JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL VULCAN
HOTĂRÂRE NR. 78 /2016
privind desemnarea persoanelor împuternicite să reprezinte interesele municipiului
Vulcan prin Consiliul Local Vulcan la societatea comercială de interes
local S.C. PREGOTERM S.A. VULCAN, în calitate de acţionar majoritar

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VULCAN,
Analizând expunerea de motive a Primarului Municipiului Vulcan , înregistrată sub
nr. 63/8612/29.06. 2016 prin care se propune desemnarea persoanelor împuternicite să reprezinte
interesele municipiului Vulcan prin Consiliul Local Vulcan la societatea comercială de interes local
S.C. PREGOTERM S.A. VULCAN, în calitate de acţionar majoritar,
Văzând Proiectul de hotărâre nr. 72/8613/2016 şi Anexa la proiectul de hotărâre, Raportul
Serviciului A.P.L. - Juridic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Vulcan
înregistrat sub nr. 72/8614/2016 şi avizul comisiei de specialitate „Juridică şi de Disciplină”, înregistrat
sub nr. 100/8615/2016, de pe lângă Consiliul local
În conformitate cu prevederile Capitolului IV- Societăţi comerciale, Secţiunea II-Despre adunări
generale şi Secţiunea III-Despre administrarea societăţii din Legea nr. 31/1990 privind societăţile
comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţă nr. 26 din 21 august 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 ale Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, ale Legii nr. 101/2006 – a
serviciului de salubrizare a localităţilor;
În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (6) lit. a) pct. 14, ale art. 37 şi ale art. 45 alin. (1) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
ART.1 Se desemnează persoanele împuternicite să reprezinte interesele municipiului Vulcan
prin Consiliul Local Vulcan la societatea comercială de interes local S.C. PREGOTERM S.A.
VULCAN, în calitate de unic acţionar, după cum urmează:
1)-consilier local ANDRAŞ EMIL SERGIU din partea P.S.D
2)-consilier local BARBU POMPILIU din partea P.S.D
3)-consilier local IZSAK CRISTINA –ŞTEFANIA din partea A.L.D.E.
ART.2 Se aprobă mandatul de reprezentare prevăzut în anexa care face parte integrată din
prezenta hotărâre pentru fiecare dintre persoanele împuternicite, desemnate conform art. 1.
ART.3 Persoanele desemnate la art. 1 au mandatul de a reprezenta interesele municipiului
Vulcan prin Consiliul Local Vulcan la societatea comercială de interes local S.C. PREGOTERM S.A.
VULCAN în calitate de acţionar majoritar, numai în limitele conferite de mandatul de reprezentare şi în
conformitate cu prevederile legale.
ART.4 Împotriva prevederilor prezentei hotărâri se poate face contestaţie în conformitate cu
prevederile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare.
ART. 5 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului - Judeţul Hunedoara, Primarului
Municipiului Vulcan, persoanelor nominalizate la art. 1 şi se aduce la cunoştinţă publică.
VULCAN, 08.07.2016

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ:
Consilier Barbu Pompiliu

CONTRASEMNEAZĂ : SECRETAR
Jr. Peter Rodica

Prezenta hotărâre a fost adoptată prin vot liber exprimat , fiind exprimate 17 voturi „pentru” şi două „abţineri”

ANEXA LA HOTARARE NR. 78/2016

JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VULCAN

MANDAT DE REPREZENTARE NR......./…….

CAPITOLUL I - Părţile mandatante:
Art. 1.
Între Consiliul local al Municipiului Vulcan ca acţionar majoritar la Societatea Comercială
PREGOTERM S.A. VULCAN, cu sediul în Vulcan, B-dul M. Viteazu, nr. 31, camera 19, judeţul
Hunedoara, în calitate de mandant, şi ..……………………...…………………….. în calitate de
reprezentant al Consiliului local al municipiului Vulcan , cu domiciliul în …………………...... , str.
..………………...., nr. ....., bl. ......, ap. ....., judet …………......, posesorul B.I./C.I. seria ....... nr.
.………..... , eliberat de .……………...., în calitate de mandatar, s-a încheiat prezentul mandat de
reprezentare.
CAPITOLUL II - Condiţiile mandatului:
Art. 2.
În temeiul Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, Municipiului Vulcan prin
Consiliul Local Vulcan, în calitatea sa de acţionar majoritar la societatea comercială S.C.
PREGOTERM S.A. VULCAN, acordă toate împuternicirile acţionarului, prevăzute de lege şi de
statutul societăţii persoanei mandatate pentru încheierea de acte juridice ce rezultă din calitatea
Consiliului Local Vulcan de acţionar majoritar, iar mandatarul îşi asumă obligaţia încheierii actelor în
numele mandantului, îndeplinind toate condiţiile prevăzute de lege şi doar în limitele prezentului
mandat.
CAPITOLUL III - Obiectul mandatului:
Art. 3.
Mandantul împuterniceste pe mandatar în limitele stabilite de lege şi prin prezentul mandat să
reprezinte interesele Municipiului Vulcan prin Consiliul Local Vulcan în Societatea Comercială
PREGOTERM S.A. VULCAN.
Art. 4.
Actele făcute de către mandatar, în limitele puterilor primite, sunt opozabile terţilor.
Art. 5.
Prin excepţie de la plenitudinea de decizie acordată potrivit art. 3, sunt supuse ratificării de către
acţionar, prin hotărâre a Consiliului Local următoarele atribuţii:
a.) modificarea actului constitutiv al societăţii comerciale;
b.) majorarea sau diminuarea capitalului social;
c.) modificarea obiectului de activitate a societăţii, în cazul când aceasta afectează mai mult
din 1/3 din cifra de afaceri;

d.) vânzarea, închirierea, ipotecarea, gajarea de active şi orice alte acte de dispoziţie în cursul
unui exerciţiu financiar, în cazul în care valoarea contabilă a acestora depăşeşte 1/3 din
valoarea contabilă totală a activelor societăţii;
e.) reorganizarea societăţii prin fuziune sau divizare;
f.) participarea la constituirea de societăţi noi sau la capitalul unor societăţi existente;
g.) numirea şi revocarea membrilor Consiliului de administraţie şi a cenzorilor;
h.) cesionarea de creanţe.
CAPITOLUL IV - Termenul mandatului:
Art. 6.
Prezentul mandat se încheie pe termen de 4 ani.
Art. 7.
Prin excepţie de la art. 6 , mandatul încetează înainte de termen prin revocarea mandatului sau prin
renunţarea reprezentantului .
Art. 8.
Revocarea mandatului este obligatorie în următoarele cazuri:
a) la încetarea calităţii de consilier local a reprezentantului ;
b) atunci când reprezentantul devine acţionar, asociat sau administrator al unei societăţi
comerciale cu obiect de activitate similar;
c) imposibilitate fortuită de executare;
d) la decesul mandatarului;
e) atunci când din culpa reprezentantului s-a produs un prejudiciu material însemnat ori o
diminuare a performanţelor societăţii comerciale;
f) la punerea sub interdicţie judecătorească a mandatarului.
Art. 9.
Reprezentantul poate renunţa oricând la mandatul încredinţat. Renunţarea se va face prin notificare
prealabilă şi restituirea de către mandatar a mandatului. Restituirea mandatului se va face şi în caz de
revocare a mandatului.

CAPITOLUL V: Obligaţiile părţilor mandatante
Art. 10. OBLIGAŢIILE REPREZENTANTULUI
a) să depună toate diligenţele în scopul gestionării eficiente a capitalului societăţii;
b) să păstreze faţă de terţi confidenţialitatea în ceea ce priveşte actele şi operaţiunile
efectuate în exercitarea mandatului .
c) să comunice acţionarului hotărârile adunării generale şi procesele verbale ale acestora;
d) să supună ratificării Consiliului Local Vulcan toate hotărârile care privesc oricare dintre
aspectele prevăzute la art. 5.
e) să adopte toate măsurile cu privire la remedierea operativă a oricăror deficienţe de
natură a periclita funcţionarea în condiţii normale a societăţii.
f) să informeze Consiliul Local Vulcan asupra oricăror probleme de natură să afecteze
buna funcţionare a activităţii societăţii.

Art. 11. OBLIGAŢIILE ACŢIONARULUI
a) să ratifice actele decizionale adoptate de reprezentant în condiţiile art.5 , dacă întrunesc
condiţiile de legalitate şi oportunitate ;
b) mandantul va asigura mandatarului sprijinul solicitat . Totodată, mandantul se obligă sa
instruiască mandatarul pentru asigurarea corelării intereselor societăţii comerciale cu
interesele generale ale acţionarului.
Art.12.
În perioada în care capitalul societăţii comerciale este integral de stat, mandatarul îndeplineşte
atribuţiile adunării generale a acţionarilor stabilite prin legislatia in vigoare si statutul societăţii.
Art.13
Pentru activitatea desfăşurată persoanele împuternicite să reprezinte interesele municipiului Vulcan la
S.C. PREGOTERM S.A. VULCAN au dreptul la o indemnizaţie in conformitate cu prevederile legale.
Art. 14
Mandatarul, în exercitarea atribuţiilor ce îi revin conform legislatiei in vigoare, are obligaţia ca, ori de
câte ori constată situaţii de natură să prejudicieze activitatea economico-financiară a unităţii, să anunţe
şi să propună acţionarului modul de rezolvare a acestora într-un termen stabilit.
Art. 15
Mandatarul se obligă să îndeplinească mandatul pe toata durata mandatului şi răspunde faţă de acţionar
pentru neîndeplinirea obligaţiilor şi atribuţiilor ce îi revin.
CAPITOLUL VI – Dispoziţii finale.
Art. 16
Prezentul mandat de reprezentare se poate modifica la iniţiativa uneia dintre părţi numai cu aprobarea
Consiliului Local Vulcan.
Art. 17
Clauzele prezentului mandat nu se pot completa cu dispoziţii contrare legislaţiei în vigoare. Prezentul
mandat intra in vigoare la data semnării.

ACŢIONAR: MUNICIPIUL VULCAN
MANDATAR
CONSILIUL LOCAL VULCAN
prin preşedinte de şedinţă

VULCAN, 08.07.2016

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ:
Consilier Barbu Pompiliu

CONTRASEMNEAZĂ : SECRETAR
Jr. Peter Rodica

