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De acord

Borboly Csaba
președinte

REFERAT DE APROBARE
privind aprobarea înființării unui unei societății în străinătate de către societatea Honline
Media S.R.L. și modificarea actului constituv al Societății
Societatea Honline Media S.R.L. a fost înființată prin Hotărârea nr. 55/2010 privind
asocierea Județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita cu Asociaţia pentru Județul
Harghita Hargita Megyéért Egyesület în vederea constituirii unei societăţi comerciale cu
răspundere limitată, la data prezentei Consiliul Județean Harghita este asociatul unic al
societății.
Având în vedere faptul că instituțiile subordonate Consiliului Județean Harghita, în special
cele culturale desfășoară o activitatea culturală intensă prin parteneriatele stabilite
individual și prin Consiliul Județan Harghita, respectiv propunerile formulate de unele
entități private privind greutățile întâmpinate în valorificarea produselor, în special cele
culturale (cărți, reviste, albume, picturi, produse artizanale etc.), respectiv greutățile
intâmpinate cu privire la contractarea unor servicii logistice în Ungaria – colectare
abonamente, asigurarea unor spații de depozitare temporară, asigurarea unor spații de
expoziție etc), considerăm că este oportună înființarea unei societăți de către societatea
comercială Honline Media S.R.L. în Ungaria, sub numele Honline Media Nonprofit Kft. În
vederea acoperii cheltuielilor de înființare și de funcționare din prima perioada, se propune
majorarea capitalului societății comerciale Honline Media S.R.L. de la 330.000 lei la 900.000
lei.
Societatea nou înființată va funcționa sub incidența legislației din Ungaria, și se va supune
regulilor fiscale valabile în Ungaria. Societatea comercială Honline Media S.R.L. va fi
asociatul unic al societății nou înființate. Administratorul societății Honline Media S.R.L., va
asigura și administrarea societății nou înființate. Societatea va funcționa conform actului
constituiv anexat la prezenta, atât în limba maghiară cât și cea română.
Întocmit,
Director executiv
Bicăjanu Vasile
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