
Anexa 3 la HCL nr. 177/2018 
 

ACT ADIȚIONAL nr.1/2018 
la Actul Constitutiv al SEPSI ÚT-ÉPÍTŐ SRL 

 
 În baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe nr....../2018, 
SEPSI ÚT-ÉPÍTŐ SRL cu sediul social în municipiul Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 
1918 nr. 2 județul Covasna, înregistrat la Oficiul registrului Comerțului de pe lângă 
Tribunalul Covasna cu nr. …………………, având cod unic de înregistrare nr. …………., 
acționar unic Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe, 
  
 În baza prevederilor Hotărârii AGA nr. ______/2018, și Certificatul de deces nr. 
130/16.02/2018 care atestă decesul administratorului societății dl. Zsombori László 
 Art. 1. - Se modifică datele societății SEPSIIPAR SRL, urmând a avea următorul 
conținut: “SEPSIIPAR S.R.L persoană juridică română, cu sediul social în Cartierul 
Câmpului Frumos nr. 5, Județul Covasna, înregistrată la Sfântu Gheorghe, având număr de 
ordine în Registrul Comerțului J14/208/19.09.2014, cod unic de înregistrare 33602606, 
reprezentată de dl Buksa Gábor Árpád, cetățean român, născut la data de 
__________________________, domiciliat în ____________________________________, 
legitimat cu CI seria ___ nr. _________eliberată de ________________________ la data de 
______________, având CNP _________________, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 
420 din date de 15.12.2017.” 
 Art. 2. - Se modifică  Capitolul I, art. 1.2. ”Denumirea” , primul alineat din Actul 
Constitutiv al SEPSI SEPSI ÚT-ÉPÍTŐ SRL Sfântu Gheorghe, urmând a avea următorul 
conținut: ”Denumirea societății este: SEPSI ÚT-ÉPÍTŐ S.R.L., conform dovezii privind 
disponibilitatea și rezervarea firmei nr. 245020/03.05.2018, eliberată de Oficiul Național al 
Registrului Comerțului. 
 Art. 3. - (1) Se numește în calitate de administrator al SEPSI SEPSI ÚT-ÉPÍTŐ SRL  
domnul Dumitru Robert Marius, domiciliat în Municipiul Sfântu Gheorghe, posesor al CI 
seria KV nr. 378274,  
 (2) Se modifică  Capitolul V. art. 5.2. din Actul Constitutiv al SEPSI SEPSI ÚT-
ÉPÍTŐ SRL Sfântu Gheorghe, urmând a avea următorul conținut: 
”Administrarea societăţii se face, de către d-nul DUMITRU ROBERT MARIUS, cetăţean 
român, _______________________________________, domiciliat în 
________________________________, posesor al CI seria ___ nr. _______, eliberat de 
________________, la data de ________________, CNP ________________________, 
având puteri depline de reprezentare şi administrare a societăţii, pe o perioadă de  4 ani.” 
 Art. 4 – Celelalte prevederi rămân nemodificate. 

Prezentul act adițional s-a încheiat în 3 (trei) exemplare și dobândește dată certă prin 
înregistrarea la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Covasna. 

 
Sfântu Gheorghe, la ___/____/2018 
 


