
 

 

 
H O T Ă R Â R E A   NR.  18/2018 

privind completarea H.C.L. nr. 118/2017 privind aprobarea modelului contractelor de 
mandat al administratorilor S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L. 
  

Consiliul Local al municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna, 
 Analizând proiectul de hotărâre şi expunerea de motive a Primarului municipiului Târgu 
Secuiesc privind completarea H.C.L. nr. 118/2017 privind aprobarea modelului contractelor de 
mandat al administratorilor S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L., 
 Văzând O.U.G. nr. 79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, 
 Ținând seama de dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a 
întreprinderilor publice, precum și a Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale,  

Luând în considerare prevederile Actului constitutiv al S.C. PARCURI INDUSTRIALE 
TÂRGU-SECUIESC S.R.L., aprobat prin H.C.L. Tg. Secuiesc nr. 45/2017, 
 Având în vedere prevederile art. 36 alin. (2) lit. a), art. 37, art. 45 alin. (1) și art. 115 
alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Articol unic – Anexele H.C.L. nr. 118/2017 privind aprobarea modelului contractelor 
de mandat al administratorilor S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L. se 
modifică și se completează astfel: 

1. Se modifică în Anexa nr. 1 Cap. IV – Drepturile și obligațiile părților pct. 4.1. lit. a) 
astfel: ”să primească o remunerație fixă în cuantum de 4.596 lei brut/lună, renegociabilă 
anual, conform criteriilor de performanță anexate prezentei, să beneficieze de remuneratie 
variabilă în procent de până la 20% lunar, în funcție de îndeplinirea criteriilor de performanță 
anexate prezentei” . 

2. Se modifică în Anexa nr. 1 Cap. IV – Drepturile și obligațiile părților pct. 4.1. lit. b) 
astfel: ”să beneficieze de concediu de odihnă plătit de 30 de zile lucrătoare/an”. 

3. Se modifică în Anexa nr. 2 Cap. VI – Drepturile administratorului art. 15 astfel: 
”Administratorul beneficiază de o indemnizație fixă lunară brută pentru executarea mandatului 
încredintat în cuantum de 304 lei”. 

4. Se modifică în Anexa nr. 3 Cap. VI – Drepturile administratorului art. 15 astfel: 
”Administratorul beneficiază de o indemnizație fixă lunară brută pentru executarea mandatului 
încredintat în cuantum de 304 lei”. 
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