
 

 

 
 
 

HOTĂRÂREA NR. 27/2022 
privind aprobarea planului de administrare al Consiliului de Administrație al S.C. PARCURI 

INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L. pentru perioada 2021-2025 
 

 Consiliul Local al municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna, 
 Analizând proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare a Primarului municipiului Târgu 
Secuiesc privind aprobarea planului de administrare al Consiliului de Administrație  al S.C. 
PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L. pentru perioada 2021-2025, 
 Văzând adresa nr. 5/19.01.2022 emisă de S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-
SECUIESC S.R.L., înregistrată la Primăria mun. Târgu Secuiesc sub nr. înreg. 2000/20.01.2022, 
                În conformitate cu prevederile  art. 12 alin. (2) din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului 
Local nr. 45/2017 privind aprobarea înfiinţării societăţii comerciale cu răspundere limitată  
“PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU- SECUIESC”  care urmează să administreze parcurile 
industriale din municipiul Târgu Secuiesc,  
 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local  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,  
               Raportat la  Hotărârea nr.17/24.12.2021 al Consiliului de Administrație al S.C. PARCURI 
INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L., la dispozițiile art.2, pct.2 lit.b , ale art. 3, pct.2 lit. d, e 
și h , art.9 alin.(2) lit.b, art.13  și art. 30 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a 
întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale H.G. nr. 722/2016 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind 
gurvernanța corporativă a întreprinderilor publice și ale Legii nr. 111/2016 pentru aprobarea O.U.G. 
nr. 109/2011 privind gurvernanța corporativă a întreprinderilor publice,  
 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 Planul de administrare al S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-
SECUIESC S.R.L., elaborat de către Consiliul de Administrație al societății pe durata mandatului 
acestuia, perioada 2021-2025, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. – Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează 
Consiliul de Administrație al S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L. 

Art. 3. – Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului 
Târgu Secuiesc și Consiliul de Administrație al societății PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-
SECUIESC S.R.L. 
                                                                                   Târgu Secuiesc,  la  3 martie  2022 
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