
 

 

 
 

  
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 2/2021 
privind reducerea capitalului social și modificarea Actului Constitutiv al S.C GOSP-COM SRL, 

aprobat prin H.C.L 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 
cu privire la reducerea capitalului social și modificarea  Actului Constitutiv al SC GOSP-COM SRL, 
aprobat prin H.C.L Târgu Secuiesc nr. 38/1995, 
 În baza prevederilor art. 207 alin.(1) lit.b din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu 
modificările și completările ulterioare,  
 Având în vedere art.2 pct.2 lit.c, și art.3 pct.3 lit.e din O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanța 
corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, 
 Ținând cont de Rezoluția nr. 2511/29.06.2018 emisă de Oficiul Național al Registrului Comerțului 
în Dosar nr. 9033/29.06.2018 și de Procesul-verbal de predare-primire nr. 2301/09.05.2017, înregistrat la 
Primăria Municipiului Târgu Secuiesc sub nr. 10249/10.05.2017, 

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

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
  Art. 1. – Se aprobă reducerea capitalului social al societății comerciale  Gosp-Com S.R.L de la 
suma de 1.167.330 lei la suma de 1.095.186,00 Ron în numerar, divizat în 1.002 părţi sociale, fiecare parte 
socială având o valoare nominală de 1093,00 Ron, reprezentând cota de 100%, prin retragerea aportului 
social în natură al Consiliului Local al Municipiului Târgu Secuiesc în valoare de 71.207 lei, și a aportului 
în numerar în valoare de 793 lei, respectiv prin retragerera aportului în numerar al Consiliului Local al 
Comunei Estelnic în valoare de 72 lei,  și prin retragerea aportului în numerar al Consiliului Local al 
Comunei Cernat în valoare de 72 lei. 
 Art. 2. – Se aprobă modificarea art. 6 al Actului constitutiv al societății comerciale GOSP-COM 
S.R.L, aprobat prin H.C.L Târgu Secuiesc nr. 38/1995 și care va avea următorul cuprins: 
 “Art. 6. Capital social 
           Capitalul social este deţinut integral de asociați, de 1.095.186,00 Ron în numerar, divizat în 1.002 
părţi sociale, fiecare parte socială având o valoare nominală de 1093,00 Ron, reprezentând cota de 100%. 
            Asociatul Municipiul Târgu Secuiesc deține 1000 părți sociale, reprezentând 99.80% din totalul 
părților sociale, în valoare de 1.093.000,00 lei. 
            Asociatul Comuna Cernat deține 1 parte socială, reprezentând 0.10% din totalul părților sociale, în 
valoare de 1093 lei. 
            Asociatul Comuna Estelnic deține 1 parte socială, reprezentând 0.10% din totalul părților sociale, 
în valoare de 1093 lei. 
        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.3. – Începând cu data prezentei hotărâri, se revocă art.2 pct.2 al H.C.L nr.58/2017 cu privire la 
modificarea actului constitutiv şi a statutului  societăţii comerciale Gosp-Com  SRL. 
          Art. 4. – Pentru semnarea Actului constitutiv actualizat al S.C. GOSP-COM S.R.L se mandatează  
domnișoara Kolumbán Boglárka, consilier juridic.  
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