
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 

HOTĂRÂRE 
privind numirea reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea 

comercială Parcul Industrial Cugir SA şi aprobarea mandatului acestuia 
 
Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 24 octombrie 2013; 
Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive la Proiectul de hotărâre privind numirea reprezentantului Judeţului Alba în 
Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea comercială Parcul Industrial Cugir SA 

- Raportul de specialitate comun al Direcţiei Dezvoltare şi Bugete şi Direcţiei Juridică şi 
Administraţie Publică, nr 16408/15.10.2013  
 Văzând: 
  -Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.3- Administatie publică locală si ordine publică 
 - Rezultatul votului secret din plenul sedintei; 
Având în vedere prevederile: 

-    Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

-    OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice cu modificările şi 
completările ulterioare; 

-   art.91-(2) lit.d) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
În temeiul art.97 şi 115 (1) lit.c) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare adoptă prezenta 

 
HOTĂRÂRE 

 
Art.1 Se numeşte domnul AITAI Marian Florin să reprezinte interesele Judeţului Alba în Adunarea 
Generală a Acţionarilor societăţii comerciale Parcul Industrial Cugir. 
Art.2 Se aprobă Contractul de mandat ce se va încheia cu reprezentantul Judeţului Alba în Adunarea 
Generală a Acţionarilor la societatea comercială Parcul Industrial Cugir SA – conform anexei parte 
integrantă a prezentei hotărâri. 
Art.3 Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Alba să semneze Contractul de mandat ce se va 
încheia cu persoana desemnată, potrivit art.1 din prezenta hotărâre. 
Art.4 În temeiul prezentei hotărâri se vor efectua modificările corespunzătoare la Oficiul Registrului 
Comerţului. 
Art.5 Direcţia Dezvoltare şi Bugete din cadrul Consiliului Judeţean Alba va duce  la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 
 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică: 
- Instituţiei prefectului-judeţul Alba; 
- Domnului AITAI Marian; 
- Societăţii comerciale Parcul Industrial Cugir SA 
- Direcţiei Dezvoltare şi Bugete din cadrul Consiliului Judeţean Alba;  

 
PREŞEDINTE,                                                                CONTRASEMNEZĂ 
Ion DUMITREL                                                    SECRETARUL JUDEŢULUI, 
                                    Mariana Hurbean 
 
Alba Iulia, 24 octombrie 2013  
Nr.177 



ANEXĂ 
                                                                                  la hotărârea nr.177/24 octombrie 2013 

 
CONTRACT DE MANDAT 

privind încredinţarea şi exercitarea atribuţiilor Adunării Generale a Acţionarilor la Societatea 
comercială Parcul Industrial Cugir SA 

 
 
  

Preambul  
Având în vedere dispoziţiile OUG nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor 
publice, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la numirea reprezentanţilor unităţilor 
administrativ teritoriale în adunarea generală a acţionarilor şi aprobarea mandatului acestora, ale 
Legii 31/1990, republicată cu modificările şi completările ulterioare referitoare la atribuţiile 
adunării generale a acţionarilor precum şi cele referitoare la necesitatea şi obligativitatea stabilirii 
unor clauze în contractul de administrare şi Actul constitutiv al societăţii comerciale Parcul 
Industrial Cugir SA, părţile au convenit asupra încheierii prezentului contract de mandat. 
 
1.Părţile contractului 
Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba, cu sediul în Alba Iulia, str. I.I.C. Brătianu nr. l, 
Judeţul Alba, reprezentat prin domnul Ion Dumitrel, preşedinte al Consiliului judeţean Alba 
denumit în continuare  ”mandant” şi 
 
Domnul  AITAI Marian Florin posesor al CI, seria AX, nr.507962 eliberat la data de 13.02.2013 
de SPCJEP Alba, CNP 1740624010019, domiciliat în localitatea Miceşti, strada Beclean, nr.8, 
municipiul Alba Iulia, judeţul Alba, denumit în continuare „mandatar" s-a încheiat prezentul 
contract de mandat 
 
2.Obiectul contractului 

Obiectul prezentului contract constă în îndeplinirea de către mandatar în numele şi pentru 
Judeţul Alba a atribuţiilor Adunării Generale a Acţionarului unic la societatea comercială Parcul 
Industrial Cugir SA, în condiţiile şi în limitele impuse de prezentul contract şi legislaţia în vigoare.  
 
3.Durata contractului 
Prezentul mandat este dat pentru o perioadă de 4 ani, de la data semnării contractului. 
  
4. Atribuţiile mandatarului 
4.1 În realizarea prezentului contract, mandantul împuterniceşte mandatarul pentru a 
îndeplini atribuţiile de mai jos, fără mandat special: 

1. Să evalueze periodic activitatea consiliului de administraţie, pentru a se asigura că sunt 
respectate principiile de eficienţă economică şi profitabilitate în funcţionarea întreprinderii 
publice. 

2. Să se pronunţe asupra gestiunii consiliului de administraţie, respectiv a directoratului. 
3. Să desemneze membrii consiliului de administraţie, respectiv ai consiliului de supraveghere 

şi cenzorii, şi să  stabilească remuneraţia acestora conform prevederilor OUG. nr.109/2011, 
cu modificările şi completările ulterioare. 

4. Să încheie cu membrii consiliului de administraţie contracte de administrare pe perioada 
mandatului acestora.  
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5. Să aprobe planul de administrare al consiliului de administraţie care include strategia de 
administrare pe durata mandatului, conform OUG nr.109/2011, privind guvernanţa 
corporativă a întreprinderilor publice. 

6. Să discute, să aprobe sau să modifice situaţiile financiare anuale, pe baza rapoartelor 
prezentate de consiliul de administraţie, respectiv de directorat, de cenzori sau după caz de 
auditorul financiar şi să fixeze dividendul. 

7. Să stabilească bugetul de venituri şi cheltuieli şi programul de activitate pe exerciţiul 
financiar următor. 

 
 
4.2 Mandatarul, prin excepţie de la competenţa acordată la punctul 5, va îndeplini 

următoarele obligaţii, pe baza unui mandat special prealabil din partea mandantului: 
1. Modificarea Actului constitutiv al societăţii comerciale. 
2. Modificarea sau completarea obiectului de activitate al întreprinderii publice. 
3. Majorarea, reducerea sau reîntregirea capitalului social al întreprinderii publice.  
4. Contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe, competenţa şi 

nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente a creditelor comerciale şi a 
garanţiilor. 

5. Gajarea unor bunuri aflate în patrimoniul societăţii. 
6. Emisiunea de obligaţiuni. 
7. Comasarea, divizarea, dizolvarea şi lichidarea societăţii, în condiţiile impuse de legislaţia în 

vigoare. 
 
5. În exercitarea mandatului, mandatarul se obligă să îndeplinească următoarele atribuţii: 
      1.  Să  depună toate diligentele în scopul utilizării eficiente a capitalului social; 

2. Să păstreze confidenţialitatea cu privire la activitatea societăţii comerciale pe toată durata 
mandatului, fiind ţinut responsabil de această obligaţie încă un an de la încetarea prezentului 
contract; 
3. Să sesizeze mandantul asupra deficienţelor sau neregulilor de natură a periclita funcţionarea 

normală a societăţii pe care le constată direct sau indirect. În cazul în care deficienţele sau 
neregulile nu pot fi înlăturate operativ, mandatarul va propune   măsurile ce consideră că 
sunt necesare; 

4. Să informeze mandantul cu privire la îndeplinirea contractului de reprezentare şi cu privire 
la activitatea societăţii; 

5. Să-şi îndeplinească obligaţiile contractuale cu bună credinţă şi prudenţa specifică 
raporturilor juridice cu caracter oneros comercial. 

6. Mandatarul declară pe propria răspundere că nu se află în niciuna din situaţiile de 
incompatibilitate sau conflict de interese prevăzute de legislaţia în vigoare, de statutul său 
profesional sau de calitatea deţinută. 
 

 
6. Indemnizaţia cuvenită mandatarului pentru exercitarea mandatului  
Pentru îndeplinirea mandatului său, mandatarul va primi o indemnizaţie de şedinţă, reprezentând 
10% din remuneraţia directorului general al societăţii. 

 
 
7. Încetarea contractului 
Prezentul contract îşi încetează efectele în următoarele condiţii: 
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1. Renunţarea reprezentantului la mandatul de reprezentare. În această situaţie mandatarul va 
notifica în scris mandantul, cu cel puţin 30 de zile înainte, renunţarea sa. În caz contrar 
rămânând obligat la daune interese pentru pagubele ce le-ar provoca. 

2. Revocarea de către mandant a mandatarului, în condiţiile legii. 
3. Expirarea duratei stabilite în prezentul contract 
4. Decesul mandatarului. 

 
 
8. Forţa majoră 
Forţa majoră exonerează părţile de răspundere în cazul executării necorespunzătoare sau cu 
întârziere a obligaţiilor asumate prin prezentul contract. 
Prin forţa majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi 
insurmontabil, apărut după încheierea contractului şi care împiedică părţile să-şi execute obligaţiile 
asumate. Dacă o anumită cauză de forţă majoră durează mai mult de trei luni, oricare dintre părţi 
este în drept să denunţe acest contract pe baza unei notificări. 
 
9. Alte clauze    

1. Prezentul contract se completează cu dispoziţiile cuprinse în actul constitutiv al societăţii, cu 
dispoziţiile Legii 31/1990 privind societăţile comerciale, OUG.109/2011 privind guvernanţa 
corporativă a întreprinderilor publice şi Legea 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea 
parcurilor industriale. 

2. Mandantul va putea modifica prin Act Adiţional încheiat între părţi, oricând prevederile 
contractului, atunci când interesele sale de actionar unic o impun. 

 
Prezentul Contract de mandat s-a încheiat astăzi 24.10.2013 în două exemplare, câte unul 

pentru fiecare parte contractantă. 
 
 
 
 
 

MANDANT, MANDATAR, 
Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba                                                                    
      PREŞEDINTE                                                                       
 Ion DUMITREL             AITAI Marian Florin 
 


