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2020. január 30.-i 

13. számú HATÁROZAT 

A S.C. "Parc Industrial Mureș" S.A., Részvényeseinek a Taggyűlésén, a Maros Megyei Tanácsnak, 

a képviselőjének egy, a társaságnak a törvényes könyvvizsgálójának a kinevezésére vonatkozó, 

speciális mandátumnak az engedélyezéséről  

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének az 1671/22.01.2020. sz. Jóváhagyási 

beszámolóját, a Gazdasági Igazgatóság – Vagyonkezelési, Közszolgálati és Vállalatirányítási 

Osztály 1833/23.01.2020. sz. szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak az 1867/23.01.2020. sz. 

jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Figyelembe véve a S.C. "Parc Industrial Mureș" S.A. kérését, a 679/19.12.2019. sz. átiratából, 

amelyet a Maros Megyei Tanácsnál a 34.218/19.12.2019. sz. alatt iktattak, 

Tekintettel: 

- az utólag módosított és kiegészített, a közvállalatoknak a vállalat irányítására vonatkozó 

109/2011. sz. Sürgősségi Kormányrendelet IV. Fejezet ”Alapszabály szerinti könyvvizsgálat 

és belső könyvvizsgálat” a 47. cikkely előírásaira, 

- a Társasági szerződés 13. cikkely előírásaira, megerősítve a S.C „Parc Industrial Mureş” 

S.A.-nak a Statútumának a 10. és 11. cikkelyeivel, valamint a Maros Megyei Tanács és 

Monica Dohotariu asszony között megkötött 8568/27.04.2016. sz. Képviseleti szerződés 3. 

Fejezete – A képviselő kötelezettségei, 3.1 cikkelyének előírásaira, 

A Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 173. cikkely 

(1) bekezdés „a” betű, megerősítve a (2) bekezdés „d” betűvel, valamint a 182. cikkely (1) bekezdés 

előírásainak alapján, 

határoz: 

 

1. cikkely Meghatalmazza a Maros Megyei Tanácsnak a képviselőjét, a S.C „Parc Industrial 

Mureş” S.A.-nak a Részvényeseinek a Közgyűlésében, Monica Dohotariu asszonyt, hogy 

megszavazza a Részvényesek Közgyűlésén, az alapszabályzat szerinti könyvvizsgálónak a 

kinevezését, a 2019-2021-es periódusra vonatkozó pénzügyi kimutatásainak, a könyvvizsgálatának 

az érdekébe, a törvényes előírások betartásával. 

2. cikkely A jelen határozatot közlik a S.C „Parc Industrial Mureş” S.A.-nak a Részvényeseinek a 

Közgyűlésében a Maros Megyei Tanácsnak a képviselőjével. 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi  

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma 

 



Románia, Maros megye, 540026 Marosvásárhely, Győzelem tér 1. 

Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718  e-mail: cjmures@cjmures.ro  www.cjmures.ro                              1/1 

MAROS MEGYEI TANÁCS 
ELNÖK 

 

 

1671/22.01.2020. sz. 

VI/D/1 akta 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

A S.C. "Parc Industrial Mureș" S.A., Részvényeseinek a Taggyűlésén, a Maros Megyei Tanácsnak, 

a képviselőjének egy, a társaságnak a törvényes könyvvizsgálójának a kinevezésére vonatkozó, 

speciális mandátumnak az engedélyezéséről 

 

 

A S.C. "Parc Industrial Mureș" S.A., a 679/19.12.2019. sz. átirattal amelyet a Maros Megyei 

Tanácsnál a 34218/19.12.2019. sz. alatt iktattak, kéri a megyei közhatóságot, hogy hatlamazza meg 

a Maros Megyei Tanácsnak a képviselőjét a társaságnak a Részvényeseinek a Taggyűlésén, hogy 

szavazza meg a következő gyűlésen egy határozatnak az elfogadását, a törvényes könyvvizsgálónak 

a kinevezésére vonatkozóan, az utólag módosított, a közvállalatoknak a vállalati irányítására 

vonatokozó 2011. évi 109. sz. Sürgősségi Kormányrendelet előírásai szerint, a 2019-2021-es 

periódusnak a pénzügyi auditálásának az érdekébe. 

A Maros Megyei Tanácsnak a 43/30.03.2017. sz. Határozatával, meghatalmazták a Maros Megyei 

Tanácsnak a képviselőjét, a S.C. "Parc Industrial Mureș" S.A., Részvényeseinek a Taggyűlésén, 

hogy megszavazza a társaságnak a törvényes könyvvizsgálóját, az entitásnak a pénzügyi 

helyzetének az auditálásának a feladatával, a jogi előírások szerint, három éves időszakra, azaz a 

2016., 2017. és a 2018. évekre. 

Mivel a kiválasztott törvényes könyvvizsgálónak a pénzügyi kimutatásoknak az auditálási periódusa 

lejárt, szükség van egy új speciális mandátumnak az engedélyezésére, S.C. "Parc Industrial Mureș" 

S.A., Részvényeseinek a Taggyűlésén, a Maros Megyei Tanácsnak, a képviselőjének, az új 

törvényes auditálónak a következő három éves periódusra való kinevezésének az érdekébe, illetve a 

2019-2021-es periódusra. 

Figyelembe véve a fennebbieket, valamint a Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. 

Sürgősségi Kormányrendelet 173. cikkely (1) bekezdés „a” betű rendelkezéseit, megerősítve a 182. 

cikkellyel, alávetjük jóváhagyásra a S.C. "Parc Industrial Mureș" S.A., Részvényeseinek a 

Taggyűlésén, a Maros Megyei Tanácsnak, a képviselőjének egy, a társaságnak a törvényes 

könyvvizsgálójának a kinevezésére vonatkozó, speciális mandátumnak az engedélyezéséről szóló 

határozattervezetet. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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