
Anexa nr. 1 la HCL nr. 333/2019 

 
ACT ADIȚIONAL 

La Actul Constitutiv al SEPSI REKREATIV SA 
 
 Subsemanții:  
 MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE, persoană juridică română, cu sediul 
social în Municipiul Sfântu Gheorghe str. 1 Decembrie 1918 nr. 2 jud.Covasna, înregistrată 
la Sfântu Gheorghe având număr cod unic de înregistrare 4404605 reprezentată de dl. 
Bodor Lóránd, cetăţean român domiciliat ________________________, identificat cu __, 
seria __ nr.______ eliberată de ______________, la data de ____________ născut la data 
de ______________ în Sfântu Gheorghe, judeţ Covasna, CNP ____________________, 
 Şi 
 URBAN-LOCATO SRL persoană juridică română, cu sediul social în Municipiul 
Sfântu Gheorghe str. Fabricii nr. 41 jud.Covasna, înregistrată la Sfântu Gheorghe având 
număr de ordine în Registrul Comețului J14/151/2009, cod unic de înregistrare 25624425 
reprezentată de dl. Bodor Lóránd, cetăţean român domiciliat ___________________, 
identificat cu ___, seria __ nr.______ eliberată de _______________, la data de 
___________ născut la data de _________ în __________________, CNP 
_______________; 
 în calitate de acționari la societatea SEPSI REKREATIV SA cu sediul social în 
Mun. Sfântu Gheorghe str. Lunca Oltului nr. 7 jud. Covasna, înregistrată la ORC 
J14/251/2015 având CUI 35244130; 

în temeiul prevederilor art. 15324 alin. (1), art. 207 alin.(1) lit. b, art. 208 alin. (1) 
din Legea 31/1990, privind societățile comerciale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 în baza Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe nr. _____/2019; 
 în baza Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe nr. _____/2019; 
 au hotărât modificarea Actului Constitutiv, după cum urmează:  
 
 ART. 1. – (1) Capitalul social al SEPSI REKREATÍV S.A. se reduce cu suma de 
6.517.460 lei, respectiv de la 6.610.000,00 lei la 92.540 lei, prin reducerea valorii nominale 
a celor 661.000 de acțiuni de la 10 lei/acțiuni la 0,14 lei/acțiuni 
 (2) Se modifică Capitolul III. din Actul Constitutiv și va avea următorul cuprins:  
 ”Art. 7. –“Capitalul social al societăţii este de 92.540,00 lei, fiind divizat în 
661.000 de acţiuni nominative în valoare nominală de 0,14 lei fiecare.” 
La capitalului social fiecare asociat contribuie cu suma de: 

� URBAN-LOCATO SRL –  185,05 RON 
� MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE – 92.354,92 RON 
Actiunile nominative se distribuie asociaților proporțional cu cota de participare la 

capitalul social, -cota de participare la Profit/Pierdere fiind același cu cota de participare la 
capitalul social- fiecăruia revenindu-i: 

� URBAN-LOCATO SRL – 1.322 acțiuni nominative, fiecare în valoare de 
0,14 RON (0,20%) 

� MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE – 659.678 acțiuni nominative, 
fiecare în valoare de 0,14 RON (99,80%) 
Art. 8. – Acţiunile 

Capitalul social este împărţit în acţiuni nominative, cu valoare nominală de 0,14 lei 
fiecare. 



Fiecare acţiune dă dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acţionarilor şi dreptul 
de a participa la distribuirea dividendelor, potrivit legii. Obligaţiile societăţii comerciale 
sunt garantate cu patrimoniul social, iar acţionarii răspund numai în limita acţiunilor pe 
care le-au subscris. 

Acţiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaşte decât un singur 
proprietar pentru fiecare acţiune. 

Cesiunea acţiunilor se face potrivit legii. Cesiunea acţiunilor se înregistrează în 
registrul de evidenţă a acţiunilor şi se menţionează pe titlu. 

Patrimoniul societăţii este indivizibil şi imprescriptibil.” 
 ART. 2. Toate celelalte clauze ale Actului Constitutiv rămâne neschimbate. 
 
 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 _______/2019 
 
 
 
 
 Municipiul Sfântu Gheorghe   Urban Locato SRL 
 prin,___________________    prin, _________________ 


