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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

TERVEZET 

 

 

 

2019. _______.-i 

_____. számú HATÁROZAT 

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

a képviselőjének egy, a Vezetőtanácsnak a kiértékelésére vonatkozó,  speciális mandátumnak az 

engedélyezéséről  

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének a 1888/25.01.2019. sz. indokolását, a Gazdasági 

Igazgatóság – Vagyonkezelési, Közszolgálati és Vállalatirányítási Osztálynak a  szakjelentését, a 

Jogügyi Osztálynak a jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Figyelembe véve, az utólag módosított és kiegészített, a közintézményeknek a vállalat irányítására 

vonatkozó 109/2001. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 28. cikkely (7) bekezdés és 64^1. cikkely, 

valamint a Társaság Statútumának 10. cikkely és 11. cikkely „d” betű, alátámasztva a 2016. 04. 27.-

i 2D sz., a Maros Megyei Tanács és Monica Dohotariu asszony között megkötött, Képviseleti 

szerződés 3.1. cikkely „d” betűvel, képviselői minőségbe, a S.C. ”Parc Industrial Mureș” S.A., 

Részvényeseinek a Taggyűlésében, 

Tekintettel, a S.C. ”Parc Industrial Mureș” S.A. Vezetőtanácsának a tagjainak, a megbízói 

szerződéseik által előírt Ügykezelési terveinek és kötelezettségeiknek a teljesítési módjának a 

kiértékelő bizottságának a 889/15.01.2019. sz. alatt iktatott Jegyzőkönyvre, bizottság, amelyet a 

Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének az 524/2018. sz. Rendeletével neveztek ki, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1) bekezdés ”a” betű és (2) bekezdés „d” betű, valamint a 97. 

cikkely (1) bekezdés előírásainak alapján, 

határoz: 

1. cikkely (1) A S.C. ”Parc Industrial Mureș” S.A. Vezetőtanácsának a tagjainak, a 2015.02.01.-

2019.02.01. időszakra megkötött, megbízói szerződéseik által előírt Ügykezelési tervnek és 

kötelezettségeiknek, a teljesítési módjának, a kiértékelési határidejét, meghosszabbítják 2019. 

május 31.-ig. 

(2) A jelenlegi Vezetőtanács ideiglenes mandátumot kap,  4 hónapos periódusra, amelynek 

lehetséges a meghosszabbítása, alapos okok miatt, a jelenlegi mandátumnak a lejártának a 

dátumától, legfeljebb 6 hónaposra. 

2. cikkely Felhatalmazza a Maros Megyei Tanácsnak a képviselőjét, a S.C. ”Parc Industrial Mureș” 

S.A., Részvényeseinek a Taggyűlésén, hogy a Részvényeseknek a Taggyűlésén az 1. cikkely által 

előírtak értelmében szavazzon. 

3. cikkely A jelen határozatot közlik a Maros Megyei Tanácsnak a szakapparátusának a Gazdasági 

Igazgatóságának, a S.C. ”Parc Industrial Mureș” S.A. és Monica Dohotariu asszonynak a részére, a 



Románia, Maros megye, 540026 Marosvásárhely, Győzelem tér 1. 
Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718  e-mail: cjmures@cjmures.ro  www.cjmures.ro        2/2 

Maros Megyei Tanácsnak a képviselőjének, a S.C. ”Parc Industrial Mureș” S.A., Részvényeseinek 

a Taggyűlésén, aki felel a végrehajtásáért. 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Törvényességét véleményezte 

Paul Cosma 

JEGYZŐ 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
ELNÖK 

 

1888/25.01.2019 sz. 

 

 

INDOKOLÁS 

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

a képviselőjének egy, a vezetőtanácsnak a kiértékelésére vonatkozó,  speciális mandátumnak az 

engedélyezéséről szóló határozattervezethez 

 

A S.C. ”Parc Industrial Mureș” S.A. Vezetőtanácsának a jelenlegi mandátuma, amelyet 4 évre 

kaptak, a végéhez közeledik (2015.02.01.-2019.02.01.). 

Többségi részvényesi minőségbe, a Maros Megyei Tanács, kérte az adminisztrátoroktól, a 

mandátumuk idejére vonatkozó, egyéni tevékenységi beszámolóiknak a megküldését. 

A Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének az 524/2018. sz. Rendeletével, kineveztek egy, a megyei 

közhatóságnak a szakembereiből álló kiértékelő bizottságot. 

Elemezve a Beszámolókat, a Bizottság megállapította, hogy a 2018. évi teljesítménykritériumoknak 

a teljesítésének a módjának a jelentése, az év első 9 hónapjának a biztos megvalósításaira és az 

utolsó negyedévnek a becsléseire volt alapozva. Mivel a 9 hónapos teljesítések, az „Elmaradt 

kinnlevőségek csökkentése” mutató esetébe különösen kicsik, miközben az utolsó negyedévre a 

becslések és következésképpen az egész 2018. évre pozitívak, a Bizottság azt következtette, hogy a 

teljesítménykritériumoknak az egységes hányadosának a meghatározásával való értékelést, csak az 

éves pénzügyi kimutatásoknak a lezárása után lehet elvégezni, amelyeknek a határideje minden 

évbe május 31. (120 nappal a naptári évnek a vége után). 

Figyelembe véve, a meghatározó szerepét, az ügykezelőknek a kiértékeléseiben, a 

teljesítménykritériumoknak az egységes hányadosainak a teljesítésének a fokát, helyénvalónak 

tartják, a Kiértékelő bizottságnak a javaslatát, hogy elnapolják a kiértékelésnek a határidejét a 2018. 

évi pénzügyi kimutatásoknak a leadásának a dátumáig, vagy legkésőbb 2019. május 31.-ig. 

Mivel a Maros Megyei Tanácsnak az érdekeit, a S.C. ”Parc Industrial Mureș” S.A. 

Részvényeseinek a Taggyűlésén, a képviselőn keresztül vannak gyakorolva, javasoljuk a többségi 

részvényesnek, a képviselőjének a felhatalmazását, hogy meg szavazza a Részvényesek 

Taggyűlésén, a Vezetőtanácsnak a kiértékelési határidejének az elhalasztását és a jelenlegi 

ügyintézők részére, egy ideiglenes megbízásnak a jóváhagyását, az éves pénzügyi kimutatásoknak a 

benyújtásáig és a kiértékelésnek a befejezéséig, vagy 2019. május 31.-ig. 

A fennebb bemutatott argumentumok értelmébe, javasoljuk megvitatásra és jóváhagyásra a 

mellékelt határozattervezetet. 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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