
Anexa nr. 1 la HCL nr. 148/2020 

 
ACT ADIŢIONAL 

La Actul Constitutiv al  SEPSIIPAR SRL 

 
Subsemnaţii: 
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. 
Miklós Zoltán, cetăţean român domiciliat în ________________, identificat cu __, seria __ 
nr. _________ eliberată de ____________, la data de _________ născut la data de 
__________________,  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 Comeţului J14/151/2009, cod unic de înregistrare 25624425 
reprezentată de d-na Szabó Mária-Magdolna,  născută la data de ___________, domiciliată 
în __________________, posesoare a CI seria __ nr. ________ eliberată de _______ la data 
de __________, CNP ___________, 

în calitate de asociați la societatea SEPSIIPAR SRL cu sediul social în Mun. 
Sfântu Gheorghe, Câmpul Frumos nr. 5, înregistrată la ORC J14/208/2014 având CUI 
33602606; 

în temeiul prevederilor art. 15324  alin. (1), art. 207 alin.(l) lit. a, art. 208 alin. (1) 
din Legea 31/1990, privind societăţilor, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe nr. _/2020; 
au hotărât modificarea Actului Constitutiv, după cum urmează: 

ART. 1. - Capitalul social al SEPSIIPAR SRL se reduce cu suma de 1.200.000 lei, 
respectiv de la 1.430.000,00 lei la 230.000 lei, prin anularea unui număr de 120.000 părți 
sociale, în valoare de 10 lei/parte socială. 

 
ART.2. - La Capitolul III., art. 7 și art. 8 vor avea următorul cuprins: 
 
”Art. 7. -“Capitalul social al societăţii este de 230.000 lei, divizat în 23.000 de părți 

sociale a câte 10,00 lei fiecare. 
Capitalul social se varsă integral până la data înregistrării în Registrul Comerțului. 
La constituirea capitalului social fiecare asociat contribuie cu suma de: 
> URBAN-LOCATO SRL - 460,00 RON 
> MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE - 229.540,00 RON” 
 
”Art. 8. Părțile sociale se distribuie asociaţilor proporţional cu cota de participare la 

capitalul social, fiecăruia revenindu-i: 
> URBAN-LOCATO SRL - 46 părți sociale, fiecare în valoare de 10,00 RON 

(0,20%) 
> MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE – 22.954 părți sociale, fiecare în valoare 

de 10,00 RON (99,80%)” 



 
ART. 3. - Toate celelalte clauze ale Actului Constitutiv rămâne neschimbate. 

Prezentul act adiţional s-a încheiat în 3 (trei) exemplare şi dobândeşte dată certă 
prin înregistrarea la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Covasna. 

Sfântu Gheorghe, la _______ 

Municipiul Sfântu Gheorghe Urban Locato SRL 
Prin_______________________                        Prin_______________________ 


