
 

 

 
 
 
 
 

 
H O T Ă R Â R E A   NR. 190 / 2021 

 privind aprobarea numirii membrilor Consiliului de Administrație al S.C. 
PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L., pentru un mandat de 4 ani 

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

Secuiesc privind aprobarea numirii membrilor Consiliului de Administrație al S.C. PARCURI 
INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L., pentru un mandat de 4 ani, 

Având în vedere prevederile art. 3 pct. 2 lit. b), art. 29  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. 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,  

Având ca temei Raportul privind numirea finală în procesul privind procedura de selecție a 
membrilor în Consiliul de Administrație la S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-
SECUIESC S.R.L nr. 24154/21.12.2021. 

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. – Se aprobă numirea membrilor Consiliului de administrație al S.C. PARCURI 

INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L., persoane selectate de către Comisia de selecție a 
candidaților pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație al S.C. PARCURI 
INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L., constituită la nivelul Autorității Publice Tutelare, 
după cum urmează:  

1. dna. Nagy Gabriella, cetățean român, născută la data de 21.07.1989, în mun. Tg. 
Secuiesc, jud.Covasna, domiciliat în mun.Tg.Secuiesc, str.Constructorului nr. 3 bl. 5 
sc. A ap. 15, jud. Covasna, identificat prin C.I. seria KV nr. 382185, eliberată de 
SPCLEP Tg.Secuiesc, la data de 27.09.2016 și CNP 2890721141812. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

2. dl. Gábor Balázs, cetățean român, născut la data de 05.08.1989, în mun. Tg. Secuiesc, 
jud. Covasna, domiciliat în mun.Tg.Secuiesc, str. Achim Andrei nr. 18, bl. 1, sc. A, et. 
3, ap. 7, jud.Covasna,  identificat prin C.I. seria KV nr. 401504, eliberat de SPCLEP 
Tg. Secuiesc la data de 12.09.2017 și CNP 1890805141814. 

3. dl. Fejér Áron, cetățean român, născut la data de 31.12.1984, în mun. Tg. Secuiesc, 
jud. Covasna, domiciliat în mun. Târgu Secuiesc, str. Gării nr. 36 sc. A et. 1 ap. 7, jud. 
Covasna, identificat prin C.I. seria KV nr. 336359, eliberat de SPCLEP Tg. Secuiesc la 
data de 25.07.2014, având CNP 1841231141818. 

Art. 2. – Se aprobă forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu persoanele desemnate 
la art.1, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3. – Se stabilește o indemnizație fixă lunară în cuantum de 304 lei brut/ședință pentru 
fiecare membru al Consiliului de administrație. 

Art. 4. – Se mandatează administratorul public, D-na Antal Emőke, cu domiciliul în orașul 
Covasna, str. Unirii nr. 2, bl. 6, sc. A, et. 2, ap. 10, jud. Covasna, posesor al C.I. seria KV nr. 
311772, eliberat de SPCLEP Covasna la data de 21.08.2013, având CNP 2610902140311, să 
semneze contractele de mandat pentru membrii Consiliului de Administrație al S.C. PARCURI 
INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L., cu semnarea contractelor de mandat prevăzut la 
art. 2. 

Art. 5. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice dispoziţie contrară se abrogă. 
Art.6. – Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul 

municipiului Târgu Secuiesc, prin compartimentele de specialitate. 

  
 Târgu Secuiesc, la 22 decembrie  2021 

  
     

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                             CONTRASEMNEAZĂ 
    Szigethy Kálmán                                                    SECRETAR GENERAL,                                                                                                                             
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