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HOTĂRÂREA NR.85 
  din 27 mai 2021 

privind aprobarea situațiilor financiare ale S.C. „Parc Industrial Mureş” S.A., la 31.12.2020 

 

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

Văzând referatul de aprobare nr. 13352/20.05.2021 al Președintelui Consiliului Județean 

Mureș, raportul de specialitate al Direcției economice - Compartiment patrimoniu, servicii 

publice și guvernanță corporativă nr. 13454/21.05.2021, raportul Serviciului juridic 

nr.13481/21.05.2021, precum și avizul comisiilor de specialitate, 

Având în vedere adresa  S.C. ”Parc Industrial Mureș” S.A., înregistrată la Consiliul Județean 

Mureș sub nr.9521/08.04.2021, prin care se înaintează situațiile financiare ale societății 

pentru exercițiul încheiat la 31.12.2020, împreună cu anexele, raportul Consiliului de 

administrație, raportul auditorului financiar independent înregistrat la S.C. ”Parc Industrial 

Mureș” S.A. sub nr.300/07.04.2021, precum și hotărârea Consiliului de administrație 

nr.6/30.03.2021, 

Luând în considerare prevederile art.10 lit.”b” din Statutul S.C. „Parc Industrial Mureş” 

S.A., precum şi prevederile articolului 4.1 lit. „a” din Contractul de reprezentare  încheiat 

între Consiliul Judeţean Mureş şi d-nul Kedei Pál – Elöd, în calitate de reprezentant în 

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

Cu respectarea prevederilor: 

-    Ordinului ministrului finanţelor publice nr.1802/29.12.2014 pentru aprobarea 

Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile 

financiare anuale consolidate, cu modificările şi completările ulterioare; 

-    Ordinului ministrului finanțelor nr.58/14.01.2021 privind principalele aspecte legate de 

întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale 

ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor,  precum și 

pentru reglementarea unor aspecte contabile; 

În  temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit.”a”, coroborate cu cele ale alin.(2) lit.”d”, 

precum și a celor ale art.182 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

hotărăşte: 

Art.1. Se aprobă situațiile financiare anuale individuale ale S.C. ”Parc Industrial Mureș” S.A., 

la data de 31.12.2020, situații care cuprind: „Bilanțul” (F10), “Contul de profit și pierdere” 

(F20), “Date informative” (F30), “Situația activelor imobilizate” (F40), situații însoțite de 

anexele privind  “Note Explicative”,” Flux de Trezorerie”, “Situația modificării capitalului 

propriu”, ”Declarația directorului societății, în conformitate cu prevederile art.30 din 

Legea Contabilității nr.82/1991”, “Raportul auditorului independent” și “Raportul   
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Consiliului de Administrație”, conform Anexei ce face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art.2. Se aprobă repartizarea profitului net al anului 2020, în sumă de 1.172.522 lei, pe 

următoarele destinații: 

a) 18.297,59 lei rezerve legale; 

b) 818 109,25 lei acoperire pierdere anul 2019; 

c) 33 000 lei participarea salariaților la profit; 

d) 303.115,16 lei, alte rezerve (pentru investiții). 

Art.3. Se mandatează reprezentantul  Consiliului Judeţean Mureş în Adunarea Generală a 

Acţionarilor (AGA) la S.C. „Parc Industrial Mureş” S.A. să voteze, la următoarea ședință AGA, 

aprobarea situațiilor financiare la data de 31.12.2020, în sensul celor prevăzute la art.1 și 2. 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei economice a Consiliului Judeţean Mureş, S.C. 

„Parc Industrial Mureş” S.A. şi domnului Kedei Pál - Elöd, reprezentant al Consiliului 

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

care răspunde de aducerea sa la îndeplinire. 

                                                                                                                                                                                        

PREŞEDINTE                                                                                              Contrasemnează                                                            
Péter Ferenc                                                                                        SECRETAR GENERAL 
                                                                                                                                                               Paul Cosma 
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Nr.13352/20.05.2021 

 

REFERAT DE APROBARE 

a  situațiilor financiare ale S.C. „Parc Industrial Mureș” S.A., la 31.12.2020 

 

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

deținând 91,62% din capitalul social al societății, fiind asociat cu următoarele consilii 

locale: Sânpaul, Ungheni,Iernut şi Luduş, care au calitatea de acționari minoritari.  

 Societatea s-a înfiinţat 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. 

 S.C Parc Industrial Mureș S.A prezintă Consiliului Județean Mureș, spre aprobare, în calitate 

de acționar majoritar, situațiile financiare anuale la 31 decembrie 2020, situații din care 

fac parte „Bilanțul”, “Contul de profit și pierdere”, “Date informative” și “ Situația 

activelor imobilizate”, împreună cu anexele acestora, anexe care includ și Raportul 

auditorului independent precum și  Raportul administratorilor. 

 Conform situațiilor financiare, S.C Parc Industrial Mureș S.A, a obținut în anul 2020 

următoarele rezultate: 

- Venituri totale: 2,34 mil. lei 

- Cheltuieli totale:1,16 mil. lei 

 -Rezultat brut-profit : 1,17 mil.lei; 

- impozit pe profit:0 

 - Rezultat net: profit net: 1,17 mil.lei 

Consiliul de administrație , în raportul administratorilor propune repartizarea profitului în 

sumă de 1.172.522 lei, pe destinațiile legale și anume:  

- 18.297,59 lei constituire rezerve legale (5% din profitul brut dar nu mai mult de 20% din 

capitalul social); 

- 818.109,25 lei pentru acoperirea pierderii contabile din anul 2019; 

- 33.000 lei, participarea salariaților la profit(în limita a max. 10% din profitul net);  

- - 303.115,16 lei, constituire “alte rezerve”. 

Din modul de repartizare se constată că, organul de conducere al societății nu propune 

constituirea și virarea de dividende acționarilor, prevăzând întreaga sumă în cuantum de 

303.115,16 lei, rămasă după stabilirea principalelor destinații, pentru completarea 

poziției „ alte rezerve”. 

Având în vedere situația financiară încă dificilă a societății, luând în considerare 

volumul investițiilor planificate pe următorii ani, investiții care nu se pot finanța decât 

din surse proprii ale societății(inclusiv pentru bunuri de natura domeniului public ) 
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se propune acceptarea modului de repartizare al profitului solicitat de către Consiliul de 

administrație al societății, cu aprobarea includerii sumei rămase , după stabilirea nivelurilor 

pe destinațiile legale, pentru constituire “ alte rezerve”, ca sursă proprie de finanțare 

pentru investiții.  

  Având în vedere cele de mai sus, precum și dispozițiile art.173 alin.(1) lit.„a” coroborate  

cu cele ale alin.(2) lit.d) și ale art.182 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, supunem spre 

dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare ale S.C 

„Parc Industrial Mureș” S.A, la 31.12.2020. 

 

PREŞEDINTE 

  Péter Ferenc 
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 Nr. 13454/21.05.2021 

              Dosar VI/D/2 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind aprobarea situațiilor financiare ale S.C. „Parc Industrial Mureş” 

S.A., la 31.12. 2020 

 

 

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

Industrial Mureş” S.A unde are calitatea de acţionar majoritar, sunt îndeplinite prin 

reprezentant, ultima hotărâre adoptată în acest sens fiind Hotărârea Consiliului Judeţean 

Mureş nr.30/25.02.2021, hotărâre prin care, a fost numit ca reprezentant al autorității 

publice domnul Kedei Pál Elöd. Pe baza Hotărârii, s-a încheiat un contract de 

reprezentare între Consiliul Județean Mureș și reprezentant. 

Aşa cum se prevede la art.4.1 din Contractul de reprezentare, „ atribuţiile Consiliului 

Judeţean Mureş în cadrul Adunării Generale vor fi exercitate de plenul acesteia, 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, auditorului financiar şi fixarea dividendului” 

Astfel, aprobarea bilanţului şi fixarea dividendului ca primă atribuţie nominalizată în Cap 

4 „Obligaţiile reprezentantului” se realizează de către reprezentant doar pe baza 

mandatului acordat de Consiliu Judeţean Mureş, prin hotărâre.  

S.C „Parc Industrial Mureş” S.A a depus la Consiliul Judeţean Mureş,(acționar 

majoritar),cu adresa înregistrată la autoritate sub nr.9521/08.04.2021, situațiile 

financiare individuale anuale la data de 31 decembrie 2020, situații care se compun din: 

bilanţul societăţii la 31 decembrie 2020,(Formular Cod 10), Contul de profit şi 

pierdere,(Formular Cod 20),Date informative(Formular Cod 30), Situaţia activelor 

imobilizate(Formular Cod 40).  

Situaţiile financiare anuale sunt însoţite de următoarele anexe: „Note explicative”,( 

întocmite în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice  

nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele 

europene),” Flux de Trezorerie”,” Situația modificării capitalului propriu “, “Declarația 

directorului societății”, elaborată în conformitate cu prevederile art.30 din Legea 

contabilității nr.82/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare, „ 

Raportul auditorului independent”,” Raportul Consiliului de Administraţie” toate 

ataşate prezentului proiect de hotărâre. 
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De asemenea, s-a transmis Hotărârea Consiliului de Administrație nr.6/30.03.2021 prin 

care s-a votat înaintarea spre aprobare AGA a situațiilor financiare anuale, la 31 

decembrie 2020.   

În Raportul de audit înregistrat la societate sub nr.300/7.04.2021, Cabinetul individual 

expert contabil Tavaszi G.Emese –Ibolya, în urma auditării efectuate îşi exprimă la pct.1 

din Raport, opinia fără rezerve. 

Auditorul opinează la pct.3 din Raport cu privire la situațiile financiare anexate că 

acestea „ oferă o imagine fidelă sub aspectele semnificative a poziției financiare a 

entității SC Parc Industrial Mureș SA la data de 31.12.2020  aferente exercițiului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

încheiat, precum și a performanței financiare și a fluxurilor de trezorerie la această 

dată….”. 

Cu privire la Raportul administratorilor, opinia auditorilor este următoarea:  

„a) Informațiile prezentate în Raportul administratorilor/Președintelui entității pentru 

exercițiul financiar pentru care au fost întocmite situațiile financiare sunt în 

concordanță, în toate aspectele semnificative, cu situațiile financiare. 

b)Raportul administratorilor/Președintelui a fost întocmit, în toate aspectele 

semnificative, în conformitate cu Legea nr.82/1991-Legea contabilității, republicată și 

modificată, OMFP nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind 

situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate și OMFP 

nr.58 din 14 ianuarie2021 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea 

situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici 

la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor 

aspecte contabile.”  

În plus,în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre cu privire la entitate și la mediul 

acesteia, dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar 

încheiat la data de 31 decembrie 2020, ni se cere să raportăm dacă am identificat 

denaturări semnificative în Raportul administratorilor/Președintelui entității. Nu avem 

nimic de raportat cu privire la acest aspect...”  

Conform Bilanţului-Formular F10 şi Contului de profit şi pierdere-Formulat F20, 

Societatea a înregistrat în anul 2020, comparativ cu anul anterior 2019, următoarele 

rezultate: 
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Din tabelul de mai sus,se constată o scădere  a veniturilor totale realizate  în anul 2020,  atât 

față de  realizările anului 2019 (cu 23,79%), cât și față de cele ale anului 2018 (cu 38,39%).  

Explicația constă în realizarea în anii anteriori a unor venituri conjuncturale,( care nu se 

repetă în fiecare an), și anume, în anul 2018, urmare a vânzării terenului în suprafață de 

64.183 mp, proprietate a orașului Ungheni, aflat în administrarea Societății și în concesionarea 

clienților Parcului, s-au încasat redevențe achitate în avans în sumă de 1.484.915 lei care au 

fost transferate la venituri realizate. Pe de altă parte, au fost facturate redevențe 

suplimentare în sumă de 864.174 lei.  

În anul 2019 creșterile  se explică prin facturarea de venituri în plus, pentru diferență 

redevență datorată de firma Euro Gas Systems SRL, ca urmare a cumpărării terenului 

proprietatea comunei Sânpaul.  

 

 Anul 2018-lei Anul 2019 Anul 2020 DifrțAn2020-2019 

 Realizat Realizat Planificat Realizat  

Venituri 

totale din 

care: 

3.798.412 3.070.923 2.390.000 2.340.371 -730.552 

Venituri din 

exploatare,

din care: 

3.741.957 2.984.961 2.298.000 2.247.459 -737.502 

- producția 

vândută 

3.437.787 2.547.798 1.596.000 1.803.981 -743.817 

Cheltuieli 

totale, din 

care: 

1.655.200 3.742.808 2.379.000 1.167.849 -2.574.959 

Chelt. de 

exploatare  

1.653.437 3.737.718 2.373.000 1.161.759 -2.575.959 

Profit brut 2.143.212  11.000 1.172.522 +1.172.522 

Pierdere 

brută 

0 671.885 - - - 

Impozit pe 

profit 

341.610 146.224 1.000 -  

Profit net 1.801.602  10.000 1.172.522 +1.172.522 

Pierdere 

netă 

 818.109 -   
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În cazul comparației cu bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2020 prin HCJ 

nr.47/31.03.2020, veniturile realizate sunt comparabile cu cele planificate. 

În ceea ce privește cheltuielile totale ale Societății, realizările au scăzut semnificativ față de 

cele înregistrate în anul 2019.(cu aproximativ 70%). O economie de 50% la costuri totale se 

constată și față de bugetul planificat în anul 2020, rezultatul datorându-se anulării unor 

provizioane constituite pentru litigii, prin înregistrarea la venituri, la data încasării sumelor 

sau la data închiderii proceselor, prin hotărâri judecătorești definitive.  

În consecință, rezultatul exercițiului este profit brut/ net în sumă de 1.172.522 lei. 

Consiliul de administrație al societății, în cadrul Raportului administratorilor propune 

repartizarea profitului net , în acord cu prevederile art.1 alin.(1) din Ordonanța Guvernului 

nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și 

societățile comerciale cu capital integral de stat, precum și la regiile autonome, cu 

modificările ulterioare: 

- 18.297,59 lei rezerve  legale .(5% din profitul brut dar nu mai mult de 20% din capitalul 

social); 

- 818.109,25 lei pentru acoperirea pierderii contabile din anul 2019; 

- 33.000 lei, participarea salariaților la profit(în limita a max.10% din profitul net); 

- 303.115,16 lei , constituire „alte rezerve”(pentru investiții). 

Consiliul de administrație nu propune constituirea și virarea de dividende acționarilor, în 

cuantum de minim 50% din profitul net rămas după constituirea rezervelor legale, și acoperirea 

pierderilor din anii precedenți, așa cum se prevede la art.1 alin.(1) lit.f) din OG nr.64/2001. 

Având în vedere situația financiară relativ precară a societății a cărei rezultate financiare 

depinde de litigiile aflate în desfășurare, ținînd cont de faptul că toate investițiile se 

realizează din fonduri proprii, inclusiv cele care vizează domeniul public, se propune 

acceptarea repartizării sumei rămase, după stabilirea cuantumurilor pe destinațiile legale, 

pentru constituire „ alte rezerve”, ca sursă proprie de finanțare pentru investiții.  

Conform Bilanțului la 31.12.2020, activul net în sumă de 6.403.428 lei  –rd.55 din F10 prezintă 

o  creștere sensibilă (sub 1%) față de situația de la începutul anului, când se înregistra valoarea 

de 6.360.987lei. 

Capitalurile proprii ale societății formate din capitalul social, rezerve și rezultatul 

exercițiului, prezintă de asemenea o creștere nesemnificativă (+0,30%), de la 5.038.647 lei  la 

începutul anului 2020 la  5.053.598 lei la sfârșitul anului.(rd.100 din F10). 

Conform Formularului “ Date informative”(F30), societatea nu raportează plăți restante, la 

31 decembrie 2020.  

Obligațiile societății se prezintă în Nota explicativă nr.9- Situația datoriilor, unde din totalul 

de 606.665 lei sold la sfârșitul anului 2020, suma de 450.087 lei reprezintă datorii cu termen       

de exigibilitate  sub un an iar suma de 156.578lei lei obligații cu termen de exigibilitate între 

1-5 ani.(formate în principal din garanții de bună execuție privind plata chiriei de către 

concesionari, contractul de leasing)  

În ceea ce privește creanțele societății, acestea  se prezintă detaliat în Nota explicativă nr.5-

Creanțe. 
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Conform explicațiilor, Valoarea totală a creanțelor clienți este de 4.983.383 lei, cu următoarea 

componență : 

- 574.829 lei, creanțe de la clienți interni ; 

- 4.408.553 lei,creanțe aferente clienților incerți  

 Pe de altă parte, valoarea creanțelor-clienți a fost ajustată cu suma de 3.668.753 lei, 

rezultând la sfârșitul anului 2020, suma de 1.539.825 lei, creanțe nete.(fără creanțe clienți 

incerți). Acestea au crescut sensibil cu 3,36% față de nivelul înregistrat la începutul anului, în 

sumă de 1.489.722 lei. 

Având în vedere argumentele de specialitate prezentate mai sus, apreciem că  se   poate 

supune dezbaterii şi aprobării proiectul de hotărâre  privind aprobarea situațiilor financiare 

ale S.C „Parc Industrial Mureş” S.A, la 31.12. 2020. 

                                                                                                                  

 

 

 

 

                                                                                                               DIRECTOR EXECUTIV  

                                                                                                            Alin Mărginean 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Întocmit: Monica Dohotariu, consilier 



                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

RAPORT 

privind  aprobarea situațiilor financiare la S.C. ”Parc Industrial Mureș” la 31.12.2020 

  

 

 

Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Mureș cu 

Referatul de aprobare nr. 13352 din 20.05.2021 și în considerarea celor reținute în Raportul 

de specialitate al Direcției economice,  

În conformitate cu prevederile art.45 alin.(4) din Regulamentul de organizare și funcționare 

al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea nr.115 din 26.09.2019, am procedat la 

verificarea legislației primare și secundare în aplicarea căreia este elaborat proiectul, 

corespondența cu normele de competență incidente activității autorității deliberative și 

respectarea normelor de tehnică legislativă, sens în care s-a întocmit prezentul raport, prin 

care precizăm următoarele: 

Din conținutul înscrisurilor care însoțesc proiectul de hotărâre reiese că, în adoptarea 

actului administrativ sunt incidente prevederile Legii contabilității nr.82/1991, republicate, 

cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului Ministrului Finanțelor Publice 

nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare 

anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările 

ulterioare, ale Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.58/2019 privind principalele 

aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor 

contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului 

Finanţelor Publice şi pentru reglementarea unor aspecte contabile, ale Hotărârii Consiliului 

Județean Mureș nr.30/2021 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Mureş 

în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. „Parc Industrial Mureş” S.A. și ale 173 alin.(1), 

lit.”a” coroborate cu cele ale alin.(2), lit.”d” din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

Potrivit prevederilor art.5 alin.(1) din Legea contabilității nr.82/1991, cu modificările și 

completările ulterioare, persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) - (4) din lege, printre care și 

societățile comerciale „au obligaţia să conducă contabilitatea în partidă dublă şi să 

întocmească situaţii financiare anuale, potrivit reglementărilor contabile aplicabile.[...].” 
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Termenul de depunere a situaţiilor financiare anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului 

Finanţelor Publice, potrivit prevederilor art.36 alin.(1), lit.”a” din Legea nr.82/1991, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, pentru societăţile 

comerciale/companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-

dezvoltare, este de 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, respectiv până cel 

târziu la data de 30 mai 2021. 

Din raportul de specialitate anexat proiectului de hotărâre reiese faptul că,  S.C.„Parc 

Industrial Mureş” S.A.,  a întocmit situaţiile financiare la 31.12.2020 - utilizând indicatorii 

din sistemul finanțelor publice, cu respectarea prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului Ministrului Finanțelor 

Publice nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile 

financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificările și 

completările ulterioare și ale Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.58/2021 privind 

principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a 

raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale 

Ministerului Finanţelor Publice şi pentru reglementarea unor aspecte contabile. 

Situațiile financiare au fost aprobate de către Consiliul de Administraţie al S.C.„Parc 

Industrial Mureş” S.A. prin Hotărârea nr.6/30.03.2021, auditate de un auditor financiar 

independent, fiind întocmit un Raport de audit și au fost prezentate Consiliului Judeţean 

Mureș pentru aprobare, prin adresa înregistrată cu nr.9521/08.04.2021. 

În considerarea prevederilor art.10 lit.”b” din Statutul S.C.„Parc Industrial Mureş” S.A. 

potrivit cărora situațiile financiare și repartizarea profitului se supun aprobării Adunării 

Generale a Acționarilor, coroborate cu cele ale art.4.1 din contractul de reprezentare, se 

mandatează domnul Kedei Pál – Elöd să voteze aprobarea situațiilor financiare în A.G.A la 

S.C. Parc Industrial S.A.  

În ceea ce privește normele de competență precizăm că potrivit prevederilor art.173 alin.(1) 

lit.„a” și ale alin.(2) lit.„d” din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, consiliul județean exercită, în numele judeţului, toate drepturile şi obligaţiile 

corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii autonome, în 

condiţiile legii. 

Precizăm totodată că proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea prevederilor art. 

81-82 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, cu modificările si completările ulterioare.  

Din perspectiva celor mai sus arătate, apreciem că proiectul de hotărâre privind  aprobarea 

situațiilor financiare la S.C. ”Parc Industrial Mureș” la 31.12.2020, poate fi supus dezbaterii 

și aprobării ulterior avizării de către comisiile de specialitate nominalizate în condițiile art. 

136 alin. (4) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ. 
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