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Nr.13374/22.05.2020 

Dos.IX.B/1        PROIECT 

 

HOTĂRÂREA NR.________ 

        din 28 mai 2020 

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Mureș în Adunarea 

Generală a Acționarilor la S.C „ Parc Industrial Mureș” S.A  

 

Consiliul Județean Mureș, 

Văzând referatul de aprobare nr. 13365/22.05.2020 al Președintelui Consiliului Județean 

Mureș, Raportul de specialitate al Direcției economice - Compartiment patrimoniu, 

servicii publice și guvernanță corporativă nr. 13384/22.05.2020, Raportul Serviciului 

juridic nr. 13392/22.05.2020, precum și avizul Comisiilor de specialitate, 

În considerarea prevederilor: 

- art.3 pct.2 lit.„a” și ale art.64^3 din Ordonanța de Urgență nr.109/2011 privind 

guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- art.14 alin.1^1 din Ordonanța Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei 

financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile 

administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori 

indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare; 

- art.13 din Contractul de societate, coroborate cu cele ale art.10 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 OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare, 

 

hotărăște: 

Art.1. Se aprobă desemnarea d-nei Monica Dohotariu - consilier la Compartimentul 

Patrimoniu, Servicii Publice și Guvernanță Corporativă, în calitate de reprezentant al 

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

Mureș” S.A. 

Art.2 Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Mureș cu semnarea 

contractului de reprezentare ce se va încheia cu d-na Monica Dohotariu, în condiţiile 

prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.3 Prezenta hotărâre se comunică d-nei Monica Mihaela Dohotariu, S.C.„Parc 

Industrial Mureș”S.A și Direcției Economice a Consiliului Județean Mureș, care răspund 

de aducerea sa la îndeplinire. 

 

 

 

 

PREȘEDINTE 

Péter Ferenc 

Avizat pentru legalitate 

SECRETAR GENERAL 

Paul Cosma 

 



 
 

 

1/1 
România, 540026 Tîrgu Mureş, judeţul Mureş, Piaţa Victoriei nr.1   
Telefon: 0265-263.211    Fax: 0265-268.718    e-mail: cjmures@cjmures.ro    www.cjmures.ro  

 

Nr.13365/22.05.2020 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Mureș în Adunarea Generală 

a Acționarilor la S.C „ Parc Industrial Mureș” S.A  

 

 

Interesele Consiliului Județean Mureș în calitate de acționar majoritar la S.C Parc Industrial 

Mureș S.A în  Adunarea Generală a Acționarilor se exercită prin reprezentant. 

Întrucât mandatul actualului reprezentant al autorității, numit prin Hotărârea Consiliului 

Județean Mureș nr.43/31.03.2016 a ajuns la termen, se impune desemnarea unui 

reprezentant pentru următorul mandat de 4 ani. 

În condițiile legii, mandatul care se încredințează reprezentanților statului sau unităților 

administrativ teritoriale în adunările generale la societățile la care dețin direct sau indirect 

o participație unică sau majoritară, are caracter gratuit.(neremunerat). 

Astfel, calitatea de reprezentant în  Adunarea  Generală a Acționarilor a autorităților 

publice este   îndeplinită în general de funcționari publici cu sarcini de serviciu privind 

guvernanța corporativă. 

În acest context, se propune desemnarea ca reprezentant al Consiliului Județean Mureș în 

Adunarea Generală a Acționarilor la S.C „ Parc Industrial Mureș” S.A a d-nei Monica 

Dohotariu, consilier la Compartimentul Patrimoniu, Servicii Publice și Guvernanță 

Corporativă, pentru un mandat de 4 ani, și împuternicirea Președintelui Consiliului Județean 

Mureș cu semnarea Contractului de reprezentare , prezentat în anexa la hotărâre.  

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, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind 

desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Mureș în Adunarea Generală a 

Acționarilor la S.C „ Parc Industrial Mureș „S.A 

 

  

 

PREŞEDINTE 

      Péter Ferenc 
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              Nr.13384/22.05.2020 

              Dosar VI/D/2 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind  desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Mureș în 

Adunarea Generală a Acționarilor la S.C „ Parc Industrial Mureș”  

 

 

Consiliul Județean Mureș deține calitatea de acționar majoritar la SC Parc Industrial 

Mureș S.A cu 91,62% din capitalul social. 

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

Statutul societății, organul suprem de conducere și control al Societății este 

Adunarea Generală a Acționarilor. 

Interesele acționarilor în Adunarea Generală se exercită prin reprezentant.  

Astfel, conform art.3 , pct.2 lit.a) din OUG nr.109/2011 privind guvernanța 

corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, 

una din sarcinile autorității tutelare (acționarului majoritar) este “ să numească 

reprezentanții statului sau, după caz, ai unității administrativ- teritoriale în 

adunarea generală a acționarilor sau asociaților și să aprobe mandatul acestora.” 

Întrucât mandatul de 4 ani încredințat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș 

nr.43/31.03.2016  actualului reprezentant al Consiliului Județean Mureș în Adunarea 

Generală a Acționarilor la SC Parc Industrial Mureș S.A  (d-na Monica Dohotariu, 

consilier la Compartimentul Patrimoniu, Servicii Publice și Guvernanță Corporativă 

din cadrul aparatului de specialitate al autorității publice județene) a ajuns la 

termen, se impune desemnarea reprezentantului în Adunarea Generală a 

Acționarilor pentru următorul mandat. 

În conformitate cu prevederile art.64^3 alin.(2) din OUG nr.109/2011, cu 

modificările și completările ulterioare, „ Funcționarii publici, personalul 

contractual și persoanele numite sau alese în funcții de demnitate publică pot fi 

desemnați să reprezinte statul sau unitatea administrativ-teritorială la maximum 

două întreprinderi publice, în calitate de membru al adunării generale a 

acționarilor , cu respectarea prevederilor legale privind incompatibilitățile și 

conflictul de interese reglementate de Legea nr.161/2003 privind unele măsuri 

pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor 

publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu 

modificările și completările ulterioare.”  
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Mandatul ce se încredințează de acționar reprezentantului său în Adunarea Generală a 

Acționarilor este cu titlu gratuit, conform prevederilor art.14 din Ordonanța 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, cu modificările și completările ulterioare, care 

stipulează următoarele: 

(1) Se interzice operatorilor economici la care statul și unitățile administrativ-teritoriale 

dețin direct sau indirect o participație unică sau majoritară să acorde remunerații 

reprezentanților în adunările generale ale acționarilor. 

(1^1) În exercitarea calității de acționar la societățile la care dețin direct sau indirect o 

participație unică sau majoritară, statul și unitățile administrativ-teritoriale acordă 

mandate cu titlu gratuit reprezentanților săi în adunările generale ale acționarilor acestor 

societăți.” 

Luând în considerare prevederile legale și îndeplinirea unor atribuții privind guvernanța 

corporativă înscrise  în fișa postului  unor funcționari din aparatul de specialitate al 

autorității publice județene, se propune desemnarea ca reprezentant în Adunarea 

Generală a Acționarilor la S.C „ Parc Industrial Mureș” S.A, a d-nei Monica Dohotariu, 

consilier la Compartimentul Patrimoniu , Servicii Publice și Guvernanță Corporativă. 

În acest sens, se propune împuternicirea Președintelui Consiliului Județean Mureș, domnul 

Péter Ferenc, cu semnarea  Contractului de reprezentare care se va încheia cu d-na 

Monica Dohotariu, prezentat în anexa la hotărâre.  

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

supune dezbaterii și aprobării proiectul de hotărâre privind  privind  desemnarea 

reprezentantului Consiliului Județean Mureș în Adunarea Generală la S.C „ Parc Industrial 

Mureș” S.A 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Alin Mărginean 

 

 

 

 

 

Întocmit: Monica Dohotariu, consilier 



                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

RAPORT 

privind  desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Mureș în Adunarea 

Generală a Acționarilor la S.C „ Parc Industrial Mureș”  

 

Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Mureș cu 

Referatul de aprobare nr. 13365 din 22.05.2020 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 art.3, pct.2, lit.”a” și art.64^3 alin.(2) 

din O.U.G nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu 

modificările și completările ulterioare, ale art.14 din Ordonanța 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, cu modificările și completările ulterioare, ale 

art.13 din Contractul de societate, coroborate cu cele ale art.10 din Statutul S.C „Parc 

Industrial Mureș” S.A, precum și ale art.173 alin (1), lit. „a” coroborate cu cele ale 

alin.(2) lit.”d” din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ. 

Cadrul legal general privind funcționarea întreprinderilor publice – societăți comerciale 

la care statul sau o unitate administrativ teritorială este acționar majoritar, în speță 

unitatea administrativ-teritorială Județul Mureș este stabilit prin OUG nr. 109/2011 

privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările 

ulterioare.  

Conform prevederilor art.3 pct.2 lit.„a” din OUG nr.109/2011, una din sarcinile 

autorității tutelare (acționarului majoritar) este „să numească reprezentanții statului 

sau, după caz, ai unității administrativ- teritoriale în adunarea generală a acționarilor 

sau asociaților și să aprobe mandatul acestora.” 

Potrivit prevederilor art.64^3 alin.(2) din același act normativ „funcționarii publici, 

personalul contractual și persoanele numite sau alese în funcții de demnitate publică 

pot fi desemnați să reprezinte statul sau unitatea administrativ-teritorială la maximum 

două întreprinderi publice, în calitate de membru al adunării generale a acționarilor , 

cu respectarea prevederilor legale privind incompatibilitățile și conflictul de interese 

   Nr. 13392/22.05.2020 

   Dosar nr. IX/B/1 

 

 



                                                                                                                                                                                                          

reglementate de Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea 

transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de 

afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările 

ulterioare.”  

Conform prevederilor art.14 din Ordonanța Guvernului nr.26/2013, mandatul ce se 

încredințează de acționar reprezentantului său în Adunarea Generală a Acționarilor este 

cu titlu gratuit.  

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. 

Întrucât mandatul încredințat actualului reprezentant a ajuns la termen, se impune 

desemnarea reprezentantului în Adunarea Generală a Acționarilor pentru următorul 

mandat, pe o perioadă de 4 ani. 

Analizând conţinutul contractului de reprezentare pentru a cărui semnare urmează a fi 

mandatat preşedintele consiliului judeţean, apreciem că acesta respectă și reflectă 

dispozițiile legale în considerarea cărora urmează a fi încheiat. 

În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității, precizăm că 

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

din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, consiliul județean 

exercită, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la 

societăți comerciale, în condițiile 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  

desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Mureș în Adunarea Generală a 

Acționarilor la S.C „Parc Industrial Mureș”, 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. 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Genica Nemeş 

 

 

 

 

 

 

Întocmit:  Lefter Erika – 2 ex. 

Verificat: Adriana Farkas – Șef Serviciu 
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