
 

 

 
 
 
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 142/2021 
privind prelungirea mandatului administratorului provizoriu numit în Consiliul de 

Administrație al S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L. 
 

Consiliul Local al municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna, 
Analizând proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare al primarului municipiului Târgu 

Secuiesc privind prelungirea mandatului administratorului provizoriu numit în Consiliul de 
Administrație al S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L., 

Având în vedere prevederile art. 3 pct. 5, art. 28 alin. (1), precum și art. 641 alin. (5) din O.U.G 
nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările 
ulterioare  , 

Observând prevederile art. 3 alin. (3) și art. 12 alin. (2) al Actului constitutiv al S.C. PARCURI 
INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 45/2017, 
           Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 88/2021 privind numirea unui 
administrator provizoriu executiv în Consiliul de Administrație al S.C. PARCURI INDUSTRIALE 
TÂRGU-SECUIESC S.R.L.  și ale  Hotărârii Consiliului Local nr. 115/2021 privind aprobarea 
declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliul de Administrație al S.C. PARCURI 
INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L. în conformitate cu legislația privind guvernanța 
corporativă,  

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. a., coroborat cu art. 129 alin. (3) lit. d., art. 139 alin. (1) și art. 196 
alin. (1) lit. a. din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
Art. 1. – Mandatul administratorului provizoriu, numit în Consiliul de administrație al S.C. 

PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L. prin Hotărârea Consiliului Local nr.88/2021, 
se prelungește până la numirea noilor administratori ca urmare a finalizării procedurii de selecție 
inițiate prin Hotărârea Consiliului Local  nr. 115/2021, dar nu mai mult de 2 luni, începând cu data de 
25.10.2021. 

Art. 2. – (1) Se aprobă încheierea unui act adițional la contractul de mandat dintre Municipiul 
Târgu Secuiesc prin Consiliul Local al Municipiului Târgu Secuiesc și persoana numită provizoriu în 
calitate de administrator, pentru prelungirea mandatului  conform celor expuse la  art. 1 din prezenta 
hotărâre. 

(2) Se mandatează Primarul Municipiului Târgu Secuiesc cu semnarea actului adițional la 
contractul de mandat prevăzut la alin. (1). 
  Art. 3. – Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului 
Târgu Secuiesc. 
  

     Târgu Secuiesc, la 20 octombrie 2021 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
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