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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 társaság ügykezelésére vonatkozó, speciális mandátumnak az 

engedélyezéséről 

 

A Maros Megyei Tanács,  

Látva, a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a 12943/30.05.2019. sz. Indokolását, a Gazdasági 

Igazgatóságnak a Vagyonkezelési, Közszolgálati és Vállalat Irányítási Osztályának a  

szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezéseit, 

Figyelembe véve, az utólag módosított és kiegészített, a közvállalatok vállalatirányítására 

vonatkozó 109/2011. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 28. cikkely (7) bekezdés és 64^1 cikkely (1) 

bekezdés előírásait, valamint a Társaságnak a Statútumának a 10. cikkely és 11. cikkely „b” betű 

előírásait is, 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 által, 

Tekintettel, a S.C. "Parc Industrial Mureș" S.A. Vezető Tanácsának a tagjainak a megbízói 

szerződései által előírt Ügyintézési tervnek és kötelezettségeknek a teljesítési módjának a 

Kiértékelési jelentésére, a Maros Megyei Tanács Elnökének az 524/2018. sz. Rendeletével 

kinevezett bizottság, 

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 előírásai alapján, 

 

határoz: 

 

 

1. cikkely Jóváhagyja, a S.C. "Parc Industrial Mureș" S.A. Vezető Tanácsának a tagjainak a 

tevékenységének a kiértékelőjének az eredményét, a 2015.02.01. – 2019.02.01. időszakra, az 

Értékelő Bizottságnak a Jelentése szerint, amelyet bemutatnak a jelen határozatnak a szerves részét 

képező Melléklet szerint. 

2. cikkely Kinevezik, mint a S.C. "Parc Industrial Mureș" S.A. ideiglenes ügyintézők, 2019. 

augusztus 1.-ig – amikorra elkészül és jóváhagyják a Hatósági elvárási levelet, a következő 

személyeket: 

 Nagy Istvan 

 Moldovan Claudiua Dumitru 

 Savu Felicia Maria 
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 Călugăr Ioan Daniel  

 Filimon Vasile 

3. 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, 

az 1. és 2. cikkelyben előírtak értelmében. 

4. cikkely A jelen határozatot közlik Maros Megyei Tanács Gazdasági Igazgatóságával, 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, aki felel a végrehajtásáért. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Törvényességét véleményezte  

JEGYZŐ 

Paul Cosma 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
ELNÖK 

 

 

 

12.943/30.05.2019. sz.  

 

 

 

 

INDOKOLÁS 

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

a képviselőjének egy, a társaság ügykezelésére vonatkozó, speciális mandátumnak az 

engedélyezéséről szóló határozattervezethez 

 

A S.C. "Parc Industrial Mureș" S.A., 2015.02.01. – 2019.02.01. időszakra kinevezett Vezető 

Tanácsának a mandátuma lejárt. 

Az adminisztrátoroknak a tevékenységének a kiértékelését egy a többségi hatóságnak/ 

részvényesnek a szakembereiből álló bizottság végezte el (a Maros Megyei Tanács Elnökének az 

524/2018. sz. Rendeletével kinevezve). 

A bizottság elemezte, a megbízói szerződésben szerepelő Ügyintézési és kötelezettségi tervben 

vállalt kötelezettségeknek, a teljesítésének a módját. 

A Bizottságnak a jelentésében következtetik a tényt, hogy az adminisztrátorok által bemutatott 

eredmények és tekintettel a mandátumnak a megújítási opciójára, amelyet a jogi előírások alapján 

fogalmaztak, jóvá lehet hagyni még egy 4 éves mandátumot, az adminisztrátornak aki a végrehajtó 

adminisztrátori tisztséget töltötte be, valamint a 4 adminisztrátornak akik a nem végrehajtó 

adminisztrátori tisztségeket töltötték be. 

Figyelembe véve, egy új Ügyintézési tervnek a kidolgozásának a szükségességét, amelyet az 

adminisztrátorok dolgoznak a kinevezésüktől számított 30 napon belül, a hatóságnak (többségi 

részvényesnek) az Elvárások levele alapján, javasoltatik az adminisztrátoroknak a kinevezése, 

ennek a dokumentumnak a kidolgozása és jóváhagyása után, meghatározva a határidőt 2019. július 

31.-re. 

Ezen körülmények közt, szükség van, úgy a végrehajtó, mint a nem végrehajtó, volt ügyintézőknek 

a kinevezésére, a S.C. "Parc Industrial Mureș" S.A. ideiglenes adminisztrátorainak, 2019. augusztus 

1-ig – amikorra elkészül és jóváhagyják a Hatósági elvárási levelet, megbízva az R. K. képviselőt, 

hogy megszavazza a Részvényeseknek a Közgyűlésében, a megállapítottak értelmében. 

A fennebb bemutatottak értelmében, alávetem megvitatásra és jóváhagyásra a mellékelt 

határozattervezetet. 

 

 
ELNÖK, 

Péter Ferenc 
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