ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI COVASNA
HOTĂRÂREA NR. 66/2021
Privind acordarea unui mandat special reprezentantului oraşului Covasna în
Adunarea Generală ordinară a Acţionarilor S.C. Gospodărie Comunală S.A.
- Operator Regional
Consiliul local al orașului Covasna, întrunit în ședința extraordinară din
data de 8 iunie 2021, ședința legal constituită, fiind prezentă majoritatea
consilierilor în functie (12),
Analizând referatul de aprobare al primarului, raportul compartimentului
de specialitate, avizul comisiilor de specialitate pentru programe de dezvoltare
economică – socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al
orașului, servicii publice și comerț şi juridică şi pentru administraţia publică
locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor,
cele religioase şi alte drepturi, respectiv avizul de legalitate dat de secretarul
general orasului;
Având în vedere:
- Adresa societăţii Gospodărie Comunală SA – operator regional nr.
5056/02.06.2021, înregistrată la Primăria Covasna sub nr. 10043/02.06.2021;
În conformitate cu prevederile:
- HCL nr. 127/2020 cu privire la desemnarea d-lui Rákosi Áron ca
reprezentant al acţionarului oraş Covasna în Adunarea Generală a Acţionarilor la
S.C. Gospodărie Comunală S.A.-Operator Regional;
- art. 12.2 lit. c) şi m), art. 15.3, art. 16 şi art. 7.1 lit. a), e), r), q) şi art. 18.3
lit. h), art. 22.3 şi art. 22.5 din Actul Constitutiv al S.C. Gospodărie Comunală
S.A. actualizat;
- art. 122 din Legea nr. 31/1990 a societăţilor, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare;
- art. 2013 şi art. 2016 alin. (2) din Codul civil cu modificările şi
completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2), lit.d, alin (7) lit.n și art.
139 alin. (3) , art. 140 alin. (1) și art. 196 alin (1) lit ”a” și art. 243 alin. (1) din
O.U.G. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare,

Cu votul “pentru” a 12 consilieri, “împotriva” a - consilieri și “abțineri” a consilieri,
HOTĂRĂŞTE:
Art. Unic - Se acordă mandat special d-lui Rákosi Áron, reprezentantul
oraşului în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Gospodărie Comunală S.A.
ca în numele şi pe seama oraşului Covasna, să voteze pentru:
1. Luare de act de încetarea - înainte de expirarea duratei normale, prin
demisie - a mandatului următorilor membri ai Consiliului de Administraţie:
domnul Szep Miklos şi domnul Domnişor Mircea (Anexele 1 şi 2); declararea ca
vacante a locurilor deţinute de aceştia şi aprobarea iniţierii procedurii de selecţie a
noilor membri conform prevederilor 0UG 109/2011.
2. Aprobarea Raportului Consiliului de Administraţie al Gospodărie
Comunală S.A. pe semestrul II al anului 2020 (Anexa 3).
3. Aprobarea Raportului Consiliului de Administraţie al Gospodărie
Comunală S.A. pe anul 2020 (Anexa 4).
4. Aprobarea:
- Bilanţului şi a Contului de profit şi pierdere al Gospodărie Comunală S.A.
pe anul 2020 (Anexa 5) şi a
- Raportului auditorului statutar pe anul 2020 (Anexa 6)
5. Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Gospodărie Comunală
S.A. pe anul 2021, însoţit de anexele de fundamentare (Anexa 7).
6. Aprobarea preluării a 5% din profitul Societăţii pentru formarea
Fondului de rezervă, până ce acesta va atinge minimum a cincea parte din
capitalul social.
7. Aprobarea alocării profitului NET la Fondul IID, conform prevederilor
OUG 198/2005.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
FERENCZ BOTOND

Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL
ORAŞULUI COVASNA
VASILICA ENEA

