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                             H O T Ă R Â R E A   Nr. 106 / 2020 
           Privind  majorarea capitalului social pentru  S.C. Dezvoltare Urbană SRL  

 

 
 

  Consiliul local orășenesc Borsec 
  Având în vedere , sesizarea  depusă  de societatea S.C. Dezvoltare Urbană 
SRL  cu privire la necesitatea majorării capitalului social pe motiv că, societatea are 

dificultăți financiare, în urma pandemiei Covid 19 , criza sanitară care a determinat 

oprirea și sau deschiderea cu întârziere a unor activități de agrement și implicit 

micșorarea veniturilor societății, în urma căruia societatea are dificultăți financiare, 

neavând lichidități pentru acoperirea unor cheltuieli restante și ocazionale o dată cu   
deschiderea sezonului schiabil m înregistrată sub nr.1543/2020 , Raportul  Adunării 

Generale , înregistrată sub nr. 135/2020 , precum și  raportul Biroului financiar 
contabil, compartimentul buget contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului prin care se arată prevederile bugetare destinate acestei  operațiuni 
înregistrată sub nr. 136/2020, Referatul de aprobare  nr .140 /2020. 
 

  Luând în considerare prevederile art.16(3), Cap.VI, art.194,  lit.a) , 

art.210(1) din Legea nr. 31/1990, republicată, modificată și completată cu privire la 

societățile comerciale , coroborat cu prevederile art.2(2), lit.b), cap.III  din Ordonanța 

de urgență nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare , privind 
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice , Cap.III, art.3.2, Cap.IV, art.4.1,  

din Actul Constitutiv, art.35(2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice 

locale, Hotărârea Consiliului local orășenesc Borsec nr.72/2008 privind înființarea 

societății, asociat unic fiind orașul Borsec, reprezentat de Consiliul local,  Hotărârea 

Consiliului local orășenesc Borsec nr.12/2020  privind bugetul local, rectificat. 
 

  Văzând avizul de aprobare  al comisiei pentru buget finanțe   din cadrul 

Consiliului local orășenesc Borsec. 
 

  În temeiul dispozițiunilor art.133(2), art.129(2), lit.a) 129(3), lit.c), 

art.139(6),  Cap.VIII, art.196, lit.a) din Ordonanța de urgență nr.57/2019, privind 

Codul Administrativ și cu respectarea Legii nr.52/2003 privind transparenta 

decizională  în administrație publică, republicată 2013 cu modificări și completări.  
 
 
 

 

H O T Ă R E Ş T E  
 

 



                         Art.1. Aprobă majorarea capitalului   sociale al S.C .Dezvoltare 

Urbană SRL, cu suma de 350.000 lei, în vederea acoperirii  deficitului financiar și a 
unor cheltuieli  ocazionale pentru  deschiderea sezonului schiabil 2020-2021, 
contracararea deficitului în urma efectelor pandemiei Covid 19 , criza sanitară care a 

determinat oprirea și sau deschiderea cu întârziere a unor activități de agrement și 
implicit micșorarea veniturilor societății, prin majorarea proporțional a valorii 

nominale a acțiunilor.    
                                  

         Art.2.  Suma de la art.1, va fi virată în contul societății din bugetul 

local, Secțiunea Dezvoltare , Cap. 70.50 ( alte servicii în domeniul locuințelor și 
dezvoltării comunale), art.72.01.01 ( participare la capital social al societăților 

comerciale,  aprobată de Consiliul local orășenesc Borsec prin Hotărârea nr.100/2020,           
    

                 Art.3. Prin grija secretarului general al unității administrativ teritoriale 

Borsec, prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin afișaj la sediul primăriei. 
 

                        Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 

încredințează  d-na Klemenz Emese, reprezentant al asociatului unic care va semna 

pentru și în interesul societății toate actele necesare înregistrării prevederilor prezentei 
hotărâri, biroul financiar – economic – compartimentul buget contabilitate  din cadrul 

aparatului de specialitate a primarului. 
 

                        Art.5. Prin grija secretarului general al unității administrativ teritoriale 

Borsec, prezenta hotărâre se înaintează:  

   Instituției Prefectului județului Harghita pentru verificarea legalității 
actului administrativ.                        
   Compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului. 
   S.C. Dezvoltare Urbană SRL 

 
 
 

 Borsec, la 17 decembrie 2020 
 

 
 
                              PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 


