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HOTĂRÂREA NR. 43 
din 31 martie 2016 

 
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Mureş în Adunarea 

Generală a Acţionarilor la S.C. „ Parc Industrial Mureş” S.A. 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Expunerea de motive nr.5.421/24.03.2016 a Direcţiei Economice, precum şi 
avizul comisiilor de specialitate,  

Având în vedere cererea de demisie a domnului Mircea Sigmirean, înregistrată la 
Consiliul Judeţean Mureş sub nr.5363/24.03.2016, 

Luând în considerare prevederile art.13 din Contractul de societate,coroborate cu cele 
ale art.10 din Statutul S.C „ Parc Industrial Mureş” S.A, precum şi prevederile Cap.V – 
Încetarea contractului, art.8, lit.a) din Contractul de reprezentare 
nr.14031/19.07.2013, încheiat între Consiliul Judeţean Mureş şi domnul Mircea 
Sigmirean, 

În  temeiul art.91 alin. (1) Iit. a) şi alin.(2) lit.d) , precum şi al art.97 din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

     hotărăşte: 

Art.1. Se ia act de renunţarea la calitatea de reprezentant al Consiliului Judeţean 
Mureş, în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C „ Parc Industrial Mureş” S.A., a 
domnului Mircea Sigmirean. 

Art.2. Se aprobă desemnarea doamnei Monica Mihaela Dohotariu, ca reprezentant  al 
Consiliului Judeţean Mureş în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C „ Parc Industrial 
Mureş” S.A., pentru un mandat de 4 ani. 

Art.3. Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş cu semnarea 
contractului de reprezentare ce se va încheia cu reprezentantul desemnat, conform 
art.2. 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică persoanei  nominalizate la art.2, S.C. „Parc 
Industrial Mureş” S.A. şi Direcţiei Economice a Consiliului Judeţean Mureş,care răspund 
de aducerea sa la îndeplinire. 

 

                                                                                             

PREȘEDINTE              Contrasemnează 

Ciprian Dobre                       SECRETAR 

                                Paul Cosma  

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2011/hot022_2011.htm#exp
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              Nr. 5.421/24.03.2016 

              Dosar VI/D/2 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului 

Judeţean Mureş în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C „ Parc Industrial 

Mureş” S.A 

 

Consiliul Judeţean Mureş este acţionar majoritar la S.C „Parc Industrial Mureş” S.A, 

societate înfiinţată în anul 2003 cu scopul administrării infrastructurii Parcului Industrial 

Mureş, obiectiv finanţat în cadrul Programului Phare 2001, Facilitatea Suplimentară pentru 

Investiţii, componenta RO 0101.03, fiind asociat cu următoarele consilii locale:Ungheni, 

Sînpaul, Iernut şi Luduş. 

Conform articolului 13 din Contractul de societate,coroborat cu articolul 10 din Statutul 

societăţii, organul suprem de conducere şi control al Societăţii este Adunarea Generală a 

Acţionarilor. 

Atribuţiile  Consiliului  Judeţean Mureş, în calitate de acţionar la S.C „ Parc Industrial 

Mureş” S.A, în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor, se exercită prin reprezentant, 

desemnat prin hotărâre  de consiliu judeţean, actualul reprezentant, domnul Mircea 

Sigmirean, consilier la Direcţia Dezvoltare Regională şi Implementare Proiecte, din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, fiind numit pentru o perioadă de 4 

ani, în baza Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.99/20.06.2013 şi având încheiat cu 

autoritatea publică judeţeană Contractul de reprezentare nr.14031/19.07.2013. 

Prin cererea de demisie,înregistrată la instituţia noastră sub nr.5363/24.03.2016, domnul 

Mircea Sigmirean renunţă la calitatea de reprezentant A.G.A, urmare a transferului la o 

altă instituţie publică,transfer aprobat prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Mureş 76/18.03.2016. 

Întrucât renunţarea reprezentantului la mandatul său, este prevăzută la Cap.V- Încetarea 

Contractului, art.8 lit.a)ca fiind una dintre modalităţile de încetare a contractului de 

reprezentare şi implicit a calităţii de reprezentant AGA, se impune desemnarea unui nou 

reprezentant AGA la S.C „Parc Industrial Mureş” S.A, pentru o perioadă determinată. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, supunem spre dezbatere şi aprobare,proiectul de 

hotărâre alăturat. 

 

 PREŞEDINTE                                                                  DIRECTOR EXECUTIV  

Ciprian Dobre                                                                         Alin Mărginean 

 

 

                      

Întocmit: Monica Dohotariu, consilier 
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