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Anexa la HCJ Mureş nr. 30/25.02.2021 

Nr. ___________/_________ 

Dosar ___________ 

 

CONTRACT DE REPREZENTARE 

Nr.             /          2021 

 

În considerarea prevederilor Codului Civil Român cu referire la instituţia mandatului, ale 

Ordonanţei de Urgenţă nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor 

publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr.31/1990 privind 

societăţile comerciale, republicată, ale Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind 

întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau 

unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori 

indirect o participaţie majoritară, Actului constitutiv și Statutului S.C. „Parc Industrial 

Mureș” S.A., precum şi ale Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr._______ din 

________________ privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Mureş în 

Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C „Parc Industrial Mureș” S.A., 

 

1. Părţile 

1.1. CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ, (denumit în continuare „reprezentat”), cu sediul în 

municipiul Târgu Mureş, P-ţa Victoriei, nr.1, în calitate de acţionar majoritar la S.C. 

„Parc Industrial Mureș” S.A (denumită în continuare „societate”), cu sediul în orașul 

Ungheni, loc. Vidrasău, Platforma industrială nr. 1/G, județul Mureș, prin domnul Péter 

Ferenc - Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş,  

şi  

1.2. Dl/D-na_____________________________, CNP _______________, cetăţean român, 

domiciliat în _______________________________, identificată cu CI seria ___nr.________ 

eliberată de Poliţia _________________, telefon serviciu:__________________, telefon 

mobil:__________________, (denumită în continuare „reprezentant”) 

urmare acordului de voinţă intervenit, au convenit încheierea prezentului contract de 

reprezentare, cu respectarea următoarelor clauze:  

 

2. Obiectul contractului 

2.1. Obiectul prezentului contract îl constituie îndeplinirea de către reprezentant, în 

numele şi pe seama reprezentatului, a atribuţiilor ce decurg din calitatea acestuia de 

acţionar la societate, în cadrul Adunării Generale a acţionarilor, în condiţiile şi în 

limitele impuse de prezentul contract. 

2.1. Reprezentatul deleagă reprezentantului, în cadrul şi în limitele prevăzute de lege, 

acest mandat cu putere de reprezentare, pentru a exercita drepturile acţionarului 

majoritar şi de a îndeplini obligaţiile acestuia în conformitate cu prevederile OUG nr. 

109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, ale Legii nr. 31/1990 

a societăţilor comerciale, republicată, ambele cu modificările şi completările ulterioare, 

ale, Statutul societăţii şi oricare alte prevederi ce conţin drepturi şi/sau obligaţii ale 

acţionarului societăţii şi care se referă la reprezentant. 
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3. Durata contractului 

3.1. Prezentul contract se încheie pe durată de 4 ani, începând de la data semnării de 

către ambele părţi. 

 

4. Obligaţiile reprezentantului 

4.1. Atribuțiile Consiliului Judeţean Mureş în cadrul Adunării Generale vor fi exercitate 

de plenul acestuia, care va hotărî şi va mandata reprezentantul cu privire la modul de 

exercitare a votului asupra problemelor legate de: 

a) discutarea, aprobarea sau modificarea bilanţului contabil, după ascultarea 

raportului administratorilor, cenzorilor, auditorului financiar şi fixarea dividendului; 

b) desemnarea membrilor consiliului de administraţie şi a cenzorilor, conform 

procedurilor legale; 

c) fixarea remuneraţiei cuvenite, pentru exerciţiul financiar în curs, al 

administratorilor şi cenzorilor, în urma consultării conducerii Consiliului Judeţean 

Mureş 

d) pronunţarea asupra gestiunii consiliului de administraţie; 

e) aprobarea planului de administrare elaborat şi prezentat de consiliul de 

administraţie, ce include strategia de administrare pe perioada mandatului, pentru 

atingerea obiectivelor şi criteriilor de performanţă stabilite în contractul de mandat; 

f) aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi după caz, programul de activitate 

pentru exerciţiul următor; 

g) majorarea sau diminuarea capitalului social, modificarea numărului de acţiuni sau 

a valorii acestora; 

h) modificarea statutului şi schimbarea formei juridice a societăţii; 

i) comasarea, dizolvarea sau lichidarea societăţii; 

j) prelungirea duratei societăţii; 

k) schimbarea obiectului de activitate al societăţii; 

l) mutarea sediului; 

m) fuziunea cu alte societăţi sau divizarea societăţii; 

n) emisiunea de obligaţiuni; 

o) conversia acţiunilor dintr-o categorie în cealaltă; 

p) conversia unei categorii de obligaţiuni, în altă categorie sau în acţiuni; 

q) oricare altă  modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care 

este cerută aprobarea adunării generale extraordinare. 

4.2. Pe lângă atribuțiile prevăzute la art. 4.1., reprezentantul mai este obligat: 

a) să depună toate diligenţele în scopul realizării unei gestiuni eficiente a capitalului la 

societate; 

b) să păstreze confidenţialitatea cu privire la activitatea societăţii pe toată perioada 

mandatului, fiind ţinut responsabil de această obligaţie încă un an de la încetarea 

prezentului contract; 

c) să colaboreze cu direcţiile de specialitate ale reprezentatului, în vederea participării 

la adunările generale şi exercitarea atribuţiilor ce fac obiectul prezentului contract; 
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d) să ia măsuri ca societatea şi Consiliul de administraţie să transmită reprezentatului 

toate datele şi informaţiile stabilite de acesta; 

e) să sesizeze reprezentatul asupra deficienţelor sau neregulilor de natură a periclita 

normala funcţionare a societăţii, pe care le constată direct sau indirect. În cazul în care, 

deficienţele sau neregulile nu pot fi înlăturate operativ, reprezentantul va propune şi 

măsurile ce le consideră că ar trebui luate; 

f) să depună la Consiliul Judeţean Mureş un exemplar din hotărârile adoptate la fiecare 

şedinţă a adunării generale a acţionarilor şi o copie după procesul verbal de şedinţă; 

g) să furnizeze oricând reprezentatului, la solicitarea acestuia, informaţii, date asupra 

exerciţiului mandatului sau legate de activitatea societăţii comerciale; 

h) să răspundă oricând este necesar, la convocările reprezentatului, furnizând acestuia 

informaţii suplimentare legate de exerciţiul mandatului său şi activitatea societăţii 

comerciale în care este reprezentant. 

 

5. Obligaţiile reprezentatului 

5.1.În derularea prezentului contract, reprezentatului îi revin următoarele obligaţii: 

a) acorde reprezentantului sprijinul îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la art.4.2. lit. „c”; 

b) să asigure instruirea gratuită a reprezentantului ori de câte ori este necesar, urmare a 

modificărilor şi procedurilor noi apărute în legislaţie sau în practica reprezentatului. 

6. Răspunderea contractuală a părţilor 

6.1. Răspunderea reprezentantului: 

a) producerea de daune materiale şi morale reprezentatului, prin fapte sau omisiuni 

produse în executarea mandatului de reprezentare, atrage răspunderea civilă a 

reprezentantului; 

b) în cazul în care, faptele sau omisiunile au caracter penal, reprezentantul răspunde şi 

potrivit legii penale. 

6.2. Răspunderea reprezentatului: 

a) răspunderea reprezentatului va fi angajată în situaţia nerespectării obligaţiilor 

asumate prin prezentul contract, precum şi în situaţia executării defectuoase, a 

neexecutării totale sau parţiale a obligaţiilor asumate; 

b) reprezentatul nu răspunde pentru actele sau faptele ilicite cauzatoare de prejudicii, 

săvârşite de reprezentant cu ocazia îndeplinirii mandatului său. 

 

7. Încetarea contractului 

7.1. Părţile semnatare ale prezentului contract stabilesc că acesta îşi poate înceta 

efectele în următoarele condiţii: 

a) renunţarea reprezentantului la mandatul său. În această situaţie, reprezentantul este 

obligat să notifice reprezentatului cu cel puţin 30 de zile înainte-renunţarea sa, în caz 

contrar rămânând obligat la daune interese pentru pagubele ce le-ar provoca; 

b) revocarea mandatului reprezentantului său oricând; în cazul revocării, reprezentantul 

este obligat să înapoieze reprezentatului înscrisul constatator al mandatului său; 

c) schimbări legislative de natură a împiedica asemenea forme de reprezentare; 
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d) în cazul în care se constată din culpa reprezentantului o scădere a performanţelor 

societăţii faţă de anul de referinţă; 

f) în cazul în care, reprezentatul înstăinează integral acţiunile deţinute, prezentul 

contract încetează de drept la data transmiterii dreptului de proprietate asupra 

acțiunilor; 

g) decesul reprezentantului. 

 

8. Alte clauze 

8.1. Reprezentatul va putea modifica oricând prevederile contractului atunci când 

necesităţile o impun. 

8.2. Reprezentantul nu poate transmite sau substitui mandatul de reprezentare altei 

persoane, decât cu aprobare prin Hotărâre a Consiliului Judeţean Mureș. 

8.3. În executarea mandatului său, reprezentantul va avea în vedere cadrul legal şi 

criteriile orientative generale sau punctuale, date în scris de reprezentat. 

8.4. Reprezentatul are dreptul de a declanşa procedurile privind angajarea răspunderii 

reprezentantului oricând consideră justificat, pentru neexecutarea totală sau parţială, 

sau executarea defectuoasă a mandatului acestuia. 

8.5. Prezentul contract, a fost întocmit în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare 

parte semnatară. 

 

Reprezentat,            Reprezentant, 

Consiliul Judeţean Mureş     

PREŞEDINTE 

          

 

 


