
 

 

 
 
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 88/2021  
 privind numirea unui administrator provizoriu executiv 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 numirea unui administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al S.C. PARCURI 
INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L., 
 Luând act de cererea de demisie a D-lui Szöllősi Tamás atât din funcția de administrator executiv 
în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC 
S.R.L., cât și din funcția de Director general al S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC 
S.R.L. din data de 31.05.2021, 
 Ca urmare a solicitării Consiliului de administrație al S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-
SECUIESC S.R.L. nr. 39/02.06.2021, înregistrat la Primăria mun. Târgu Secuiesc sub nr. înreg. 
12324/03.06.2021, cu privire la numirea unui administrator provizoriu în Consiliul de administrație al 
societății, 
 Având în vedere art. 3 pct. 5, art. 28 alin. (1), precum și art. 641 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, 
 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 numește dl. Fejér Áron, domiciliat în mun. Târgu Secuiesc, str. Gării nr. 36 sc. A et. 1 
ap. 7, jud. Covasna, posesor a C.I. seria KV nr. 336359, eliberat de SPCLEP Tg. Secuiesc la data de 
25.07.2014, având CNP 1841231141818, în funcția de administrator provizoriu executiv în cadrul 
Consiliului de administrație al S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L. până la 
finalizarea procedurii de selecție a administratorului , în locul domnului Szöllősi Tamás. 
 Art. 2. – Durata mandatului provizoriu este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive 
temeinice, până la maximum 6 luni, de la data semnării contractului de mandat. 
 Art. 3. – Se aprobă forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu persoana desemnată la art.1, 
conform anexei , care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 4. – Se împuternicește Primarul Municipiului Târgu Secuiesc, dl. Bokor Tiberiu să semneze 
contractul de mandat în forma  prevăzută la art. 4 din prezenta hotărâre.  
 Art. 5. – Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului 
Târgu Secuiesc. 

                                         Târgu Secuiesc, la 24 iunie 2021 
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