
ROMÂNIA 
JUDEȚUL COVASNA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI COVASNA 

 

HOTĂRÂREA NR.   126/2021 
cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului oraşului Covasna 

în Adunarea Generală a Actionarilor GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. 

pentru majorarea capitalului social şi pentru aprobarea modificărilor la Actul 

Constitutiv al Societăţii 

 

  Consiliul local al Oraşului Covasna, întrunit în şedinţa extraordinară din 

data de 11 octombrie 2021, şedinţă legal constituită, fiind prezentă majoritatea 

consilierilor în funcţie (14), 

Analizând: 

- referatul de aprobare al primarului, 

- raportul compartimentului de specialitate 

- avizele comisiilor de specialitate a consilierilor de buget – finanțe și 

juridică, precum şi avizul de legalitate al secretarului general al oraşului. 

- adresa GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. nr. 8914/22.09.2021, înregistrat 

la Primăria orașului Covasna cu nr. 14.892/24.09.2021. 

- Adresa Consiliul Concurenţei nr. 7925/26.07.2021, înregistrată la Primăria 

oraşului Covasna sub nr. ad.  14892/04.10.2021; 

 

Având în vedere prevederile: 

- articolul 210 alin. 1) din Legea nr. 31/1990 a societăţilor comerciale; 

- minuta şedinţei Consiliului Director al Asociaţiei de Dezvoltare 

lntercomunitară 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 Gospodărie Comunală S.A. nr. 

12/17.09.2021 cu privire la propunerea de majorare a capitalului social; 

- prevederile art. 12.3 lit. f) din Actul constitutiv actualizat al societăţii,  

 

        În baza prevederilor art.129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (3)lit. 

h),  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 și completările ulterioare; 

 

 

Cu votul “pentru” a 12 consilieri,  “împotriva” a 2 consilieri , 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 - Se aprobă modificarea şi completarea Actului Constitutiv actualizat 



în luna decembrie 2020 al Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe, conform 

proiectului Actului adiţional la acesta, anexă care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

Art. 2 - Se aprobă participarea oraşului Covasna cu suma de 299.829,00 lei 

la majorarea capitalului social al Gospodărie Comunală S.A.. 

 

Art. 3 - Se acordă mandat special reprezentantului oraşului Covasna în 

Adunarea Generală a Acţionarilor Gospodărie Comunală SA Sfântu Gheorghe, 

domnului Para Sândor, ca în numele şi pe seama oraşului Covasna să voteze 

următoarele: 

- Aprobarea măririi capitalului social al Gospodărie Comunală S.A. 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; 

- Aprobarea modificării art.6 - CAPITALUL SOCIAL- din Actul 

Constitutiv actualizat al Gospodărie Comunală S.A., respectiv sub-

articolele 6.1, 6.2 şi 6.3, conform prevederilor Actului adiţional la Actul 

Constitutiv, anexă la Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a 

Acţionarilor. 

- Aprobarea modificării art. 3 - SEDIUL SOCIAL AL SOCIETĂŢII - din 

Actul Constitutiv actualizat al Gospodărie Comunală S.A., respectiv sub-

articolul 3.4, conform prevederilor Actului adiţional la Actul Constitutiv, 

anexă la Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor. 

 

Art. 4 – Bugetul local al oraşului Covasna va fi rectificat cu suma prevăzută 

la art. 2  la o dată ulterioară. 

 

Art. 5 – Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează 

persoana desemnată la art. 3. 
 

 

 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,   Contrasemnează, 

        MOLNÁR JÁNOS                                    SECRETAR GENERAL 

                                                                                    AL ORAȘULUI COVASNA           

                  VASILICA ENEA



 


