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Data:
Comisia de specialitate nr. 2 a 
Consiliului Local al mun. Turda 
Preşedinte Orbean Ioana

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda în cadrul Adunării 
Generale a Acţionarilor a societăţii Domeniul Public Turda S.A.

Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în şedinţa extra/ordinară din data 
d e ___  __2021;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului 
Municipiului Turda în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor a societăţii Domeniul Public 
Turda S.A. proiect elaborat din iniţiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Cristian 
Octavian Matei;

în considerarea prevederilor art. 120, art. 125 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, 
cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 44, art. 45, alin. 1, alin. 2 şi alin. 4 din OUG 
nr. 109/2011 privin guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, precum şi ale HCL nr. 
142/18.07.2016 , privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda în cadrul Adunării 
Generale a Acţionarilor a societăţii Domeniul Public Turda SA;

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere raportului de specialitate nr. al Serviciului
Administraţie Publică Locală, precum şi avizul comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului 
Local al Municipiului Turda -  administraţie publică locală, servicii publice, regii, pieţe, 
comerţ, agricultură, asocieri, relaţii cu publicul, juridic, ordine publică şi apărare;

în temeiul drepturilor conferite de prevederile art. 129, alin. 1, alin. 2, lit. a, alin. 3, lit. 
d, art. 131, art. 136, art. 139, alin. 1 şi art. 196 alin. 1, lit. a, din OUG nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Regulamentului 
de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al municipiului Turda;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se revocă reprezentantul Municipiului Turda în cadrul Adunării Generale a 
Acţionarilor a societăţii Domeniul Public Turda S.A, în persoana domnului Cernea Sandu 
Cristian.

Art. 2. Se desemnează ca reprezentant al Municipiului Turda în cadrul Adunării 
Generale a Acţionarilor la societatea Domeniul Public Turda S.A., domnul consilier local 
Sima Radu Mihai, cetăţean român, născută la data de domiciliat în Municipiul
Turda, str. , judeţul Cluj, identificată cu CI seria nr.

I, eliberată de SPCLEP Turda la data de , CNP

Art. 3. Reprezentarea Municipiului Turda, în Adunarea Generală a Acţionarilor a 
societăţii Domeniul Public Turda S.A va fi făcută în baza unui mandat special din partea 
consiliului local, în conformitate cu prevederile legale şi ale actului constitutiv.



Art. 4. La data adoptării prezentei, HCL nr. 142/18.07.2016, precum şi orice alte 
dispoziţii contrare işi încetează aplicabilitatea.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului general al 
municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei 
Prefectului Judeţului Cluj, precum şi persoanelor nominalizate la art. 1 şi art. 2 al prezentei 
hotărâri, societăţii Domeniul Public Turda SA şi societăţii Administrarea Patrimoniului 
Imobiliar Turda SRL în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunoştinţa publică prin 
afişare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet 
www.primariaturda.ro.

VOTURI, pentru
împotrivă
abţineri

Numărul total al consilierilor în funcţie este 21. 
Numărul consilierilor participanţi la vot este .

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETARUL general al 

municipiului TURDA,
Jr. Mărginean Elena Mihaela

Năstase Paul

http://www.pri


ROMÂNIA 
JUDEŢUL CLUJ 
MUNICIPIUL TURDA 
PRIMAR

REFERAT DE APROBARE

Obiectul prezentului proiect de hotărâre îl constituie desemnarea reprezentantului 
Municipiului Turda în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor a societăţii Domeniul Public 
Turda S.A.

Luând în considerare:
- Prevederile art. 129 alin. 3 lit. d din OUG. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările şi completările ulterioare, în baza cărora, consiliul local exercită, în numele 
unităţilor administrativ teritoriale toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor 
deţinute la societăţi comerciale sau regii autonome, în condiţiile legii;

- Prevederile art. 44 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a 
întreprinderilor publice, precum şi ale HCL nr. 142/18.07.2016, privind desemnarea 
reprezentantului Municipiului Turda în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor a societăţii 
Domeniul Public Turda SA;

Consider oportun şi pe cale de consecinţă propun spre dezbatere şi adoptare proiectul 
de hotărâre în forma prezentată.

Primarul municipiului Turda, 
Cristian Octavian Matei



ROMÂNIA 
JUDEŢUL CLUJ 
MUNICIPIUL TURDA 
PRIMĂRIA
Serviciul Administraţie Publică Locală 
Nr. |

RAPORT DE SPECIALITATE

Proiectul de hotărâre supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Turda priveşte 
desemnarea unui reprezentant al Municipiului Turda în Adunarea Generala a Acţionarilor a 
societăţii Domeniul Public Turda SA.

In calitate de acţionar principal, se circumscrie ca o formă prin care Municipiul Turda, 
prin autoritatea sa legislativă, poate să îşi exercite atribuţiile sale în cadrul AGA.

In conformitate cu prevederile art. 125, al Legii nr. 31/1990 -  legea societăţilor, cu 
modificările şi completările ulterioare, (1) Acţionarii pot participa si vota în adunarea 
generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare 
generală.

(2) Acţionarii care nu au capacitate de exerciţiu, precum şi persoanele juridice pot f i  
reprezentaţi/reprezentate prin reprezentanţii lor legali care, la rândul lor, pot da altor 
persoane împuternicire pentru respectiva adunare generală.

Deasemenea, potrivit prevederilor art. 129, alin. 3, lit. d din OUG. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Local exercită, în 
numele unităţilor administrativ-teritoriale toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare 
participaţiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii autonome, în condiţiile legii',

în considerarea prevederi lor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind 
guvernanta corporativă a intreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, 
ale art. 129, alin. 2, lit. a, alin. 3, lit. d, art. 131, art. 139, alin. 1 şi art. 196, alin. 1, lit. a, din 
OUG. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, solicităm adoptarea proiectului de hotărâre.

Şef Serviciu Administraţie Publică Locală 
Ioana Ursula Iftime



ROMÂNIA 
JUDEŢUL CLUJ 
MUNICIPIUL TURDA 
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A  NR. 142
din data de 18.07.2016

privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda in Adunarea 
Generala a Acţionarilor Societăţii Domeniul Public Turda SA

Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in şedinţa extraordinara din data 
de 18.07.2016;

Luând in dezbatere proiectul de hotarare cu privire la desemnarea 
reprezentantului Municipiului Turda in Adunarea Generala a Acţionarilor Societarii 
Domeniul Public Turda SA, proiect elaborat din iniţiativa Primarului Municipiului 
Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

Având în vedere raportul de specialitate nr. 14414/12.07.2016 al Serviciului 
Administraţie Publica Locala, precum si expunerea de motive;

Ţinând cont de prevederile art. 120, ale art. 125 alin. 1 din Legea 31/1990 
privind societăţile de prevederile art. 44 si art. 45 alin. 1, alin. 2 si alin. 4 din OUG 
nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. a, alin. 3, lit. c, art. 37, art. 45 alin. 1 
si alin, 6, precum si ale art. 115 alin. 1 lit. b din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publica locala,republicata, si ale Regulamentului de organizare si 
funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Turda,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se revoca domnul Crisan Radu Cosmin din calitatea de reprezentant al 
Municipiului Turda în Adunarea Generala a Acţionarilor Societarii Domeniul Public 
Turda SA.

Art. 2. Se desemnează reprezentantul Municipiului Turda in Adunarea 
Generala a Acţionarilor Societăţii Domeniul Public Turda SA, in persoana domnului 
Cernea Sandu - Cristian, cetatean român, născut la data de , în Turda, cu
domiciliu] in municipiul Turda, str. nr; judeţul’Cluj, posesor aL
CI, seria , nr. eliberata de SPGLEP la data de > >

Art. 3. Reprezentarea in AGA va fi făcută in baza unui mandat special din 
partea Consiliului Local.



A rt 4. La data adoptării prezentei hotărâri, orice alta prevedere contrara îsi 
încetează aplicabilitatea, iar actul constitutiv al societăţii se va modifica 
corespunzător, în sensul menţionării reprezentantului nou desemnat.

Art. 5. Comunicarea si ducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se 
încredinţează Primarului municipiului Turda, Secretarului municipiului Turda, 
doamnei/domnului Cernea Sandu Cristian si Societarii Domeniul Public Turda SA.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA,
Ros Nicolae

CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETARUL municipiului TURDA,

Jr. Paula Letjitia Mic

V OTURI: pentru 13
împotriva - 
abţineri 5

Numărul total al consilierilor în funcţie este 21. 
Numărul consilierilor participanţi la vot este 18.


