
        Anexă la H.C.L. nr. 182/2011. 

 

ACT ADIŢIONAL nr. 1/2011 la Actul constitutiv al  S.C. GOSPODĂRIE COMUNALĂ 

S.A. Sfântu Gheorghe 

 
 În baza hotărârii A.D.I AQUACOV nr. 230/2011 s-a avizat şi propus majorarea capitalului social 
al operatorului S.C. GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. Sfântu Gheorghe, cu sediul în municipiul Sfântu 
Gheorghe, str. Bánki Donáth nr.27, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Covasna cu nr. J14/284/1996, având cod unic de înregistrare nr. RO8574327; 
 având în vedere Hotărârea Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe în calitate de 
A.G.A. la Operatorul Regional S.C. Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe; 
 în baza prevederilor art. 113 lit.  din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 ca urmare a majorării capitalului social cu valoarea de 3.343.672,50 lei prin emisiuni de noi 
acţiuni un nr. de 1.697.469; 
 se modifică articolul 6  “Capitalul social” şi Actul constitutiv al S.C. Gospodărie Comunală S.A. 
Sfântu Gheorghe şi va avea următorul cuprins: 
 
“6.1. Capitalul social total subscris al Societăţii este de 7.272.790 lei, divizat 2.909.116 acţiuni, 
numerotate de la 1 la 2.909.116 inclusiv, cu o valoare nominală de 2,5 lei fiecare.” 
 
6.2. Capitalul social se constituie prin aportul iniţial existent în natură al Municipiului Sfântu Gheorghe, în 
valoare de 900.000 lei, la care se adaugă aporturile în numerar al acţionarilor după cum urmează: 
 Municipiul Sfântu Gheorghe: 3.343.672,50 lei 
 Muncipiul Târgu Secuiesc: 1.414.557,50 lei 
 Oraşul Covasna: 707.280  lei 
 Oraşul Întorsura Buzăului: 707.280 lei 
 Judeţul Covasna: 200.000 lei 
 
6.3. Capitalul social este deţinut astfel: 
a) Municipiul Sfântu Gheorghe – 1.697.469 acţiuni, numerotate de la 1 la 1.697.469 inclusiv, integral 
plătite reprezentând aportul în numerar şi natură în valoare totală de 4.243.672,50 lei, reprezentând 
58,349994% din capitalul social. 
b) Municipiul Târgu Secuiesc – 565.823 acţiuni, numerotate de la 1.697.470 la 2.263.292 inclusiv, integral 
plătite, reprezentând în numerar şi natură în valoare totală de 1.414.557,50 lei, reprezentând 19,49998% 
din capitalul social. 
c) Oraşul Covasna – 282.912 acţiuni, numerotate de la 2.263.293 la 2.546.204 inclusiv,  integral plătite, 
reprezentând aportul în numerar şi natură în valoate totală de 557.280 lei, reprezentând 9,725016% din 
capitalul social. 
d) Oraşul Întorsura Buzăului – 282.912 acţiuni, numerotate de la 2.546.205 la 2.829.116 inclusiv, integral 
plătite, reprezentând aportul în numerar şi natură în valoare totală de 557.280 lei, reprezentând 9.725016% 
din capitalul social. 
e) Judeţul Covasna – 80.000 acţiuni, numerotate de la 2.829.117 la 2.909.116 inclusiv, integral plătite, 
reprezentând aportul în numerar şi natură în valoare totală de 200.000 lei, reprezentând 2,7499976% din 
capitalul social.“ 
 
 Celelalte prevederi ale actului constitutive rămân neschimbate. 
Prezentul act adiţional se încheie în 3 (trei) exemplare şi dobândeşte certă prin înregistrarea la registrul 
Comerţului de pe lângă tribunalul Covasna. 
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