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Proiect de hotărâre 
privind aprobarea Actului constitutiv actualizat al SC Parc Balneomar SA  

 
        Consiliul Local al Municipiului Marghita, întrunit în ședința din 30 iunie  
2020, 
        Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile 
comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și 
dispozițiile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor 
publice, cu modificările și completările ulterioare, 

În baza referatului de aprobare nr. 5163 din 25.06.2020 al primarului 
Municipiului Marghita,  

Luând în considerare HCL nr. 169/24.11.2017, HCL nr. 187/13.12.2017 și 
HCL nr. 131/29.11.2018 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al 
Municipiului Marghita, 
        În baza art. 129 alin. 3 lit. c din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare,        
 

Hotărăşte: 
 

Art. 1 Se aprobă Actul constitutiv actualizat al SC Parc Balneomar SA, 
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Împuternicește primarul municipiului Marghita, dl. PocsalyZoltan 
Ladislau să semneze actul constitutiv. 

Art. 2  Capitalul social al societății se actulizează de la valoarea de 
250.000 lei la valoarea de 605.000 lei prin aducerea de către UAT Marghita – 
prin Consiliul Local Marghita a aportului în numerar în valoare de 355.000, în 
schimbul emiterii unui număr de 3550 părți sociale cu o valoare nominală de 
100 lei fiecare. 

Majorarea capitalului social a fost aprobat prin următoarele acte 
administrative: 

- Hotărârea Consiliului Local nr. 169 din 24.11.2017 privind rectificarea 
bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Marghita pe anul 
2017 în sumă de 130.000 lei, 

- Hotărârea Consiliului Local nr. 187 din 13.12.2017 privind rectificarea 
bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Marghita pe anul 
2017 în sumă de 70.000 lei, 

- Hotărârea Consiliului Local nr. 131 din 29.11.2018 privind rectificarea 
bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Marghita pe anul 
2018 în sumă de 155.000 lei. 

 
Sumele menționate au fost virate în contul bancar al societății. 

 



 
Art. 3 Se aprobă modificarea componenței Consiliului de administrație în 

sensul încetării mandatului domnului Popoviciu Daniel în urma demisiei și 
numirea în calitate de membru în Consiliul de Administrație a domnului Boda 
Gergely Zoltán născut la data de 11.19.1992, în mun. Oradea, jud. Bihor, 
domiciliat în Valea lui Mihai, str. Arany János, nr. 81, identificat cu C.I.: seria 
ZH nr. 120644, CNP: 1920911055053, eliberat de SPCLEP Valea lui Mihai, la 
data de 21.04.2017. 

Durata mandatului domnului Boda Gergely Zoltán va fi până la data de 
20.06.2022. 

 
Art. 4 Se numește în calitate de cenzor al societății doamna Balla 

Cornelia născut în data de 04.09.1964 în Săcueni, Jud. Bihor, domiciliat în mun. 
Marghita, str. Barcăului, nr.20A, jud.Bihor, identificat cu C.I. seria XH 
nr.734158, CNP 2640904052850, eliberat de SPCLEP Marghita la data de 
05.04.2011, pe o durată de 3 ani. 

 
Art. 5 Se împuternicește dl. Boda Gergely Zoltán, ca reprezentant al 

acționarului unic, să efectueze toate demersurile și să semneze orice cerere sau 
acte necesare pentru a actualiza schimbările survenite în cadrul societății Parc 
Balneomar SA la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor. 

 
Art. 6 Prezenta, sub formă de hotărâre, se comunică cu: Instituția 

Prefectului Bihor, Primarul Municipiului Marghita, SC Parc Balneomar SA 
Marghita, spre afișare, la dosar.  
 

Vizat legalitate 
Secretar general UAT 
jr. Demeter Cornelia 

 
 
Inițiator: primar Pocsaly Zoltan-Ladislau 
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