
 

 

 
 
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 196/2022 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local  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 referatul de aprobare a Primarului municipiului Târgu Secuiesc 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local  nr. 118/2017 privind aprobarea modelului contractelor 
de mandat al administratorilor S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L., 
          Luând în considerare  prevederile art. 111 alin. (2) lit. c.,  art. 142 alin. (2) lit. c. din Legea nr. 
31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
            Având în vedere prevederile prevederile art. 2 pct. 2 lit. b., art. 3 pct. 2 lit.d., art. 55  din O.U.G. 
nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările 
ulterioare,           

Luând în considerare Cap. IV. Art. 2 alin. (1) al Actului constitutiv al societății 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), art. 196 
alin. (1) lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și compeltările 
ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1 – Se aprobă modificarea Anexei nr. 1, Cap. IV – Drepturile și obligațiile părților , pct. 4.1. 
lit. a) al Hotărârii Consiliului Local  nr. 118/2017 privind aprobarea modelului contractelor de mandat al 
administratorilor S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L. și va avea următorul 
conținut:  ”a) - să primească o remunerație fixă în cuantum de 5.635 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” . 

Art.2- Se aprobă modificarea Anexei nr. 2,  Cap. VI – Drepturile administratorului, art. 15 al 
Hotărârii Consiliului Local  nr. 118/2017 privind aprobarea modelului contractelor de mandat al 
administratorilor S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L. astfel: ”Administratorul 
beneficiază de o indemnizație fixă lunară brută pentru executarea mandatului încredințat în cuantum de 
350 lei”. 

Art.3. – Se aprobă modificarea Anexei nr. 3, Cap. VI – Drepturile administratorului, art. 15 al 
Hotărârii Consiliului Local  nr. 118/2017 privind aprobarea modelului contractelor de mandat al 
administratorilor S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L. și va avea următorul 
conținut: : ”Administratorul beneficiază de o indemnizație fixă lunară brută pentru executarea 
mandatului încredințat în cuantum de 350 lei”. 

Art.4 – Cu aducere la îndeplinire al prezentei hotărâri se încredințează conducerea S.C. 
PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L.. 

 
Târgu Secuiesc, la 15 decembrie 2022 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                CONTRASEMNEAZĂ  
        Lukács László                                                                        SECRETAR GENERAL,                                                                

                                                         Tóth Csilla-Enikő 
 
 

 


