
 

      

 

HOTĂRÂREA NR. 8 

din 29 ianuarie 2015 

pentru acordarea unui mandat special reprezentantului Județului în 
Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. "Parc Industrial Mureș" S.A. în 

vederea desemnării membrilor Consiliului de administrație 
 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând expunerea de motive nr.1.353 din 22 ianuarie 2015, a Direcţiei Juridice şi 
Administraţie Publică, precum și avizele comisiilor de specialitate, 

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.99/2013 privind 
desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Mureș în Adunarea Generală a 
Acționarilor la S.C. "Parc Industrial Mureș" S.A., 

În conformitate cu prevederile art. 29, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările 
și completările ulterioare, 

În temeiul dispozițiilor art.91, alin.(1) lit. "a", ale alin.(2) lit."d" și ale art.97 din Legea 
administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, 

hotărăşte: 

Art.1. Se ia act de finalizarea procedurii de selecție a persoanelor care urmează a fi 
propuse în vederea desemnării ca membri ai Consiliului de administrație la S.C "Parc 
Industrial Mureș" S.A., conform comunicării Consiliului de administrație - Comitetul de 
nominalizare, la data de 22 ianuarie 2015. 

Art.2. Doamna Savu Felicia se desemnează să participe în calitate de reprezentant al 
Județului Mureș – acționar majoritar la S.C "Parc Industrial Mureș" S.A., în Consiliul de 
administrație al societății. 

Art.3. Se mandatează dl. Mircea Sigmirean, reprezentantul Consiliului Județean Mureș 
în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C "Parc Industrial Mureș" S.A., să voteze la 
următoarea ședință A.G.A. pentru desemnarea d-nei Savu Felicia, d-lui Călugăr Ioan, d-
lui Filimon Vasile, d-lui Moldovan Claudiu și a d-lui Nagy Istvan ca membri ai Consiliului 
de administrație la S.C "Parc Industrial Mureș" S.A., selectați în condițiile Ordonanței de 
Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor 
publice. 

Art.4. Domnul Mircea Sigmirean va putea vota în cadrul A.G.A. la S.C "Parc Industrial 
Mureș" S.A. orice act necesar în sensul aducerii la îndeplinire a mandatului încredințat. 

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului - Judeţul Mureş și Direcției 
Economice din cadrul Consiliului Județean Mureș, precum și d-nei Savu Felicia și d-lui 
Mircea Sigmirean care  răspund de aducerea sa la îndeplinire. 

 

PREŞEDINTE 

Ciprian Dobre 

Contrasemnează 

SECRETAR 

Paul Cosma 

 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2009/hot122_2009.htm#exp


 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre pentru acordarea unui mandat special 
reprezentantului Consiliului Județean Mureș în Adunarea Generală a 
Acționarilor la S.C. "Parc Industrial Mureș" S.A. în vederea desemnării 

membrilor Consiliului de administrație 
 
 
Consiliul Județean Mureș, în calitate de autoritate publică constituită la nivelul 

unității administrativ-teritoriale – Județul Mureș, acționar majoritar la S.C "Parc 

Industrial Mureș" S.A, este reprezentat în Adunarea Generală a Acționarilor, în 

conformitate cu prevederile HCJ nr.99/2013, de către dl. Sigmirean Mircea - consilier 

în cadrul Direcției de Dezvoltare și Implementare Proiecte. 

Domnul Sigmirean Mircea este astfel mandatat să îndeplinească atribuțiile care, 

conform Statutului și Actului constitutiv al societății, aparțin Adunării Generale, 

printre acestea numărându-se și cea referitoare la desemnarea membrilor Consiliului 

de administrație. 

Mandatul actualului consiliu de administrație al S.C "Parc Industrial Mureș" S.A - 

încredințat prin HCJM nr.93/30 iulie 2009, s-a împlinit, sens în care, raportat la 

prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor 

publice, cu modificările și completările ulterioare, a fost demarată procedura de 

selecție a noilor administratori în condițiile de reglementare ale acestui act 

normativ. 

Prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr. 1224 din 22 ianuarie 2015 

Consiliul de administrație al S.C "Parc Industrial Mureș" S.A prin Comitetul de 

nominalizare ne comunică faptul că, urmare celor 6 proceduri de selecție derulate în 

conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011, au fost selectate toate cele 5 

persoane care urmează a fi propuse în vederea desemnării ca membri ai Consiliului 

de administrație, respectiv: dna. Savu Felicia, dl. Nagy Istvan, dl. Moldovan Claudiu, 

dl. Călugăr Ioan și dl. Filimon Vasile.  

De asemenea, în considerarea dispozițiilor art. 29, alin.(1) din O.U.G. nr.109/2011, 

solicită mandatarea reprezentantului autorității publice locale de a vota în A.G.A. 

pentru desemnarea ca membri ai Consiliului de administrație al S.C "Parc Industrial 

Mureș" S.A. a persoanelor mai sus menționate. 

     Nr. 1.353/22.01.2015 

     Dosar VI/D/1 
 



 

Având în vedere prevederile art. 28, alin. (1) din O.U.G. nr.109/2011, raportat la 

calitatea d-nei Savu Felicia, de funcționar public în aparatul de specialitate al 

Consiliului Județean Mureș, propunem desemnarea ei ca reprezentant al autorității 

publice județene. 

Față de cele expuse mai sus și în vederea constituirii Consiliului de administrație a 

societății, care să aplice de îndată noul mecanism de guvernare corporatistă 

reglementat prin O.U.G. nr.109/2011, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre 

anexat. 

 

PREŞEDINTE 

Ciprian Dobre 
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