ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
COMUNA DĂNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 5 /2020
privind aprobarea modificării actului constitutiv al societății
CSÍKI JÉGKORONG SRL
Consiliul Local al comunei Dănești, întrunit la ședința ordinară din data de 29
ianuarie 2020, convocat prin Dispoziția nr. 17 / 2020, emisă de primarul
comunei Dănești, județul Harghita;
Examinând propunerea de modificare a actului constitutiv al societății
CsíkiJégkorong SRL, privind majorarea capitalului social prin noi aporturi în
numerar din partea asociaților, cu modificarea proporțională a cotei de
participare la profit și pierderi;
Luând în considerare referatul de aprobare a primarului comunei 18/2020,
referatul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de
specialitate al primarului 19/2020 prin care se propune aprobarea modificării
actului constitutiv al societății CsíkiJégkorong SRL, precum și avizul favorabil
ale comisiilor de specialitate ale consiliului local;
Văzând HCL nr. 57/2012 privind aprobarea proiectului actului constitutiv
al Csíki Jégkorong SRL, precum și HCL nr.55/2017 privind modificarea actului
constitutiv al Csíki Jégkorong SRL, HOTĂRÂREA NR. 38 / 2018 privind
aprobarea modificării actului constitutiv al societății CSÍKI JÉGKORONG SRL
Pe baza dispozițiilor Legii nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu
modificările și completările ulterioare prevederilor, art. 35 alin. (2) din Legea
nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare.
În temeiul art. 92 alin. (1) și art. 92, art. 139 alin. (3) lit. h) din Ordonanța
de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și Legea nr.
52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu
modificările și completările ulterioare,
HOTĂREȘTE
Art. 1. – Se aprobă modificarea actului constitutiv al societății CsíkiJégkorong
SRL în sensul majorării capitalului social prin noi aporturi în numerar, în
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valoare totală de 362.000 lei, din partea asociaților, prin emitere de noi părți
sociale cu valoare de 100 Lei fiecare după cum urmează:
Noi aporturi în lei
116.000
10.000
54.000
54.000
10.000
10.000
54.000
54.000
362.000

Asociat
Comuna Cârța
Comuna Siculeni
Comuna Tomești
Comuna Dănești
Comuna Ciceu
Comuna Racu
Comuna Mădăraș
Comuna Sândominic
Total

Noi părți sociale
1160
100
540
540
100
100
540
540
3620

Art. 2. – Se aprobă vărsarea aportului în numerar din partea Comunei Dănești
în valoare de 54.000 Lei în contul societății CsíkiJégkorong SRL cu titlu de
majorare capital social, după subscriere în urma adoptării Hotărârii adunării
generale a Asociaților privind majorarea capitalului social.
Art. 3. – După majorarea capitalului social structura capitalului și cotele de
participare vor fi următoarele:
Asociat

Aport total în lei

Nr. părţi sociale

Cota de participare (%)

Comuna Cârța

194.700

1947

39,5893%

Comuna Siculeni

16.900

169

3,4364%

Comuna Tomești

60.500

605

12,3018%

Comuna Dănești

59.900

599

12,1798%

Comuna Ciceu

16.800

168

3,4160%

Comuna Racu

14.100

141

2,8670%

Comuna Mădăraș

59600

596

12,1187%

Comuna Sândominic

69.300

693

14,0910%

Total

491.800

4918

100%

Art. 4. – Se împuternicește primarul comunei, dl. Bőjte Csongor-Ernő, care va
participa la adunarea generală a societății CsíkiJégkorong SRL cu drept de
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semnătură și va reprezenta cu drept de vot, interesele comunei în vederea
ducerii la îndeplinire a prezentei și în limitele împuternicirii acordate prin
prezenta.
Art.5. -Prezenta hotărâre se va comunica primarului comunei Dănești,
Compartimentului Buget şi Contabilitate Publică al Direcţiei Generale a
Finanţelor Publice Harghita, Societății Csíki Jégkorong S.R.L. precum şi
Instituţiei Prefectului Judeţul Harghita în vederea verificării legalității și se va
afișa într-un loc accesibil de comunitatea locală, de către d-na secretar general al
comunei Dănești.
Dăneşti, la 29 ianuarie 2020

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Both Ágoston

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

Secretar general
Bogács Angyalka-Klára

