
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 
 

HOTĂRÂREA Nr. ______/2021 
privind aprobarea Actului Constitutiv actualizat al societății „Honline Media S.R.L.”, 

 societate cu răspundere limitată 
 

 
Consiliul Judeţean Harghita 

 Având în vedere Referatul de aprobare nr. _______/2021 al preşedintelui Borboly 
Csaba, iniţiat la propunerea Direcţiei generale economice, respectiv Raportul de 
specialitate nr. ________/2021 al Direcției juridică şi administrație publică; 

Luând în considerare avizul favorabil al: Comisiei economică juridică 
 În conformitate cu prevederile  art. 5, art. 7, art. 16, art. 191 și următoarele din 
Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, ale Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în 
registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, cu 
modificările şi completările ulterioare, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 
privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu completările și modificările 
ulterioare; 
 În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. „a”, coroborat cu alin. (2) lit. „b”,  art. 
196 alin. (1) lit. „a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare și art. 14 din Legea 273/2006 
privind finanţele publice locale, cu completările și modificările ulterioare; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. Se aprobă actualizarea Actul constitutiv al societăţii „Honline Media S.R.L.“, 
conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. (1) Se desemnează administrator unic al societății „Honline Media S.R.L.“ 
doamna Fekete Kinga Orsolya, cetățean român, născută la data de 16.05.1993, în 
Miercurea Ciuc, posesor al C.I. seria HR, nr. 582924, eliberat de SPCLEP M-Ciuc la data de 
14.05.2018. 

(2) Administratorul societăţii „HONLINE MEDIA S.R.L.“ este desemnat 
pentru o perioadă limitată, respectiv pe o durată de 4 luni, cu posibilitatea 
prelungirii cu 2 luni pentru motive temeinice, perioadă în care se va derula 
procedura de publicitate și selecție a administratorului unic, în condițiile 
prevederilor Legii nr. 31/1990 și OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă 
a întreprinderilor publice. 
Art. 3. Se împuternicește președintele Consiliului Județean Harghita, domnul 

Borboly Csaba, ca în numele și pentru asociatul Unitatea Administrativ Teritorială 
Județului Harghita să semneze Actul constitutiv actualizat al societății „Honline Media 
S.R.L.“ 



 

AVIZAT 
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI 

C.j. Antal Renáta 
 
 
 
 
 

Prezentul proiect de hotărâre a fost iniţiat de către preşedintele Consiliului 
Judeţean Harghita, Borboly Csaba, la propunerea Direcţiei economice. 

 

 
 PREŞEDINTE                                    DIRECTOR EXECUTIV 
Borboly Csaba                Bicăjanu Vasile 

 
 
 

      

VIZA JURIDICĂ 

Direcţia juridică şi administraţie publică 

pt. Director executiv, c.j. Munteanu Éva 
 
 
 
 

Compartimentul  Cancelaria Consiliului 

Judeţean Harghita 
Szabó Zsolt Szilveszter 

 
 



 

 
Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează: 

preşedintele Borboly Csaba prin Direcţia economică, respectiv administratorul Fekete 
Kinga Orsolya.  
 Art. 5. Hotărârea se comunică de către Biroul Cancelaria Consiliului Judeţean 
Harghita: preşedintelui Borboly Csaba, Direcţiei economice, administratorului Fekete 
Kinga Orsolya, precum şi Instituției Prefectului judeţului Harghita. 
 
_______________, ______ 2021 
 
 

   CONTRASEMNEZĂ 
    PREȘEDINTE, SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI, 
   Borboly Csaba                                                                    C.j. Antal Renáta 

  
 

 
 
 

 
 
 



 

ROMÂNIA DE ACORD, 
JUDEŢUL HARGHITA 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
Direcţia economică Borboly Csaba 
 Președinte 
Nr. ____/____________ 

 
Referat de aprobare 

privind privind aprobarea Actului Constitutiv actualizt al societății „Honline Media 
S.R.L.”, societate cu răspundere limitată 

 
Honline Media societate cu răspundere limitată (S.R.L.) a fost înființată conform Legii nr. 
31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, de doi asociaţi „Consiliul 
Județean Harghita”, înființarea fiind aprobată prin Hotărârea nr. 55/2010 privind 
aprobarea înființării societății comerciale Honline Media, societate cu răspundere 
limitată, şi de asociatul „Asociația pentru Județul Harghita - Hargita Megyéért Egyesület” 
înregistrat la Oficiul Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Harghita cu Nr. J 
19/244/2010, având C.U.I. 27256079. Ca urmare a efectelor induse de către Hotărârea 
Consiliului Județean Harghita nr. 15/2017 privind mandatarea reprezentantului 
Consiliului Județean Harghita în Adunarea Generală a S.C. Honline Media SRL în vederea 
acceptării părților sociale cesionate de către Asociația pentru Județul Harghita către 
Județul Harghita și aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății comerciale 
Honline Media”, Consiliul Județean Harghita a devenit asociatul unic al Societății 
Comerciale ”Honline Media” S.R.L. 
 1. În vederea diversificării activității firmei cu scopul creșterii veniturilor societății, 
propunem introducerea unor noi obiecte de activitate, după cum urmează: 
 a.) 7430 Activitati de traducere scrisa si orala ( interpreti ) 
 b.) 7810 Activitati ale agentiilor de plasare a fortei de munca 
 c.) 7820 Activitati de contractare, pe baze temporare,a personalului 
 2. În vederea asigurării continuității activității firmei, propunem numirea doamnei 
Fekete Kinga-Orsolya în funcția de administrator, pentru o perioadă de 4 luni, necesară 
pentru desfășurarea concursului pentru selecția administratorului societății. 
 3. În vederea punerii în consens cu prevederile legale privind societățile comerciale, 
respectiv, în vederea aplicării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu completările și 
modificările ulterioare, propunem adoptarea actualizării Actului Constitutiv al societății 
comerciale „Honline Media S.R.L.“, conform modelului din Anexa nr. 1 la proiectului de 
hotărâre privind aprobarea actualizării Actului Constitutiv al societății „Honline Media 
S.R.L.”,  societate cu răspundere limitată 
 
 

Director executiv, 
Bicăjanu Vasile 
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