ROMÂNIA
JUDETUL HARGHITA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR./2022
privinda probarea înființării unuiunei societății înstrăinătate de către societatea Honline
Media S.R.L. și modificarea actului constitutiv al Societății
Consiliul Judeţean Harghita;
Având în vedere Referatul de aprobare nr. ______ /2022 al preşedintelui Consiliului
Judeţean Harghita dl. Borboly Csaba, iniţiat la propunerea Direcţiei economice și Honline
Media S.R.L.;
Raportul de specialitate nr. _____2022al Direcţiei juridice și administraţie publică;
Luând în considerare avizul favorabil al Comisiei economice, juridice.
În conformitate cu prevederile articolelor 191 și următoarele din Legea nr. 31/1990 privind
societățile comerciale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr.
24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 pct. 2 lit. b), pct. 3 lit. b.),
pct. 4 lit. a), pct. 6, art. 3 alin. (2) lit. a.), c.), h), pct. 5, şi ale Actului Constitutiv al SC Honline
Media SRL, actualizat prin Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 106/2021 privind
aprobarea Actului Constitutiv actualizat al societății Honline Media S.R.L. societate cu
răspundere limitată precum și prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, cu
completările şi modificările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă înființarea unei societăți filial în Ungaria, sub numele de Honline Media
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, nume prescurtat Honline Media Nonprofit Kft.
Art. 2. Se aprobă actul constitutiv al Honline Media Nonprofit Kft, în conformitate cu
modelul din anexa nr. 1 – variant în limba maghiară și anexa 2 – variant în limba română,
părți integrante ale prezentei.
Art. 3. Îl desemnează ca administrator interimar al Honline Media Nonprofit Kft, pe
domnul/doamna ______________, cu datele de identificarea _________________________
__________________________________________________ ca administrator interimar pe
o perioadă de 12 luni de la înregistrarea societății la registrul comerțului din Ungaria.

AVIZAT,
Secretarul General al Județului,
Balogh Krisztina

Prezentul proiect de hotărâre a fost inițiat de preşedintele Consiliului Județean Harghita dl.
Borboly Csaba, la propunerea Direcţiei economice

PREŞEDINTE,

DIRECTOR EXECUTIV

Borboly Csaba

Bicăjanu Vasile

VIZA JURIDICĂ
Direcţia juridică și administraţie publică
Ptr. Director executiv
Vágássy Alpár
directorexecutivadjunct

VIZAT,
Compartimentul cancelaria Consiliului Judeţean Harghita
Szabó Zsolt Szilveszter
Coordonator compartiment

Art. 4. Aprobă componența Comisiei de cenzori al Honline Media Nonprofit Kft, pentru o
perioadă de 2 ani de la înregistrarea societății la registrul comerțului din Ungaria, după cum
urmează
Art. 5. Se mandatează domnul Borboly Csaba, președintele Consiliului Județean Harghita cu
semnarea actului constitutiv ale Honline Media Nonprofit Kft, conform modelului aprobat în
articolul precedent din prezenta.
Art. 6. Se aprobă modificarea actului constitutiv al Honline Media S.R.L., prin modificarea
art. 3.1, care va avea următorul text:
„Art. 3.1. Capitalul social subscris și varsat al societății este în valoare de XXX.000,00 lei
(suma in text). Capitalul social se divide în XX.000 (suma in text) părți sociale, a câte 10,00
lei (zecelei) fiecare și se compune din: XXX.000,00 lei (treisutemiilei) a port în numerar și
30.000,00 lei (treizecimiilei), aport în natura, și aparține Integral asociatulul unic Judetul
Harghita prin Consiliul Judetean Harghita. Aportul asociatulul unic la capitalul social nu este
purtător de dobânzi, iar prestațiile în munca și creanțele nu constituie apart la capitalul
social.”
Art. 7.Se mandatează domnul Borboly Csaba, președintele Consiliului Județean Harghita cu
semnarea modificării actului constitutiv ale Honline Media S.R.L. conform celor prevăzute în
articolul precedent din prezenta.
Art. 8. Aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţeazăDirecției
Economice din cadrul Consiliului Județean Harghita și S.C. Honline Media S.R.L.
Art. 9. Prezenta hotărâre se comunică de Compartimentul Cancelaria Consiliului Judeţean
Harghita: preşedintelui Consiliului Judeţean Harghita,Direcţiei economice, Direcţiei juridice
și administraţie publică, societății Honline Media S.R.L., precum şi Instituţiei Prefectului
Judeţului Harghita.
Miercurea Ciuc,

Preşedinte,
Borboly Csaba

________ 2021.

Contrasemnează
Secretarul General al Judeţului
Balogh Krisztina

