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HOTĂRÂREA NR.40 
din 24 martie 2022 

pentru stabilirea unor măsuri în vederea asigurării managementului  

la S.C. „Parc Industrial Mureș” S.A. 

 

Consiliul Județean Mureș, 

Văzând referatul de aprobare nr.6859/17.03.2022 al Președintelui Consiliului 

Județean Mureș, raportul de specialitate al Direcției economice - Compartiment 

patrimoniu, servicii publice și guvernanță corporativă nr.6897/18.03.2022, raportul 

Serviciului juridic nr.6901/18.03.2022, precum și avizul comisiilor de specialitate, 

Luând în considerare solicitarea de renunțare la mandatul încredințat, formulată de 

domnul Nagy István, înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr. 6053 din 

09.03.2022, 

În conformitate cu prevederile: 

- art. 29 alin. (1) și (3), ale art. 64^1 alin. (3) și (5), precum și ale art. 64^4 alin. 

(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța 

corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 4 alin. (3) din Normele metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecţie, 

de întocmire a listei scurte de până la 5 candidaţi pentru fiecare post, a 

clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum şi a altor 

măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobate 

prin Hotărârea Guvernului nr. 722/2016, 

Ținând cont de prevederile: 

- art. 14 din Actul constitutiv al S.C. „Parc Industrial Mureș” S.A.; 

- art. 25 din Statutul S.C. „Parc Industrial Mureș” S.A., 

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

„d”, precum și ale art. 182 alin.(1) din Ordonanța de urgență 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  

hotărăște: 

Art.1. Se ia act de încetarea prin renunțare, începând cu data de 08.04.2022, a 

calității de administrator - membru în Consiliul de Administrație al S.C. „Parc 

Industrial Mureș” S.A., deținută de domnul Nagy István, în baza Contractului de 

mandat nr. 5AGA din 26.02.2020, încheiat cu S.C. „Parc Industrial Mureș” S.A. 

Art.2. (1) Se solicită convocarea Adunării Generale a Acționarilor S.C. „Parc Industrial 

Mureș” S.A., în vederea declanșării procedurii de selecție pentru ocuparea celor două 

posturi vacante de administrator, membri în Consiliul de Administraţie al S.C. „Parc 

Industrial Mureş” S.A., din care un post pentru reprezentantul autorității tutelare, în 

numele acționarului unităţii administrativ - teritoriale Judeţul Mureş. 
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(2) Procedura de selecție pentru ocuparea postului vacant de administrator, 

reprezentantul unității administrativ - teritoriale Județul Mureș, va fi organizată de 

Consiliul Județean Mureș. 

Art.3. (1) Se propune domnul Sófalvi György-Zsolt, în vederea numirii, începând cu 

data de 08.04.2022, ca administrator provizoriu, reprezentantul autorității tutelare 

în numele acționarului unității administrativ - teritoriale Județul Mureș, în Consiliul 

de administrație al S.C. „Parc Industrial Mureș” S.A.  

(2) Mandatul administratorului nominalizat la alin. (1) este acordat până la numirea 

noului administrator ca urmare a finalizării procedurii de selecţie iniţiate potrivit 

art. 2, dar nu mai mult de 4 luni. 

Art.4. Se mandatează reprezentantul Consiliului Județean Mureș în Adunarea 

generală a acționarilor la S.C. „Parc Industrial Mureș” S.A., să voteze la prima 

ședință a Adunării generale a acționarilor în sensul celor prevăzute la art. 1 - 3. 

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică Direcției economice și Serviciului resurse 

umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș, S.C. „Parc 

Industrial Mureș” S.A. și reprezentantului Consiliului Județean Mureș în Adunarea 

generală a acționarilor la S.C. „Parc Industrial Mureș” S.A., care vor răspunde de 

aducerea sa la îndeplinire. 

 

 

PREȘEDINTE                                      Contrasemnează 

Péter Ferenc                                  SECRETAR GENERAL 

              Paul Cosma 
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Nr. 6859/17.03.2022      

Dosar  

 

Referat de aprobare 

pentru stabilirea unor măsuri în vederea asigurării managementului la S.C „ Parc 

Industrial Mureș” S.A. 

 

În Consiliul de Administraţie al S.C. „Parc Industrial Mureş” S.A., constituit în temeiul OUG 

nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi 

completările ulterioare, şi ale capitolului IV „Organele de conducere şi control ale 

societăţii” din Actul constitutiv al S.C. „Parc Industrial Mureş” S.A., un post de 

administrator neexecutiv reprezentant al U.A.T. Judeţul Mureş, este vacant. Acesta a 

făcut obiectul unei proceduri de selecţie, care însă, nu s-a finalizat cu ocuparea postului. 

De asemenea, prin adresa înregistrată la Consiliul Judeţean Mureş sub nr. 

6053/09.03.2022, domnul Nagy István ne-a comunicat intenţia de retragere din funcţia de 

administrator executiv deţinută, începând cu data de 08.04.2022. 

In conformitate cu prevederile art.18 alin (1) lit. „c” din Contractul de mandat nr.5 AGA/ 

26.02.2020 „Părţile semnatare ale prezentului contract stabilesc că, acesta îşi poate 

înceta efectele în una sau mai multe din următoarele situaţii: (…) c) renunţarea de către 

mandatar la mandatul încredinţat”. 

Potrivit art. 64^4 alin. (1) din OUG nr.109/2011 „În caz de vacanţă a unuia sau mai multor 

posturi de administratori, procedura de selecţie se declanşează, prin grija autorităţii 

publice tutelare, în termen de 45 de zile de la vacantare.” 

Pentru derularea procedurii de selecţie în scopul ocupării funcţiei de administrator 

neexecutiv, reprezentant al U.A.T. Judeţul Mureş în Consiliul de Administraţie al S.C. 

„Parc Industrial Mureş” S.A., este necesară emiterea actului administrativ prin care, 

autoritatea publică tutelară hotărăşte iniţierea procedurii de selecţie a membrilor 

consiliului, pentru posturile vacante, în conformitate cu prevederile art. 64^4 din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011. 

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

cu cele ale alin. (2) lit. „d” şi ale art.182 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul Administrativ, supunem spre aprobare proiectul  de hotărâre 

pentru stabilirea unor măsuri în vederea asigurării managementului la S.C „ Parc Industrial 

Mureș” S.A.  

 
PREȘEDINTE 
Péter Ferenc 
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Nr.6897/18.03.2022        

Dosar IX.B.1                   

                                     

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri în vederea asigurării 

managementului  la S.C.„Parc Industrial Mureș” S.A. 

 

Prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor S.C „Parc Industrial Mureș” S.A. nr.2 din 

26.02.2020 s-a aprobat reînnoirea mandatului, respectiv acordarea unui nou mandat de 

4 ani, cuprinzând intervalul 1.03.2020-1.03.2024, pentru următorii administratori:  Nagy 

Istvan, Moldovan Claudiu Dumitru, Călugăr Ioan Daniel și Filimon Vasile, reprezentantul 

Consiliului Județean Mureș în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. “Parc Industrial 

Mureș“ S.A. fiind mandatat de Consiliul Județean Mureș, prin Hotărârea 

nr.25/20.02.2020, să voteze în acest sens.  

Astfel, în Consiliul de Administrație al societății era un singur post vacant de 

administrator – reprezentant al U.A.T Judeţul Mureş. Urmare Hotărârii Consiliului 

Județean Mureș nr.90/31.07.2019 a fost derulată o procedură de selecție însă, aceasta 

nu s-a finalizat cu ocuparea postului de administrator – reprezentant al U.A.T. Judeţul 

Mureş, postul de administrator în cauză rămânând vacant până la acest moment.  

Potrivit prevederilor art.35 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind 

guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările 

ulterioare: 

„(1) În cazul societăţilor administrate potrivit sistemului unitar, consiliul de 

administraţie deleagă conducerea societăţii unuia sau mai multor directori, numindu-l 

pe unul dintre ei director general. 

    (2) Directorii pot fi numiţi din afara consiliului de administraţie sau dintre 

administratori, care devin astfel administratori executivi, cu respectarea procedurii de 

selecţie prevăzute la alin. (4) - (7). 

    (3) Preşedintele consiliului de administraţie al societăţii nu poate fi numit şi 

director general.[…] 

    (8) Numirea directorilor se realizează de către consiliul de administraţie prin 

selectarea candidaţilor din lista scurtă.” 

În temeiul prevederilor legale mai sus enunțate, domnul Nagy Istvan – administrator, a 

devenit administrator executiv – director al SC Parc Industrial Mureș S.A., prin 

încheierea contractului de mandat (executiv) nr.2/C.A./26.02.2020. 

Cu adresa nr.144/08.03.2022, dl. Nagy Istvan a notificat Adunarea Generală a 

Acționarilor S.C. Parc Industrial Mureș S.A. cu privire la renunțarea la mandatul 

încredințat, în condițiile art.18 alin.(1) lit.”c” din contractul de mandat 

nr.5/AGA/26.02.2020, începând cu data de 08.04.2022, cu respectarea perioadei de 

preaviz (de 30 de zile) prevăzută la alin.(2) al aceluiași articol. 
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În această situație, potrivit prevederilor devine necesară numirea de către consiliul de 

administrație al societății a unui director, în condițiile legii, respectiv în urma unei 

proceduri de selecție și, asigurarea cu titlu de interimat a acestei funcții, date fiind 

termenele de derulare a procedurii de selecție care depășesc data de 08.04.2022 – data 

încetării mandatului domnului Nagy Istvan. 

Pe de altă parte, este necesar ca, luând act de demisia susnumitului din funcția de 

administrator al societății, autoritatea publică tutelară să: 

 Se solicite convocarea Adunării generale a acționarilor S.C. „Parc Industrial 

Mureș” S.A., în scopul declanșării procedurii de selecție pentru propunerea de 

către unitatea administrativ+teritorială Judeţul Mureş a membrului reprezentant 

al acesteia; 

 Să hotărască cu privire la modul de organizare a procedurii de selecție pentru 

ocuparea postului de administrator  - reprezentant al U.A.T. Judeţul Mureş; 

 Să propună adunării generale numirea unui administrator provizoriu pentru 

postul anterior menționat; 

 Se mandateze reprezentantul Consiliului Județean Mureș în Adunarea generală a 

acționarilor la S.C.„Parc Industrial Mureș” S.A., să voteze în Adunarea generală a 

acționarilor, în problemele legate de declanşarea și derularea procedurii de 

ocupare a posturilor vacante din cadrul Consiliului de Administrație; 

 Să mandatează Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş cu efectuarea tuturor 

demersurilor necesare pentru derularea procedurii de selecţie prevăzute pentru 

ocuparea postului de administrator –reprezentant al U.A.T. Judeţul Mureş. 

Menționăm că, în temeiul art.34, lit. b) din Normele metodologice de aplicare a unor 

prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011, aprobate prin Hotărârea 

Guvernului nr.722/2016, a profilului Consiliului de Administrație al S.C „Parc Industrial 

Mureș” S.A, au fost aprobate documentele necesare derulării selecției: analiza cerinţelor 

contextuale ale S.C „Parc Industrial Mureș” S.A, matricea unui profil al consiliului. 

Având în vedere cele de mai sus și luând în considerare referatul de aprobare 

nr.6859/17.03.2022 la hotărârea pentru stabilirea unor măsuri în vederea asigurării 

managementului  la S.C.„Parc Industrial Mureș” S.A., apreciem că sunt întrunite 

condiţiile legale pentru supunerea spre aprobare a acestui proiect de hotărâre. 

 

DIRECTOR EXECUTIV                                    ȘEF SERVICIU RESURSE UMANE 

Alin Mărginean                                     Elena Popa 

  

 

 

 

Întocmit: Rodica Mazilu- Consilier                
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Văzut, 

Director executiv 

Genica Nemeș 

 

RAPORT  

pentru stabilirea unor măsuri în vederea asigurării managementului la S.C. „Parc 

Industrial Mureș” S.A. 

 

Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Mureș, cu 

Referatul de aprobare nr. 6859 din 17.03.2022 și în considerarea celor reținute în 

Raportul de specialitate al Direcției economice - Compartimentpatrimoniu, servicii 

publice, guvernanță corporativă nr. 6897 din 18.03.2022,  

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 

actuluiadministrativsuntincidenteprevederileOUG nr. 109/2011 privind guvernanța 

corporativă a întreprinderilor publice,cu modificările și completările ulterioare,ale 

Normelor metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecţie, de întocmire a listei 

scurte de până la 5 candidaţi pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii 

privind numirile finale, precum şi a altor măsuri necesare implementării prevederilor 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a 

întreprinderilor publice, aprobate prin HG nr. 722/2016 (în continuare Norme 

metodologice), ale Actului constitutiv și Statutului S.C. „Parc Industrial Mureș” S.A., ale 

Contractului de mandat nr. 5AGA din 26.02.2020, încheiat între S.C. „Parc Industrial 

Mureș” S.A. prin Adunarea Generală a Acționarilor (AGA)și domnul Nagy István,precum și 

ale art.173, alin.(1), lit.„a”, coroborate cu cele ale alin.(2),lit.„c”, din OUG 

nr.57/2019 privind Codul administrativ. 

Prin adresa înregistratăla Consiliul Județean Mureș sub nr. 6053 din 09.03.2022, 

domnulNagy István, administrator - membru în Consiliul de administrație la S.C. „Parc 

Industrial Mureș” S.A., și-a exprimat intenția de renunțare la mandatul de administrator 

încredințat de AGAși a solicitat încetarea efectelor Contractului de mandat nr. 5AGA din 

26.02.2020, începând cu data de 08.04.2022. 

În conformitate cuprevederileart.18, alin. (1), lit. „c” din Contractul de mandat mai sus 

indicat„Părțile semnatare ale prezentului contract stabilesc că, acesta își poate înceta 

Nr. 6859/18.03.2022 

Dosar. IX/B/1 
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efectele în una sau mai multe din următoarele situații:[...]c) renunțarea de către 

mandatar la mandatul încredințat”. 

Încetarea efectelor contractului de mandat din inițiativa uneia dintre părți produce 

efecte la simplanotificare comunicată în acest sens. În situația renunțării la mandat 

termenul depreaviz este de 30 zile de la notificare, potrivit art.18, alin. (2) al aceluiași 

Contract de mandat. 

Data încetării calității de mandatar de 08.04.2022, indicată în notificarea de renunțare 

la mandatul încredințat, respectă clauza contractuală mai sus indicată, ocazie cu care 

numărul membrilor din Consiliul de administrație va scădea la 3. 

În cazul întreprinderilor publice –societăți comerciale la care statul sau o unitate 

administrativ teritorială este acționar majoritar, în speță unitatea administrativ-

teritorială Județul Mureș,cadrul legal general privind funcționarea, inclusiv numirea 

organelor de conducere aleacestoraestestabilitprinOUGnr.109/2011. 

Dispozițiile art. 3, pct. 2 din OUG nr. 109/2011 stabilește sfera competențelor generale 

ale autorităților publice tutelare în cazul societăților la care o unitate administrativ-

teritorială este acționar majoritar, printre caresă propună, în numele unității 

administrativ-teritoriale acționar, „candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului 

de administrație, cu respectarea condițiilor de calificare și experiență profesională și 

selecție prevăzute de prezenta ordonanță de urgență” (lit. „b”). 

Potrivit prevederilor art. 29, alin. (1) din OUG nr. 109/2011, membrii consiliului de 

administrație sunt desemnați de AGA, la propunerea consiliului de administrație în 

funcție sau a acționarilor. Conform alin. (2) al aceluiași text legal, candidații propuși de 

consiliul de administrație al societății sunt evaluați sau selectați în prealabil și 

recomandați de comitetul de nominalizare din cadrul consiliului de administrație. 

De asemenea, conform dispozițiilor art. 29, alin. (3) al aceluiași act normativ, la 

societățilela care o unitate administrativ-teritorială este acționar majoritar, autoritatea 

publică tutelară, în numele acționarului,propune candidați pentru funcțiile de membri 

ai consiliului de administrație. Aceste propuneri sunt făcute în baza unei selecții 

prealabile efectuate de o comisie formată din specialiști în recrutarea resurselor 

umane. 

Totodată, potrivit prevederilor art. 64^1, alin. (3) din OUG nr. 109/2011, în caz de 

vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator al unei societăți, acționarii 

pot convoca AGA în vederea numirii unuia sau mai multor administratori provizorii, până 

la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor. 

În acest scop acționarii, prin autoritatea publică tutelară, vor putea prezenta în 

adunarea generală a acționarilor propuneri de candidați (provizorii), al căror mandat nu 

poate fi mai mare de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până 

la maximum 6 luni – art. 64^1, alin. (5) din OUG nr. 109/2011. 

În caz de vacanță a unuia sau mai multor posturi de administratori, procedura de 

selecție se declanșează, prin grija autorității publice tutelare, în termen de 45 de zile 

de la vacantare - art. 64^4, alin. (1) din OUG nr. 109/2011. 

Potrivit Normelor metodologice, în vederea desemnării membrilor consiliului la 

societăţi, adunarea generală a acţionarilor, convocată la cererea acţionarului-unitate 

administrativ-teritorială, hotărăşte declanşarea procedurii de selecţie a membrilor 
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consiliului, potrivit prevederilor art. 64^4 din OUG nr. 109/2011. În hotărâre se va  

menţionaşi dacă acţionarul-unitate administrativ-teritorială, organizează o procedură 

de selecţie, pentru a propune candidaţi de membri ai consiliului, potrivit art. 29 alin. 

(3) şi (4) din OUG nr. 109/2011, respectiv dacă va propune consiliul de administrație 

candidaţi de membri ai consiliului, în aplicarea art. 29 alin. (2) din același act normativ. 

Potrivit prevederilor art. 14 din Actul constitutiv al S.C. „Parc Industrial Mureș” S.A., 

Consiliul de administrație al societății este format din 5 membri, numiți pentru un 

mandat de 4 ani. Consiliul de administrație este numit de AGA.  

În aplicarea prevederilor ale art. 25 din Statutul S.C. „Parc Industrial Mureș” S.A., 

alegerea administratorilor se face dintre persoanele propuse de consiliul de 

administrație în funcție sau de acționari. 

În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității 

publicejudețene precizăm că, potrivit prevederilor art. 173,alin. (1),lit. „a”, coroborate 

cu cele ale alin. (2), lit. „d”,din OUGnr. 57/2019, consiliul județean exercită, în numele 

județului, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la 

societăți sau regii autonome, în condițiile legii. 

Precizăm totodată că la elaborarea proiectului de hotărâre s-au avut în vedere 

prevederileart. 81-82 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, cu modificările si completările ulterioare. 

Față de argumentele anterior expuse, apreciem că proiectul de hotărâre pentru 

stabilirea unor măsuri în vederea asigurării managementului la S.C. „Parc Industrial 

Mureș” S.A., poate fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Județean 

Mureș,ulterior avizării de către comisiile de specialitate nominalizate în condițiile 

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

 

Șef Serviciu 

Adriana Farkas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Întocmit: Kakasi Andras 
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