEP 
Tg. Secuiesc la data de 16.02.2016, 

Comuna Estelnic, cu sediul în localitatea ESTELNIC, str. Principală, nr.175, judeţul 
Covasna, CIF. Nr.18257105, reprezentat de Secretar General, Bodó Imola, CNP 
2841108141819, domiciliat in comuna Brețcu, sat Brețcu nr. 568, identificat cu C.I. seria KV 
nr. 413770, eliberat de SPCLEP la 15.05.2018; 

am convenit actualizarea actului constitutiv al societăţii comerciale GOSP COM 
S.R.L., în conformitate prevederile Legii nr. 31/1990, republicată si a OUG nr. 109/2011 
privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si a Codului Civil. 
 

CAPITOLUL I 
DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL SOCIAL ŞI DURATA SOCIETĂŢII 

 
Art.1. Denumirea societăţii 

Denumirea societăţii este GOSP – COM S.R.L. 
   În orice acte, facturi, oferte, comenzi, tarife, prospecte şi alte documente întrebuinţate 
în comerţ emanând de la societate trebuie să se menţioneze denumirea societăţii, forma 
juridică, codul unic de înregistrare, numărul din registrul comerţului, capitalul social, sediul 
societăţii. Sunt exceptate bonurile fiscale emise de aparatele de marcat electronice, care vor 
cuprinde elemente prevăzute de legislaţia din domeniu. 

Informatiile societatii vor fi trecute si pe pagina de internet ale acestuia. 
Modificarea denumirii se realizează în urma deciziei asociatilor şi numai după ce în 

prealabil s-au efectuat operaţiunile de verificare a disponibilităţii firmei. 
Art.2. Forma juridică a societăţii 
           Forma juridică a societăţii este societate comercială cu răspundere limitată, cu trei 
asociati, persoană juridică română care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile 
române şi cu prevederile prezentului act constitutiv, fiind înregistrată în Registrul Comerţului 
sub nr. J14/70/1996 şi Cod Unic de Înregistrare RO8510382. 
         Modificarea formei juridice se realizează prin decizia asociatilor, respectarea condiţiilor 
şi formalităţilor prevăzute de lege. 
   
       Societatea este titular de drepturi şi obligaţii şi răspundere faţă de terţi cu întreg 
patrimoniul. 
Art.3. Sediul societăţii 
           Societatea are sediul social în România, Mun.Târgu Secuiesc, str. Budai Nagy 
Antal, nr.1, judeţul Covasna, şi punct de lucru: 



 
 Targu Secuiesc, str. Szocs Jozsef nr. 18, judetul Covasna (piata publica a 

Municipiului Tg. Secuiesc) 
 
Sediul societăţii poate fi mutat în orice altă localitate sau la orice altă adresă, prin 

hotărârea asociatilor, cu respectarea Condiţiilor de formă şi publicitate prevăzute de lege. 
Societatea poate înfiinţa si desfiinta sucursale, sedii secundare, agenţii, reprezentanţe, 

puncte de lucru, depozite, sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică în ţară şi în 
străinătate, prin hotărârea asociatilor cu respectarea prevederilor legale. 
Art. 4. Durata societăţii comerciale 
      Societatea comercială se constituie pe o durată nelimitată, cu începere de la data 
înmatriculării în Registrul Comerţului jud. Covasna, ea putând fi modificată prin hotărârea 
asociatilor. 
 

CAPITOLUL II. 
OBIECTUL DE ACTIVITATE 

 
Art. 5. Obiectul de activitate al societăţii constă în următoarele: 
Domeniul şi activitatea principală: 
Domeniul: 
381 Colectarea deşeurilor 
 
Activitatea principală: 
CAEN 3811 – Colectarea deşeurilor nepericuloase 
 
Activităţi secundare: 
CAEN 3812 - Colectarea deşeurilor periculoase 
CAEN 3821 – Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase 
CAEN 3831 – Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru  
                          recuperarea materialelor 
CAEN 3832 – Recuperarea materialelor reciclabile sortate 
CAEN 3900 – Activităţi şi servicii de decontaminare 
CAEN 4120 – Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale 
CAEN 4520 – Intretinerea si repararea autovehiculelor 
CAEN 4677 – Comert cu ridicata a deseurilor si resturilor 
CAEN 4719 – Comert cu amanuntul in magazine nespecializate cu vanzare predominanta de produse 
nealimentare 
CAEN 4941 – Transporturi rutiere de mărfuri 
CAEN 4942 – Servicii de mutare 
CAEN 6820 – Inchirierea si subinchirierea bunurilor proprii sau inchiriate 
CAEN 6832 – Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract 
CAEN 8129 - Alte activităţi de curăţenie 
CAEN 8110 – Activităţi de servicii suport combinate 
CAEN 8230-  Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor 
     
Activitatea societăţii se va putea desfăşura şi în pieţe, târguri, oboare etc. 
 În realizarea obiectului său de activitate, societatea va plăti taxele şi impozitele 
prevăzute de legislaţia în vigoare. 
 Societatea îşi va putea realiza obiectul de activitate şi prin participarea la societăţi 
existente sau în curs de constituire, precum şi prin încheierea unor contracte de asociere cu 
participarea a terţe persoane fizice sau juridice. 
 Societatea comercială va putea încheie contracte cu parteneri români şi străini, 
persoane fizice şi juridice, să înfiinţeze societăţi comerciale cu participare de capital 



românesc sau străini, pe baza principiului libertăţii contractuale în condiţiile legilor în 
vigoare. 
 Obiectul de activitate al societăţii poate fi modificat prin extinderea sau restrângerea 
sa, conform vointei asociatilor. 

 
CAPITOLUL III. 

CAPITALUL SOCIAL. PĂRŢI SOCIALE. 
 
Art. 6. Capital social 

Capitalul social este deţinut integral de asociati, de 1.167.330,00 Ron în 
numerar, divizat, în 1.002 părţi sociale, fiecare parte socială având o valoare nominală 
de 1165,00 Ron, reprezentând cota de 100%. 
            Asociatul Municipiul Tg. Secuiesc detine 1000 parti sociale, reprezentand 99.80% din 
totalul partilor sociale, in valoare de 1.165.000,00 lei. 
            Asociatul Comuna Cernat detine 1 parte sociala, reprezentand 0.10% din totalul 
partilor sociale, in valoare de 1165 lei. 
            Asociatul Comuna Estelnic detine 1 parte sociala, reprezentand 0.10% din totalul 
partilor sociale, in valoare de  1165lei. 
        Capitalul social iniţial este în întregime subscris în numerar de către asociaţi şi este 
integral vărsat la data semnării prezentului Act constitutiv de către asociaţi. Aportul la 
capitalul social, precum şi bunurile sau valorile dobândite de societate pe tot parcursul 
existenţei acesteia, constituie proprietatea societăţii. 
 
Art. 7. Majorarea şi reducerea capitalului social 
            Părţile sociale sunt indivizibile şi nu vor putea fi reprezentate prin titluri negociabile. 
            Fiecare parte socială vărsată dă dreptul la un vot creând şi următoarele drepturi: 
dreptul de a desemna administratorii, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor. 
            Asociatul va suporta eventualele pierderi în limita aportului la capitalul social. 
           Obligaţiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social, iar asociatul va răspunde 
numai în limita cotei de participare la capitalul social. 
           Patrimoniul societăţii nu poate fi grevat de datorii, sarcini sau alte obligaţii personale 
ale asociatului. 
          Părţile sociale pot fi transmise terţilor sau pot fi dobândite prin succesiune. 
Moştenitorii legali pot opta pentru continuarea activităţii societăţii. 
          Majorarea capitalului social poate fi hotărât de asociati prin emiterea de noi părţi 
sociale, reprezentând aport în numerar sau în natură, ori prin încorporarea rezervelor, cu 
excepţia rezervelor legale, precum şi beneficiilor. În cazul aportului în natură asociatii vor 
dispune efectuarea unei expertize pentru evaluarea bunului mobil sau imobil. 
         Noile părţi sociale trebuie subscrise şi vărsate în totalitatea lor libere de orice sarcini, iar 
valoarea lor vărsată în termenul stabilit de asociat. 
        Reducerea capitalului social se poate face numai prin hotărârea asociatilor cu 
respectarea minimului prevăzut de lege şi cu respectarea condiţiilor de fond, de formă şi de 
publicitate legală. 
 

CAPITOLUL IV. 
CONDUCEREA ŞI ADMINISTRAREA SOCIETĂŢII 

Art. 8. Conducerea societăţii 
            În cadrul societăţii, asociatii, reprezentând majoritatea capitalului social, decid asupra 
activităţii acestuia, şi au următoarele atribuţii: 
- numeşte şi eliberează  din funcţie membrii consiliului de administraţie, cenzorii, urmăreşte 
şi controlează activitatea acestora , primind trimestrial si ori de cate ori se solicită, 



fundamentări, analize, situaţii, raportări şi orice alte informaţii referitoare la activitatea 
societăţii, in formatul şi la termenele stabilite prin ordine sau circulare ale beneficiarilor, 
-stabileşte remunerarea directorului general, aproba şi modifică prgramul de activitate şi 
bugetul societăţii, bilantul contabil, situaţia financiară anuală şi stabileşte repartizarea 
profitului net; 
- decide cu privire la contractarea de împrumuturi bancare sau acordarea de garanţii; 
- decide referitor la mărimea sau reducerea capitalului social, la modificarea numărului de 
părţi sociale, precum şi la cesiunea acestora; 
- decide cu privire la adoptarea sau modificarea actului constitutiv, la dizolvarea şi lichidarea 
societăţii, la realizarea de noi investiţii,  propune şi aprobă modificarea duratei de funcţionare 
a societăţii; 
- în baza propunerii Consiliului de Administraţie, aprobă contractarea de credite; 
- alte atribuţiuni prevăzute de legislaţia în vigoare. 
 
Art. 9. Convocarea Adunării Generale a Asociaţilor 
          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.  

Asociatii 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 asociati este decizia asociatilor însăşi. 

   Persoanele împuternicite sa-si reprezinte interesele asociatilor in conformitate cu 
cele prevazute de Lege sunt urmatoarele:  

Municipiul Tg. Secuiesc este reprezentat de consilierul juridic Kolumbán Boglárka, 
cu domiciliul 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 in comuna Brețcu, sat Brețcu nr. 568, identificat cu C.I. seria 
KV nr. 413770, eliberat de SPCLEP la 15.05.2018; 
 
Art.10. Administrarea şi Controlul societăţii 
 Competenta luarii deciziilor de administrare si a deciziilor de conducere a societatii  si 
raspunderea, in conditiile legii, pentru efectele acestora revine consiliului de administratie si 
directorilor, daca le-au fost delegate atributiile de conducere. 
 Societatea este condusă şi administrată de un Consiliu de Administraţie alcătuit din 5  
membri; 
      Membrii sunt numiţi pe perioada de 4 ani. Mandatul administratorilor care si-au indeplinit 
in mod corespunzator atributiile poate fi reinnoit. 
Consiliul de Administraţie este format din: 

- ANTAL EMŐKE, cetăţean român, născută la data de 02.09.1961, în Oras 
Covasna, judeţul Covasna, domiciliat în Oras Covasna,  judeţul Covasna, legitimat 
cu Cartea de identitate seria KV nr. 311772, eliberată la data de 21.08.2013 de 
SPCLEP Covasna, CNP 2610902140311, - Președinte. 

- ISTVÁN ZOLTÁN, cetatean roman, nascut la data de 23.12.1974, in Mun. Tg. 
Secuiesc, judetul Covasna, domiciliat in Mun. Tg. Secuiesc, str. Nagy Mozes nr. 
12, judetul Covasna, legitimat cu Cartea de identitate seria KV nr. 348715 



eliberata la data de 23.01.2015 de SPCLEP  Covasna, CNP 1741223142055 - 
Membru. 

- KERESZTES ZSUZSA, cetăţean român, născut la data de 16.10.1984, în Mun. 
Tg.Secuiesc, judeţul Covasna, domiciliată în Mun. Tg.Secuiesc, str. 
Constructorului, nr3, bl. 5, sc. A, ap. 1, judeţul Covasna, legitimată cu Cartea de 
identitate seria KV nr. 326577 eliberată la data de 14.03.2014 de SPCLEP Tg. 
Secuiesc, CNP 2841016141815, - Membru. 

- ZONDA BALÁZS, cetăţean român, născut la data de 22.07.1980, în Tg. Secuiesc, 
judeţul Covasna, domiciliat în Sat Poian, Comuna Poian nr. 84, judeţul Covasna, 
legitimat cu C.I. seria KV nr. 455529 eliberată la data de 21.07.2020 de SPCLEP 
Covasna, CNP 1800722141811, - Membru. 

- BENEDEK CSABA, cetăţean român, născut la data de 25.02.1982, în Sf. 
Gheorghe, judeţul Covasna, domiciliat în Mun. Sf. Gheorghe, str. Stadionului nr. 
15 bl. 19 et.2 apt. 10, judeţul Covasna, legitimat cu C.I. seria KV nr. 351994 
eliberată la data de 13.03.2015 de SPCLEP Covasna, CNP 1820225142607, - 
Membru. 

 
Consiliul de Administraţie va exercita toate drepturile şi obligaţiile ce îi revin conform 

legii a societăţilor comerciale cu răspundere limitată şi conform Hotărârii Asociatilor: 
- aprobă structura organizatorică a societăţii şi numărul de posturi; 
- elaborează şi aprobă regulamentul de ordine interioară a societăţii; 
- rezolvă problemele de conducere şi orice sarcini ale societăţii conform Legii.  
- aprobă încheierea de contracte de închiriere, stabileşte tactica de marketing; 
- decide contractarea auditului financiar atunci când acesta nu are caracter obligatoriu potrivit 
legii. 
- aprobă lista nominală a cheltuielilor de capital şi casarea mijloacelor fixe din patrimoniul 
societăţii; 

 
Consiliul de Administratie deleaga conducerea societatii unuia sau mai multor directori, 

numind pe unul dintre ei director general. 
Directori pot fi numiti dintre administratori, care devin astfel administratori executivi, sau 

din afara consiliului de administratie. 
Presedintele consiliului de administratie nu poate fi numit director general. 
Societatea trebuie să ţină prin grija Administratorului un registru al societăţii în care se 

vor înscrie numele şi prenumele asociatilor, domiciliului, aportul la capitalul social, transferul 
părţilor sociale sau alte modificări cu privire la acestea.  

Directorul general este răspunzător faţă de societate pentru:  
- realitatea vărsămintelor 
- existenţa reală a dividendelor  
- existenţa registrelor cerute de lege şi ţinerea corectă a lor 
- respectarea şi îndeplinirea hotărârilor aduse de asociati 
- stricta îndeplinire a îndatoririlor ce sunt impuse prin lege şi actul constitutiv 
Reprezentarea şi administrarea societăţii comerciale se realizează de către administratori 
în limitele competenţelor stabilite de asociati. 
 

CAPITOLUL V 
ACTIVITATEA SOCIETĂŢII 

 
Art.11. Controlul financiar – contabil 
 Exerciţiul financiar începe la 1 ianuarie şi încheie la 31 decembrie la fiecărui an, cu 
excepţia primului exerciţiu care începe la data constituirii societăţii comerciale. 
Societatea comercială va întocmi anual bilanţul contabil, contul de profit şi pierderi care 



vor fi depuse de persoana desemnată de către Consiliul de Administraţie în acest sens, în 
termen de 15 zile la Administraţia Financiară. 
        Administratorii sunt obligaţi ca, în termen de 15 zile de la data hotărârii asociatului 
să depună o copie de pe situaţiile financiare anuale, însoţite de raportul lor, sau după caz 
al cenzorilor, precum şi de procesul verbal al adunării generale la Direcţia Generală a 
Finanţelor Publice. 
      Gestiunea societăţii şi întreaga activitate este controlată de către un auditor statutar în 
condiţiile legii, urmând a le fi puse la dispoziţie actele, documentele şi evidenţele 
societăţii. 
Auditorul statutar este AUDIT COVLEX SRL, reprezentat de FEJÉR LORÁNT, 

cetăţean român, născut la data de 08.06.1974, în Tg. Secuiesc, judeţul Covasna, 
domiciliat în com. Reci, sat Reci, nr. 511, judeţul Covasna, CNP 1740608141084, 
identificat ci C.I. KV 453031, eliberat la data de 18.06.2020 de SPCLEP Sfântu Gheorghe 
cu mandat pe 3 ani, care poate fi reinnoit pentru perioade de 3 ani. Auditorul statutar va 
exercita toate drepturile şi obligaţiile ce revin conform legii. 
Art.12. Beneficii şi pierderi 
             Beneficiile societăţii comerciale se stabilesc prin bilanţ anual: din beneficiile 
societăţii comerciale se va deduce un procent de 5% pentru constituirea unui fond de 
rezervă până când acesta va  atinge 20% din capitalul social. 
            Plata beneficiului cuvenit asociatilor sub formă de dividende se va face după 
deducerea fondurilor necesare dezvoltării societăţii în anul următor celui în care au fost 
realizate, iar avansurile din dividende în condiţiile legii. 
 
  În cazul de înregistrării de pierderi, părţile se obligă să analizeze cauzele, să ia măsuri 
pentru recuperarea lor să le suporte în limita aportului la capital social.  
 
Art.13. Personalul societăţii 
 Condiţiile de angajare se stabilesc de către Consiliului de Administraţie, la propunerea  
Directoratului. 

Încadrarea salariaţilor societăţii se face pe baza contractului individual de muncă sau 
prin contract de colaborare în condiţiile prevăzute de legislaţie, cu respectarea legislaţiilor 
muncii (Codul Muncii). 
            Prevederile din contractul individual de muncă sunt obligatorii, chiar dacă există 
prevederi contrare sau diferite în alte acte cu aplicaţie în raporturile de muncă. 
           Drepturile şi obligaţiile salariaţilor se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi 
de funcţionare, Regulamentul de ordine interioară şi fişa postului intocmite si actualizate 
prin grija Directorului general. 

CAPITOLUL VI. 
MODIFICAREA FORMEI JURIDICE. DIZOLVARE. LICHIDAREA LITIGII 

 
Art.14. Modificare 
 Societatea poate fi transformată în altă formă de societate cu respectarea condiţiilor 
prevăzute de lege pentru constituirea noii societăţi. 
 Asociatii prin Hotărâre pot hotărî schimbarea formei juridice a societăţii comerciale. 
 Pentru constituirea, noua societate va îndeplini formalităţile legale de publicitate şi 
înregistrare cerut la înfiinţarea societăţilor comerciale. 
 
Art.15. Dizolvare  
Societatea se dizolvă prin: 
- trecerea timpului stabilit pentru durata funcţionării societăţii 
- imposibilitatea realizării obiectului societăţii sau realizarea acestuia 
- declararea nulităţii societăţii 
- Hotărârea Asociatilor 



- Hotărârea Tribunalului 
- Faliment 
- Alte cauze prevăzute de lege 
Dizolvarea va fi înscrise în Registrul Comerţului şi publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea a IV-a. 
Dizolvarea şi lichidarea societăţii se face conform Legii nr.31/1990 privind societăţile 
comerciale, republicată cu modificările şi completările ulterioare. 
 
Art.16. Litigii 
Litigiile societăţii cu persoane fizice sau juridice române sunt de competenţa Comisiei de 
Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a judeţului Covasna. 
Litigiile dintre societate şi personalul angajat se rezolvă în conformitate cu legislaţia 
muncii. 
 

CAPITOLUL VII. 
DISPOZIŢIILE FINALE 

 
Art. 17. Terţii care vor dobândi părţi sociale, indiferent de modul de dobândire, vor trebui 
să adere în scris la clauzele prezentului act constitutiv. 
Art. 18. Actul constitutiv va putea fi completat, modificat sau adoptat ori de câte ori 
asociatii, consiliul de administratie sau directoratul înţeleg să-şi îmbunătăţească 
activitatea. 
Art. 19. Societatea poate să se asocieze cu persoane fizice şi juridice, în condiţiile legii. 
Art. 20. Actul constitutiv (formă actualizată) intră în vigoare la data semnării lui de către 
asociati, reprezentat prin Kolumbán Boglárka, Fákó Alpár-Attila și Bodo Imola. 
            La data intrării în vigoare a prezentului Act Constitutiv îşi încetează valabilitatea: 
Actul constitutiv precum şi toate actele adiţionale modificatoare ale acestora. 
            Prevederile prezentului Act Constitutiv se completează de dreptul cu poziţiile 
legale în vigoare referitoare la societăţile comerciale. 
 

  Prezentul act constitutiv a fost actualizat cu toate modificările în conformitate cu 
prevederile art. 204, alin.(7) din Legea nr.31/1990, republicată şi cu modificările ulterioare, 
având în vedere.  

Prezentul înscris a fost redactat astăzi, _________________, într-un nr. de 5 (cinci) 
exemplare, din care 3 (trei) pentru părţi, 1 (unul) pentru societate şi 1 (unul) Oficiului 
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Covasna. 
 

SEMNĂTURA ASOCIATI: 
Municipiului Târgu Secuiesc 
Reprezentat prin Kolumbán Boglárka____________________ 
Comuna Cernat 
Reprezentat prin Fákó Alpár-Attila _____________________ 
Comuna Estelnic 
Reprezentat prin Bodo Imola___________________________ 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINTĂ                                                        SECRETAR GENERAL 
Bejan András             Tóth Csilla Enikő 

     
 
 


