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HOTĂRÂRE
privind desemnarea mandatarului Consiliului Local al Orașului Recaș la
S.C. PRIMREC S.R.L. Recaș

Consiliul Local al oraşului Recaş, judeţul Timiş,
Având în vedere:
 proiectul de hotărâre inițiat de primarul orașului Recaș privind necesitatea desemnării
mandatarului Consiliului Local al Orașului Recaș la S.C. PRIMREC S.R.L. Recaș;
 expunerea de motive a primarului orașului Recaș, înregistrată sub nr. 10.287 / 11.07.2016;
 referatul de specialitate întocmit de secretarul orașului Recaș, înregistrat sub nr. 10.288 /
11.07.2016;
 prevederile art. 3, pct. 2., lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011, privind guvernanța
corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 prevederile Legii nr. 31/1990, privind societățile, rerepublicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
 prevederile Legii nr. 161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în
exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și
sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare;
 prevederile Hotărârii Consiliului Local al Orașului Recaș nr. 3 / 22.06.2016, privind
constatarea consiliului ca legal constituit;
 prevederile Hotărârii Consiliului Local al Orașului Recaș nr. 2 / 22.06.2016, privind
validarea mandatelor consilierilor locali;
 prevederile Hotărârii Consiliului Local al Orașului Recaș nr. 89 / 29.11.2012, privind
înfiinţarea unei societății comerciale cu răspundere limitată de interes local (S.C.
PRIMREC SR.L.), cu asociat unic orașul Recaș, prin Consiliul Local al orașului Recaș;
 prevederile Hotărârii Consiliului Local al Orașului Recaș nr. 89 / 29.11.2012, privind
înfiinţarea unei societății comerciale cu răspundere limitată de interes local (S.C.
PRIMREC SR.L.), cu asociat unic orașul Recaș, prin Consiliul Local al orașului Recaș;
 prevederile Hotărârii Consiliului Local al Orașului Recaș nr. 104 / 10.12.2012, privind
aprobarea ca S.C. PRIMREC S.R.L. să deschidă punct de lucru la Sala de Sport “Prof.
GHEORGHE LENCU” Izvin;
 raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Recaş, prin care se acordă aviz
favorabil;
 prevederile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c) , art. 37, art. 39 şi în temeiul art.
45 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE
Art. 1. – Desemnarea domnului Băcescu Gabriel, în calitate de consilier local, cetățean
roman, născut la data de 01.09.1957 în Comuna Gornet, judeţ Prahova, domiciliat în Recaș,
str. Nicolae Titulescu nr. 31, judeţ Timiș, posesor al C.I. seria TM nr. 943912 eliberat de
S.P.C.L.E.P. Recaș la data de 13.12.2011, CNP 1570901354725, ca mandatar al Consiliului
Local al Orașului Recaș la S.C. PRIMREC S.R.L. Recaș.

Art. 2. – Aprobarea contractului de mandat la S.C. PRIMREC S.R.L. Recaș, conform anexei
nr .1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. – Se împuternicește primarul Orașului Recaș, domnul Pavel Teodor, să semneze
contractul de mandat la S.C. PRIMREC S.R.L. Recaș.
Art. 4. – Orice altă prevedere contrară prezentei hotărâri își încetează aplicabiltatea.
Art. 5. – Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarului orașului
Recaș și serviciilor de specialitate din cadrul Primăriei orașului Recaş.
Art. 6. – Prezenta se comunică:
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş;
- Primarului oraşului Recaş;
- Secretarului orașului Recaș;
- Serviciului Economic din cadrul Primăriei orașului Recaș;
- S.C. PRIMREC S.R.L. Recaș;
- Cetăţenilor, prin afişare la sediul Primăriei oraşului Recaş și mass-media.

Preşedinte de şedinţă
Consilier
Mircea - Cosmin ANTONESCU

Recaş, 29.07.2016
Nr. 16
Adoptată cu 11 voturi “pentru” și 3 “abțineri”
Nr. de consilieri prezenți: 14
Nr. de mandate: 15

Contrasemnează
Secretar oraș
Jr. Cătălina MOLDOVAN
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Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Recaș nr. 16 / 29.07.2016

CONTRACT DE MANDAT
Nr. _________
CAPITOLUL I
Partile contractante
Art. 1 – Intre
(1) Consiliul Local al Orașului Recaș, cu sediul în Recaș, Calea Timișorei nr. 86, județ Timiș, in
calitate de actionar unic la Societatea Comerciala PRIMREC S.R.L. Recaș, reprezentat prin ing.
Pavel Teodor - primar, în calitate de mandant
S.C. PRIMREC S.R.L. Recaș, cu sediul în Recaș, Piața Sfânta Treime nr. 6, județul Timiș,
înregistrată la Registrul Comerțului Timiș sub nr. J 35/371/2013, C.U.Î. RO 31222422,
reprezentată de Ciobanu ____ - administrator,
Si

(2) Domnul Băcescu Gabriel, în calitate de consilier local, cetățean roman, născut la data de
01.09.1957 în Comuna Gornet, judeţ Prahova, domiciliat în Recaș, str. Nicolae Titulescu nr.
31, judeţ Timiș, posesor al C.I. seria TM nr. 943912 eliberat de S.P.C.L.E.P. Recaș la data de
13.12.2011, CNP 1570901354725, in calitate de mandatar al Consiliului Local al Orașului
Recaș,
S-a incheiat prezentul contract de mandatare.

CAPITOLUL II
Conditiile contractului de mandatare
Art. 2. – In temeiul prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Orașului Recaș nr. 16 /
29.07.2016, a Legii nr. 31/1990, privind societatile, rerepublicata, cu modificarile ulterioare, Legii
nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare si Ordonantei de Urgenta nr.109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor
publice, și a Consiliul Local al Orașului Recaș, in calitatea sa de actionar unic la Societatea
Comerciala PRIMREC S.R.L. Recaș, acorda toate imputernicirile d-lui Băcescu Gabriel pentru
incheierea de acte juridice ce rezulta din calitatea Consiliului Local al Orașului Recaș de actionar
unic la Societatea Comerciala PRIMREC S.R.L., mantatarul isi asuma toate obligatiile incheierii
actelor in numele Consiliului local, indeplinind toate conditiile prevazute de lege pentru a avea
aceasta calitate.

CAPITOLUL III
Obiectul contractului
Art. 3. – Consiliul local imputerniceste pe domnul Băcescu Gabriel, in limitele stabilite prin
prezentul contract, sa reprezinte interesele capitalului societatii in Societatea Comerciala
PRIMREC S.R.L. Recaș.

Art. 4. – Actele intocmite de catre mandatar, in limitele puterilor primite sunt opozabile
tertilor.
CAPITOLUL IV

Termenul și prețul contractului
Art. 5. – Durata prezentului contract este de la data semnării până la data încetării calității
de reprezentant al Consiliului Local al Orașului Recaș.
Art. 6. – Prezentul contract este cu titlu gratuit.

CAPITOLUL V
Obligatiile partilor contractante
a) Obligatiile mandatarului
Art. 7. – In perioada in care capitalul societatii comerciale este al Consiliului local,
mandatarul indeplineste obligatiile stabilite prin legislatia in vigoare si actul constitutiv al societatii.
Art. 8. – Mandatarul, in exercitarea atributiilor ce ii revin, conform legislatiei in vigoare, are
obligatia ca, ori de cate ori constata situatii de natura sa prejudicieze activitatea economicofinanciara a societatii, sa anunte si sa propuna Consiliului local, modul de rezolvare a acestora
intr-un termen stabilit.
Semestrial sau ori de câte ori i se solicită, va prezenta Consiliului local o informare privind
activitatea prestata de Consiliul de administratie.
Art. 9. – Mandatarul se obliga sa indeplineasca mandatul primit pe toata durata contractului
si raspunde fata de Consiliul local pentru neaducerea la indeplinire a prevederilor art. 6.

b) Obligatiile Consiliului local
Art. 10 – Consiliul local va asigura mandatarului sprijinul solicitat in situatiile prevazute la
art. 6 și art. 7. Totodata, Consiliul local se obliga sa instruiasca mandatarul pentru asigurarea
corelarii intereselor societatii comerciale cu interesele generale ale comunitatii.
Art. 11. – Contractul este cu titlu gratuit.

CAPITOLUL VI
Răspunderea contractuală a părţilor semnatare
Art. 12. – Răspunderea mandatarilor:
a)
mandatarii sunt ţinuţi răspunzători în condiţiile legislaţiei comerciale şi prezentului
contract. în acest sens, răspunderea lor funcţionează pentru neexecutarea totală/parţială, cât
şi pentru executarea defectuoasă a acestuia;
b)
producerea de daune materiale şi morale mandantului prin fapte sau omisuni
produse în executarea contractului de mandat atrage răspunderea civilă a mandatarilor.
Art. 13. – Răspunderea mandantului:
a)
răspunderea mandantului va fi operantă în situaţia nerespectării obligaţiilor
asumate prin prezentul contract, precum şi în situaţia executării defectuoase, a neexecutării
totale sau parţiale a obligaţiilor asumate;
b)
mandantul nu răspunde pentru actele sau faptele ilicite cauzatoare de prejudicii,
săvârşite de mandatari prin depăşirea competenţelor atribuite prin prezentul contract.

CAPITOLUL VII
Modificarea contractului
Art. 14. – Prezentul contract se poate modifica la initiativa uneia dintre parti cu

acordul ambelor parti, printr-o hotarare a Consiliului local.
CAPITOLUL VII

Incetarea contractului
Art. 15. Mandatul se stinge prin:
- expirarea termenului;
- imposibilitatea fortuita de executare;
- revocarea mandatarului;
- renuntarea mandatarului;
- decesul mandatarului;
- punerea sub interdictie judecaroreasca.
Renuntarea se va face prin notificare si restituirea de catre mandatar a Contractului.
Restituirea contractului se va face si in caz de revocare a mandatarului.

CAPITOLUL VIII
Dispozitii finale
Art. 16. – Clauzele prezentului contract se pot completa si modifica prin hotarare a
Consiliului local.
Art. 17. – Clauzele prezentului contract se vor completa cu dispoziţiile privitoare la mandat
din Codul civil şi Codul comercial.
Art. 18. – Odată cu încheierea prezentului contract, contractele de mandat anterioare sau
actele adiţionale, după caz, îşi încetează valabilitatea.
Art. 19. – Prezentul contract a fost încheiat în 3 exemplare originale, câte un exemplar
pentru fiecare parte semnatară, astăzi, data de ___________________ 2016.

MANDANT,
Consiliul Local al Orașului Recaș Primar,
Ing. PAVEL TEODOR

MANDATAR,
BĂCESCU GABRIEL

S.C. PRIMREC S.R.L. Recaș
Administrator,
Ciobanu Ioan Iulian

Preşedinte de şedinţă
Consilier
Mircea - Cosmin ANTONESCU

Contrasemnează
Secretar oraș
Jr. Cătălina MOLDOVAN
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INIŢIATOR : PRIMAR – Ing. PAVEL TEODOR

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind desemnarea mandatarului Consiliului Local al Orașului Recaș la
S.C. PRIMREC S.R.L. Recaș

Consiliul Local al oraşului Recaş, judeţul Timiş,
Având în vedere:
 expunerea de motive a primarului orașului Recaș, înregistrată sub nr. 10.287 / 11.07.2016
privind necesitatea desemnării mandatarului Consiliului Local al Orașului Recaș la S.C.
PRIMREC S.R.L. Recaș;
 referatul de specialitate întocmit de secretarul orașului Recaș, înregistrat sub nr. 10.288 /
11.07.2016;
 prevederile art. 3, pct. 2., lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011, privind guvernanța
corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 prevederile Legii nr. 31/1990, privind societățile, rerepublicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
 prevederile Legii nr. 161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în
exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și
sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare;
 prevederile Hotărârii Consiliului Local al Orașului Recaș nr. 3 / 22.06.2016, privind constatarea
consiliului ca legal constituit;
 prevederile Hotărârii Consiliului Local al Orașului Recaș nr. 2 / 22.06.2016, privind validarea
mandatelor consilierilor locali;
 prevederile Hotărârii Consiliului Local al Orașului Recaș nr. 89 / 29.11.2012, privind înfiinţarea
unei societății comerciale cu răspundere limitată de interes local (S.C. PRIMREC SR.L.), cu
asociat unic orașul Recaș, prin Consiliul Local al orașului Recaș;
 prevederile Hotărârii Consiliului Local al Orașului Recaș nr. 89 / 29.11.2012, privind înfiinţarea
unei societății comerciale cu răspundere limitată de interes local (S.C. PRIMREC SR.L.), cu
asociat unic orașul Recaș, prin Consiliul Local al orașului Recaș;
 prevederile Hotărârii Consiliului Local al Orașului Recaș nr. 104 / 10.12.2012, privind
aprobarea ca S.C. PRIMREC S.R.L. să deschidă punct de lucru la Sala de Sport “Prof.
GHEORGHE LENCU” Izvin;
 raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Recaş, prin care se acordă aviz
_______;
 prevederile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c) , art. 37, art. 39 şi în temeiul art. 45
din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și
completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE
Art. 1. – Desemnarea _______, în calitate de consilier local, cetățean roman, născut la data de
_______ în ______, judeţ _______, domiciliat în ____________, str. ________ nr. _____, judeţ
Timiș, posesor al C.I. seria _____ nr. ______ eliberat de S.P.C.L.E.P. ________ la data de

_________, CNP _________, ca mandatar al
PRIMREC S.R.L. Recaș.

Consiliului Local al Orașului Recaș la S.C.

Art. 2. – Aprobarea contractului de mandat la S.C. PRIMREC S.R.L. Recaș, conform anexei nr .1
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. – Se împuternicește primarul Orașului Recaș, domnul Pavel Teodor, să semneze
contractul de mandat la S.C. PRIMREC S.R.L. Recaș.
Art. 4. – Orice altă prevedere contrară prezentei hotărâri își încetează aplicabiltatea.
Art. 5. – Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarului orașului Recaș și
serviciilor de specialitate din cadrul Primăriei orașului Recaş.
Art. 6. – Prezenta se comunică:
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş;
- Primarului oraşului Recaş;
- Secretarului orașului Recaș;
- Serviciului Economic din cadrul Primăriei orașului Recaș;
- S.C. PRIMREC S.R.L. Recaș;
- Cetăţenilor, prin afişare la sediul Primăriei oraşului Recaş și mass-media.

Președinte de ședință

Contrasemnează
Secretar Oraş
Jr. Cătălina MOLDOVAN
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Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Recaș nr. ___ / 29.07.2016

CONTRACT DE MANDAT
Nr. _________
CAPITOLUL I
Partile contractante
Art. 1 – Intre
(1) Consiliul Local al Orașului Recaș, cu sediul în Recaș, Calea Timișorei nr. 86, județ Timiș, in
calitate de actionar unic la Societatea Comerciala PRIMREC S.R.L. Recaș, reprezentat prin ing.
Pavel Teodor - primar, în calitate de mandant
S.C. PRIMREC S.R.L. Recaș, cu sediul în Recaș, Piața Sfânta Treime nr. 6, județul Timiș,
înregistrată la Registrul Comerțului Timiș sub nr. J 35/371/2013, C.U.Î. RO 31222422,
reprezentată de Ciobanu ____ - administrator,
Si

(2) D-nul (d-na) ……………………….., consilier local, născut la data de _____, cu domiciliul in
______, str...................................nr. ………, bl. …….., ap. ………., judet Timiș, posesor al C.I.
seria …….. nr. ……………………... eliberat de ………………………………….. la data de
……………....……., CNP _______, in calitate de mandatar al Consiliului Local al Orașului Recaș,
S-a incheiat prezentul contract de mandatare.

CAPITOLUL II
Conditiile contractului de mandatare
Art. 2. – In temeiul prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Orașului Recaș nr. ___ /
29.07.2016, a Legii nr. 31/1990, privind societatile, rerepublicata, cu modificarile ulterioare, Legii
nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare si Ordonantei de Urgenta nr.109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor
publice, și a Consiliul Local al Orașului Recaș, in calitatea sa de actionar unic la Societatea
Comerciala PRIMREC S.R.L. Recaș, acorda toate imputernicirile d-lui (d-nei) …………….
……………….…..., pentru incheierea de acte juridice ce rezulta din calitatea Consiliului Local al
Orașului Recaș de actionar unic la Societatea Comerciala PRIMREC S.R.L., mantatarul isi
asuma toate obligatiile incheierii actelor in numele Consiliului local, indeplinind toate conditiile
prevazute de lege pentru a avea aceasta calitate.

CAPITOLUL III
Obiectul contractului
Art. 3. – Consiliul local imputerniceste pe …………………………………., in limitele stabilite
prin prezentul contract, sa reprezinte interesele capitalului societatii in Societatea Comerciala
PRIMREC S.R.L. Recaș.

Art. 4. – Actele intocmite de catre mandatar, in limitele puterilor primite sunt opozabile
tertilor.
CAPITOLUL IV

Termenul și prețul contractului
Art. 5. – Durata prezentului contract este de la data semnării până la data încetării calității
de reprezentant al Consiliului Local al Orașului Recaș.
Art. 6. – Prezentul contract este cu titlu gratuit.

CAPITOLUL V
Obligatiile partilor contractante
a) Obligatiile mandatarului
Art. 7. – In perioada in care capitalul societatii comerciale este al Consiliului local,
mandatarul indeplineste obligatiile stabilite prin legislatia in vigoare si actul constitutiv al societatii.
Art. 8. – Mandatarul, in exercitarea atributiilor ce ii revin, conform legislatiei in vigoare, are
obligatia ca, ori de cate ori constata situatii de natura sa prejudicieze activitatea economicofinanciara a societatii, sa anunte si sa propuna Consiliului local, modul de rezolvare a acestora
intr-un termen stabilit.
Semestrial sau ori de câte ori i se solicită, va prezenta Consiliului local o informare privind
activitatea prestata de Consiliul de administratie.
Art. 9. – Mandatarul se obliga sa indeplineasca mandatul primit pe toata durata contractului
si raspunde fata de Consiliul local pentru neaducerea la indeplinire a prevederilor art. 6.

c) Obligatiile Consiliului local
Art. 10 – Consiliul local va asigura mandatarului sprijinul solicitat in situatiile prevazute la
art. 6 și art. 7. Totodata, Consiliul local se obliga sa instruiasca mandatarul pentru asigurarea
corelarii intereselor societatii comerciale cu interesele generale ale comunitatii.
Art. 11. – Contractul este cu titlu gratuit.

CAPITOLUL VI
Răspunderea contractuală a părţilor semnatare
Art. 12. – Răspunderea mandatarilor:
c)
mandatarii sunt ţinuţi răspunzători în condiţiile legislaţiei comerciale şi prezentului
contract. în acest sens, răspunderea lor funcţionează pentru neexecutarea totală/parţială, cât
şi pentru executarea defectuoasă a acestuia;
d)
producerea de daune materiale şi morale mandantului prin fapte sau omisuni
produse în executarea contractului de mandat atrage răspunderea civilă a mandatarilor.
Art. 13. – Răspunderea mandantului:
c)
răspunderea mandantului va fi operantă în situaţia nerespectării obligaţiilor
asumate prin prezentul contract, precum şi în situaţia executării defectuoase, a neexecutării
totale sau parţiale a obligaţiilor asumate;
d)
mandantul nu răspunde pentru actele sau faptele ilicite cauzatoare de prejudicii,
săvârşite de mandatari prin depăşirea competenţelor atribuite prin prezentul contract.

CAPITOLUL VII
Modificarea contractului
Art. 14. – Prezentul contract se poate modifica la initiativa uneia dintre parti cu

acordul ambelor parti, printr-o hotarare a Consiliului local.

CAPITOLUL VII
Incetarea contractului
Art. 15. Mandatul se stinge prin:
- expirarea termenului;
- imposibilitatea fortuita de executare;
- revocarea mandatarului;
- renuntarea mandatarului;
- decesul mandatarului;
- punerea sub interdictie judecaroreasca.
Renuntarea se va face prin notificare si restituirea de catre mandatar a Contractului.
Restituirea contractului se va face si in caz de revocare a mandatarului.

CAPITOLUL VIII
Dispozitii finale
Art. 16. – Clauzele prezentului contract se pot completa si modifica prin hotarare a
Consiliului local.
Art. 17. – Clauzele prezentului contract se vor completa cu dispoziţiile privitoare la mandat
din Codul civil şi Codul comercial.
Art. 18. – Odată cu încheierea prezentului contract, contractele de mandat anterioare sau
actele adiţionale, după caz, îşi încetează valabilitatea.
Art. 19. – Prezentul contract a fost încheiat în 3 exemplare originale, câte un exemplar
pentru fiecare parte semnatară, astăzi, data de ___________________ 2016.

MANDANT,
Consiliul Local al Orașului Recaș Primar,
Ing. PAVEL TEODOR

MANDATAR,

S.C. PRIMREC S.R.L. Recaș
Administrator,
Ciobanu Ioan Iulian

Președinte de ședință

Contrasemnează
Secretar Oraş
Jr. Cătălina MOLDOVAN

Calea Timişoarei nr. 86
Tel: 004-0356-177.278
Fax: 004-0356-177.279
E-mail: primariarecas@yahoo.com
Web: www.primariarecas.ro
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EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind desemnarea mandatarului Consiliului Local al
Orașului Recaș la S.C. PRIMREC S.R.L. Recaș

Conform prevederilor art. 37 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată şi actualizată: "persoanele împuternicite să reprezinte interesele unităţii
administrativ - teritoriale, în societăţi comerciale, regii autonome de interes local, asociaţii de
dezvoltare intercomunitară şi alte organisme de cooperare sau parteneriat, sunt desemnate
prin hotărâre a consiliului local, în condiţiile legii, respectandu-se configuraţia politică de la
ultimele alegeri locale".
În urma alegerilor locale din data de 5 iunie 2016, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 3
/ 22.06.2016 a fost constituit Consiliul Local al Orașului Recaș.
În acest moment, nefiind respectate prevederile mai sus menţionate, se impune
adoptarea unei hotărâri în acest sens.
Faţă de cele prezentate, propun Consiliului Local al Orașului Recaș adoptarea
proiectului de hotărâre.
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REFERAT
privind desemnarea mandatarului Consiliului Local al
Orașului Recaș la S.C. PRIMREC S.R.L. Recaș
Având în vedere prevederile din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora în exercitarea atribuţiilor ce îi
revin, Consiliul Local hotărăşte în numele unităţii administrativ teritoriale asupra tuturor aspectelor
privind funcţionarea serviciilor publice pe care le are în subordine, inclusiv cu privire la componenţa
consiliilor de administraţie a regiilor autonome, a comitetelor de coordonare sau structura Adunării
Generale a Asociaţilor la societăţile comerciale pe care le-a înfiinţat,
Rezultă ca autoritatea deliberativă, respectiv Consiliul Local, hotărăşte asupra înfiinţării şi
reorganizării regiilor de interes local, înfiinţează instituţii publice, societăţi comerciale şi servicii
publice de interes local şi instituie norme de organizare şi funcţionare a acestora. De asemenea,
urmăreşte, controlează şi analizează activitatea acestora.
Adunarea Generală a acţionarilor este organul suprem de conducere al societăţii care ia
decizii privind activitatea acesteia şi asigura politica ei economica şi comerciala.
Reprezentanţii orașului pot adopta hotărâri cu votul majorităţii membrilor Adunării Generale a
Acţionarilor. Acţionarii nu pot fi reprezentaţi în adunarile generale decât prin alţi acţionari, în baza
unei procuri speciale. Consiliul de administraţie şi funcţionarii societăţii nu-i pot reprezenta pe
acţionari. Acţionarii care, într-o anumita operaţiune, au, fie personal, fie ca mandatar al unei alte
persoane, un interes contrar aceluia al societăţii, au obligaţia să se abţina de la deliberările privind
acea operaţiune.
Dreptul de vot nu poate fi cedat, orice convenţie privind exercitarea, într-un anumit fel, a
dreptului de vot fiind nulă.
Hotărârile Adunării Generale se iau prin vot deschis, cu excepţia alegerii membrilor Consiliului
de administraţie şi a cenzorilor, a revocării lor şi luării hotărârilor privind raspunderea administratorilor,
care se iau, în mod obligatoriu, prin vot secret.
Potrivit art. 37 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, persoanele împuternicite să reprezinte interesele unităţii
administrativ-teritoriale în societăţi comerciale, regii autonome de interes local, asociaţii de dezvoltare
intercomunitară şi alte organisme de cooperare sau parteneriat, sunt desemnate prin hotărâre a
consiliului local, respectându-se configuraţia politică de la ultimele alegeri locale.
Începând cu 5 iunie 2016 configuraţia politică a Consiliului Local al Orașului Recaș este
următoarea: 12 membri P.S.D., 2 membri P.N.L. şi 1 membru A.L.D.E.
Având în vedere modificările legislative se impune reorganizarea structurilor de conducere a
regiilor şi serviciilor publice de interes local.
Faţă de cele ce preced, propun spre analiză şi aprobare Consiliului Local al Orașului Recaș
prezentul proiectul de hotărâre, privind desemnarea mandatarului Consiliului Local al Orașului Recaș

la S.C. PRIMREC S.R.L. Recaș.
Secretar oraș
Jr. Cătălina MOLDOVAN

