ROMÂNIA
JUDEȚUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI COVASNA
HOTĂRÂREA Nr. 9/2021
cu privire la modificarea actului constitutiv al S.C. GOS-TRANS-COM
S.R.L., asociat unic oraşul Covasna
Consiliul local al orasului Covasna, întrunit în sedinţa ordinară din data de
28.01.2021, sedinţă legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor în
funcţie (16).
Analizând referatul de aprobare al Primarului, raportul de specialitate, precum
și avizele comisiilor de specialitate juridică şi pentru administraţie public locală,
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, cele
religioase şi alte drepturi, şi pentru programe de dezvoltare economică – socială
buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al oraşului, servicii
publice şi comerţ, avizul de legalitate al secretarului general al oraşului;
În conformitate cu:
- art. 2 pct. 2 lit. b) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a
întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 28 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 51/2006, a serviciilor comunitare de
utilităţi publice, republicată, cu modificări şi completări ulterioare;
- art. 7 lit. d) şi lit. e), art. 9, art. 10, art. 204 alin. (1), art. 210 şi art. 221 şi
urm. din Legea nr. 31/1990 a societăţilor, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
-art. 3, art. 4, art. 5 şi art. 6 alin. f) din Legea 101/2006- Legea serviciului de
salubrizare a localităţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- HCL 166/2019 privind majorarea capitalului social la SC Gos Trans Com
S.R.L, asociat unic oraş Covasna, prin aport de numerar;
- HCL nr. 8/1995 privind organizarea RAGCLTL ca societate comercială cu
răspundere limitată
În temeiul prevederilor art.129 alin. (2) lit.a şi lit. d) , alin. (7) lit. “n” art. 139
alin. (1) 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 votul “pentru” a 16 consilieri, “împotrivă” a - consilieri şi “abţineri” a consilieri
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. - Se aprobă modificarea şi completarea actului constitutiv al SC GosTrans-Com S.R.L, conform actului adiţional la actului constitutiv, anexa nr. 1
la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.

Art. 2. - Se aprobă actul constitutiv al Gos-Trans-com S.R.L., actulizat,
anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.
Art. 3. - Se mandatează Directorul General al societăţii, dl. Csikos Tibor
Zoltan, să semneze din partea asociatului unic – Oraşul Covasna:
- actul adiţional la actul constitutiv al societăţii;
- actul constitutiv actualizat precum şi documentele privind înregistrarea
actului adiţional şi actultui constitutiv actualizat, în vederea depunerii lor la Oficiul
Registrului şi Comerţului.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
BECSEK ÉVA

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL AL
ORAȘULUI COVASNA,
VASILICA ENEA

