MAROS MEGYEI TANÁCS

2019. július 31.-i
90. számú HATÁROZAT
A S.C "Parc Industrial Mureş" S.A (Maros Ipari Park R.T.) ügyintézésének a biztosításának az
érdekébe, egyes intézkedéseknek a meghatározására vonatkozóan
A Maros Megyei Tanács,
Látva, a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a 18414/22.07.2019. sz. Jóváhagyási
beszámolóját, a Gazdasági Igazgatóság – Vagyonkezelési, Közszolgáltatási és Vállalatirányítási
Osztály 18494/23.07.2019. sz. szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a 18651/24.07.2019. sz.
jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését,
Tekintettel, a Társaságnak a Statútumának a 10. cikkely és 11. cikkely „d” betű előírásaira,
alátámasztva a Maros Megyei Tanács és a S.C. "Parc Industrial Mureș" S.A., Részvényeseinek a
Taggyűlésében, képviselői minőséget betöltő Monica Dohotariu asszony között megkötött,
2016.04.27.-i 2D sz. Képviseleti szerződés 3.1 cikkely „b” betű és „d” betű által,
Figyelembe véve, az utólag módosított és kiegészített, a közvállalatok vállalatirányítására
vonatkozó 109/2011. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 28. cikkely (3) és (7) bekezdés, 29. cikkely
és 64^1 cikkely előírásait,
Az utólag módosított és kiegészített, a közvállalatok vállalatirányítására vonatkozó 109/2011. sz.
Sürgősségi Kormányrendelet egyes előírásainak az alkalmazásának a metodológiai normáinak a
jóváhagyására vonatkozó 722/2016. sz. Kormányhatározat 4. cikkely (3) bekezdés előírásainak
értelmében,
A Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 173. cikkely
(1) bekezdés „a” betű, megerősítve az (2) bekezdés ”d” betűvel, valamint a 182. cikkely (1)
bekezdés rendelkezései alapján,
határoz:

1. cikkely Jóváhagyja, a következő 4 éves mandátumnak az idejére, a társaságnak a fejlődésére
vonatkozó, a felettes közhatóságnak, a Maros Ipari Park R.T. Vezetőtanácsával szembeni, Elvárási
levelét, a jelen határozatnak a szerves részét képező Melléklet szerint.
2. cikkely (1) Kérelmezik a Maros Ipari Park R.T. Közgyűlésének az összehívását, a válogatási
eljárásnak az elindításának az érdekébe, a felettes hatóságnak a saját, javasolt képviselő tagját
illetően.
(2) Az (1) bekezdésben előírt válogatási eljárást a Maros Megyei Tanács fogja meg szervezni.
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3. cikkely A Maros Megyei Tanácsnak az 52/30.05.2019. sz. Határozatával, Nagy István,
Moldovan Claudiu Dumitru, Călugăr Ioan Daniel és Filimon Vasile uraknak adott ideiglenes
mandátum, meg lesz hosszabbítva a Maros Ipari Park R.T. adminisztrátorának – a hatóságnak a
képviselője, válogatási eljárásának a végéig, de nem tovább mint 2019.11.30.-a.
4. cikkely Meg hatalmazza a Maros Megyei Tanácsnak a képviselőjét, a S.C. "Parc Industrial
Mureș" S.A. Részvényeseinek a Taggyűlésében, hogy szavazzon a Részvényesek Taggyűlésében, a
jelen határozat 2-3. cikkelyeiben előírtak értelmében.
5. cikkely Meghatalmazza, a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökét, a jelen határozat 3. cikkely (2)
bekezdés által előírt válogatási eljárásnak a lebonyolításához szükséges, összes intézkedésnek az
elvégzésére, a terület törvényes előírásai a betartásával és a meghatározott időbe.
6. cikkely Jelen határozatot közlik Maros Megye Prefektusi Hivatalával, a Maros Megyei Tanács
szakapparátusának a Gazdasági Igazgatóságával és a Humánerőforrás Szolgálatával, a S.C. "Parc
Industrial Mureș" S.A. vállalattal és Monica Dohotariu asszonynak, a Maros Megyei Tanácsnak a
képviselőjének, a S.C. "Parc Industrial Mureș" S.A. Részvényeseinek a Taggyűlésében, amelyek
felelnek a végrehajtásáért.

ELNÖK
Péter Ferenc

Ellen jegyzi
JEGYZŐ
Paul Cosma
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MAROS MEGYEI TANÁCS
ELNÖK

18414/22.07.2019 sz.
VI/D/1 akta

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ
A S.C "Parc Industrial Mureş" S.A (Maros Ipari Park R.T.) ügyintézésének a biztosításának az
érdekébe, egyes intézkedéseknek a meghatározásáról szóló határozathoz
A Maros Megyei Tanácsnak a 2019. május 30.-i 52. sz. Határozatával, jóváhagyták a S.C "Parc
Industrial Mureş" S.A (Maros Ipari Park R.T.) Vezetőtanácsának a kiértékelőjének az eredményét, a
2015.02.01-2019.02.01. időszak mandátumára.
A kiértékelőnek az eredményét a Maros Megyei Tanácsnak az 52/30.05.2019. sz. Határozatával
hagyták jóvá, viszont tekintettel arra, hogy a közvállalatok vállalatirányítására vonatkozó 109/2011.
sz. Sürgősségi Kormányrendelet előírásai szerint, az ügykezelőknek a kinevezésétől 30 napon belül
kell kidolgozni az ügykezelési tervet, a hatóságnak (többségi részvényes) elvárási levelének alapján,
ugyanazon közigazgatási okirattal a társasághoz ideiglenes ügykezelőket neveztek ki, 2019.07.31.ig, időintervallum, amely szükséges a hatóságnak az Elvárási levelének a kidolgozásához és
jóváhagyásához.
Következésképpen, a határozattervezettel alávetik jóváhagyásra a hatóságnak az elvárási levelét.
Az utólag módosított és kiegészített, a közvállalatok vállalatirányítására vonatkozó 109/2011. sz.
Sürgősségi Kormányrendelet 28. cikkely (7) bekezdés előírásai szerint:
„(7) Az ügykezelőknek a mandátumát az alapító okirattal határozzák meg, nem haladhatja meg a 4
évet. Azoknak az ügykezelőknek a mandátumát akik megfelelő módon teljesítették a feladataikat,
meg lehet újítani egy kiértékelési folyamat következtébe, hogyha az alapító okirattal nem
rendelkeznek másként.”
Megjegyezzük, hogy amint a 111/27.05.2016. sz. Törvénnyel volt módosítva, a 109/2011. sz.
Sürgősségi Kormányrendeletnek ugyanazon cikkely (3) bekezdés előírásai szerint, „A
vezetőtanácsnak legkevesebb két tagjának gazdasági vagy jogi tanulmányaik kell legyenek és
legkevesebb 5 éves gazdasági, jogi, könyvelési, auditálási vagy pénzügyi gyakorlattal kell
rendelkezzenek.”
A fennebb említett jogi előírásoknak a betartásával, javasoltatik a tisztséget betöltő tagoknak a
mandátumának a meghosszabbítása, a 2015.02.01.-2019.02.01. mandátumra, kivéve a megyei
közhatóságnak a kinevezett képviselőjének. A közhatóságnak a képviselőjének, a társaságnak a
Vezetőtanácsába való kinevezésének a céljából, a hatóság elindítja/lebonyolítja a válogatási eljárást.
A mandátumnak a megújítása jóvá lesz hagyva, az adminisztrátor – a felettes hatóság képviselője
állásnak az elfoglalásának az érdekébe szervezett válogatási eljárásnak a befejezése után.
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Az eljárásnak a lebonyolításának az idejére, javasolt egyes ideiglenes adminisztrátoroknak a
kinevezése, következve, hogy az új tanácsnak a mandátuma megkezdődjön, a Maros Ipari Park R.T.
Vezetőtanácsának az összes tagjainak a válogatási eljárásának és a kinevezése után.
Figyelembe véve a fennebbieket, valamint a Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz.
Sürgősségi Kormányrendelet 173. cikkely (1) bekezdés „a” betű, megerősítve a (2) bekezdés „d”
betű és 136. cikkely (1) bekezdés és (8) bekezdés ”a” betű rendelkezéseit, alávetjük jóváhagyásra, a
S.C "Parc Industrial Mureş" S.A (Maros Ipari Park R.T.) ügyintézésének a biztosításának az
érdekébe, egyes intézkedéseknek a meghatározásáról szóló határozatot, a mellékelt
határozattervezet szerint.

ELNÖK
Péter Ferenc
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