JUDEŢUL COVASNA
PRIMĂRIA ORAŞULUI COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI COVASNA

HOTĂRÂREA NR. 163/2021
privind majorarea capitalului social al Sc. Gos Trans Com S.R.L., asociat unic
orașul Covasna, prin aport în numerar
Consiliul local al oraşului Covasna, întrunit în şedinţa ordinară din data
de 23 decembrie 2021, şedinţă legal constituită, fiind prezentă majoritatea
consilierilor în funcţie (15),
Analizând referatul de aprobare al primarului nr. 15.578/14.10.2021,
raportul compartimentului de specialitate, avizul comisiilor de specialitate şi avizul
de legalitate dat de secretarul general al oraşului,
Analizând Avizul Consiliului Concurenței nr. 13.006/15.12.2021 și
adresele nr. 15.591/14.10.2021 și nr. 15.591/14.10.2021 prin care Instituția
Prefectului și Consiliul Județean Covasna au fost informate cu privire la prezenta
intenție de a se institui măsura de sprijin, susceptibilă a reprezenta ajutor de stat
sau ajutor de minimis.
În conformitate cu:
- prevederile art. 7 lit. ”d”, art. 11, art. 13, art. 204 alin. (1), art. 210 și
221 din Legea 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările
și completările ulterioare
- art. 3, art. 7 din OUG 77/2014 privind procedurile naționale în
domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii
concurenței nr. 21/1996
- art. 7, art. 9 și art. 10 din Actul Constitutiv al SC. Gos Trans Com Srl.
- art. 28 alin. (2) lit.”a” din Legea 51/2006, legea serviciilor comunitare
de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare
- art. 3, art. 4, art. 5 și art. 6 lit. ”f” din Legea 101/2006 – legea
serviciul de salubrizare a localităților, republicată
- art. 7 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în
administrația publică, republicată
În temeiul art. 129 alin. (2) lit. ”d”, şi alin. (7), lit. ”n”, art.139 alin. (3)
lit. „h” coroborat cu art. 92 alin. (1) și (2) lit. „b”, art.140 alin. (1), art. 196 alin. (1)
lit. „a” și art.243 alin. (1) lit. ”a” din OUG 57/2019 privind Codul administrativ.
Cu votul “pentru” a 15 consilieri, “împotrivă” a - consilieri şi “abţineri”
a - consilieri
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. Se aprobă Procedura privind acordarea ajutorului individual de
minimis pentru majorarea capitalului social al Sc. Gos Trans Com S.R.L, conform
anexei la prezenta.

Art. 2. (1) Se aprobă majorarea capitalului social al SC. Gos Trans Com
S.R.L., asociat unic orașul Covasna, cu aport în numerar, în sumă de 41.990 lei,
reprezentând 442 părți sociale, în vederea realizării programului de investiții al
Societății pe anul 2021.
(2) Capitalul social al Societății SC. Gos Trans Com S.R.L., după
majorarea prevăzută la alin. (1), va fi în valoare de 781.755 lei, divizat în 8229
părți sociale, cu o valoare unitară de 95 lei.
Art. 3. Se mandatează directorul general al societății, d-l Csikos Tibor
Zoltán, să semneze din partea asociatului unic documentele privind majorarea
capitalului social, în vederea depunerii lor la Oficiul Registrului Comerțului de pe
lângă Tribunalul Covasna.
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