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COMISIA DE SPECIALITATE 
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PREŞEDINTE

Proiect de Hotarare
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RAPORTALSAPL

Privind aprobarea prelungirii contractului de mandat nr. 
27.262/16.12.2019, al administratorului societăţii Transport Urban Public

SRL

Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit in şedinţa extra/ordinara la data de
_________ 2021;

Luând in dezbatere proiectul de hotarare privind aprobarea prelungirii 
contractului de mandat nr. 27.262/16.12.2019, al administratorului societăţii 
Transport Urban Public SRL proiect elaborat din iniţiativa Primarului Municipiului 
Turda dl. Cristian Octavian Matei;

Având in vedere raportul de specialitate al Serviciului Administraţie Publica 
Locala precum si avizul comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local - pentru 
administraţie publică locală, servicii publice, regii, pieţe, comerţ, agricultură, asocieri, 
relaţii cu publicul, juridic, ordine publică şi apărare;

Ţinând seama de prevederile legii 31/1990-republicata-legea societăţilor 
comerciale, de prevederile art 60 alin (2) ale OUG 109/2011 privind guvemanţa 
corporativă a întreprinderilor publice precum si de prevederile actului constitutiv al 
societăţii Transport Urban Public S.R.L.

In temeiul prevederilor art. 129 alin. 3, lit c, art. 139, al. (6), art (7) ale art. 196, 
al (1),litera a, din OUG 57/2019 privind Codul administrativ precum şi ale 
regulamentului de funcţionare al Consiliului Local Turda.

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.l. Se aproba prelungirea contractului de mandat nr. 27.262/16.12.2019, al 
administratorului societăţii Transport Urban Public SRL, dl. Popescu Alin cetăţean 
român, născut la data de ~ în mun. Turda, domiciliat în mun. Turda str.

Judeţ Cluj, posesor CI , seria nr. eliberat(ă) de
SPCLEP Turda, la data de , CNP care îndeplineşte si
funcţia de director al aceleiaşi societăţi.

Art.2. Persoana desemnata isi va îndeplini atribuţiile de administrator si director 
pe o perioada de 4 ani de la data numirii sale prin Hotarare de Consiliul Local, 
conform statutului societăţii.

Art. 3. In termen de 5 zile de la adoptarea prezentei hotarari se va încheia un act 
adiţional la contractul de mandat nr. 27262/16.12.2019, care va cuprinde modificările 
intervenite conform prezentei hotarari. Restul prevederilor contractuale raman 
neschimbate.



Art. 4. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian 
Matei, sa semneze actul adiţional la contractul de mandat al administratorului 
societăţii Transport Urban Public S.R.L..

Art. 5 Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului municipiului, 
în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului 
Judeţului Cluj, Serviciului Administraţie Publica Locala în vederea ducerii la 
îndeplinire, societăţii TUP S.R.L., domnului Popescu Alin, si se aduce la cunoştinţă 
publică prin afişare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet 
vvww.inimariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA, CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL municipiului TURDA, 

Mihaela Elena Mărginean



ROMANIA 
JUDEŢUL CLUJ 
MUNICIPIUL TURDA 
PRIMARIA 
SAPL

Proiectul de hotarare supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Turda 
priveşte aprobarea prelungirii contractului de mandat nr. 27.262/16.12.2019, al 
administratorului societarii Transport Urban Public SRL

Prin HCL 173/26.05.2017, s-a infiintat de către municipalitatea turdeana ca si 
asociat unic o societate cu răspundere limitata, persoana juridica romana, 
TRANSPORT URBAN PUBLIC S.R.L., care asigura prin contractul de delegare 
a gestiunii nr. 25492/26.11.2019 serviciul de transport public local de calatori prin 
curse regulate pe raza municipiului Turda.

Noii societari nu ii sunt aplicabile dispoziţiile OUG 109/2011 privind 
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, asa cum rezulta din art 60 alin (2) al 
actului normativ menţionat potrivit carora ’’Prin derogare de la prevederile art. 28 alin. 
(1), art. 29 şi art. 34, în cazul societăţilor înfiinţate conform Legii nr. 31/1990, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care nu sunt organizate ca 
societăţi pe acţiuni, numărul administratorilor şi procedura de selecţie a acestora, 
precum şi constituirea unor comitete ale administratorilor sunt stabilite de autoritatea 
publică tutelară prin actul constitutiv al societăţilor respective. ”

In baza aceluiaşi act administrativ, a fost desemnat in calitate de administrator al 
societarii care indeplineste si calitatea de director dl. Popescu Alin pentru o durata de 
4 ani, pana in data de 26.05.2021. Consecutiv acesta a fost împuternicit sa realizeze 
formalităţile necesare in vederea înmatriculării societarii la Registrul Comerţului.

Mandatul administratorului se incheie la data de 26.05.2020, prin acest contract 
prevazandu-se posibilitatea, ca durata mandatului sa poata fi prelungita prin act 
adiţional, in baza hotarare a Consiliului Local.

Conform actului constitutiv durata unui mandat este de 4 ani.
Raportat la prevederile legale incidente si anume Legea 31/1990- republicata 

-legea societăţilor precum si la dispoziţiile actului constitutiv al societarii se propune 
incheierea unui act adiţional care sa prelungească durata contractului pentru inca un 
mandat de 4 ani.

In conformitate cu prevederile art 129, alin (3) lit. d din Codul administrativ, 
consiliul local “exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi 
obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii 
autonome, în condiţiile legii. ’’

Având in vedere aspectele de fapt si de drept expuse si in considerarea faptului ca 
obiectul proiectului de hotarare reprezintă o măsură de ordin legal si concomitent o 
măsură de funcţionare a societarii, propunem adoptarea proiectului de hotarare in 
forma prezentata.

RAPORT DE SPECIALITATE

SEF SERVICIU
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REFERAT DE APROBARE

Proiectul de hotarare propus si supus spre aprobare priveşte aprobarea 
prelungirii contractului de mandat nr. 27.262/16.12.2019, al administratorului 
societăţii Transport Urban Public SRL

Prin HCL 173/26.05.2017, s-a infiintat de către municipalitatea turdeana ca si 
asociat unic o societate cu răspundere limitata, persoana juridica romana, 
TRANSPORT URBAN PUBLIC S.R.L., care asigura prin contractul de delegare 
a gestiunii nr. 25492/26.11.2019 serviciul de transport public local de calatori prin 
curse regulate pe raza municipiului Turda.

In baza aceluiaşi act administrativ, a fost desemnat in calitate de administrator al 
societăţii care indeplineste si calitatea de director dl. Popescu Alin pentru o durata de 
4 ani, pana in data de 26.05.2021. Consecutiv acesta a fost imputemicit sa realizeze 
formalităţile necesare in vederea inmatricularii societăţii la Registrul Comerţului.

Mandatul administratorului se incheie la data de 26.05.2020, prin acest contract 
prevazandu-se posibilitatea, ca durata mandatului sa poata fi prelungita prin act 
adiţional, in baza hotarare a Consiliului Local.

In conformitate cu prevederile art 129, alin (3) lit. d din Codul administrative, 
consiliul local “exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi 
obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii 
autonome, în condiţiile legii. ”

Având in vedere aspectele de fapt si de drept expuse si in considerarea faptului ca 
obiectul proiectului de hotarare reprezintă o măsură de ordin legal si concomitent o 
măsură de funcţionare a societăţii, propunem adoptarea proiectului de hotarare in 
forma prezentata.

PRIMARUL MUNICIPIULUI TURDA 
CRISTIAN OCT A VIAN M (TEI



ROMÂNIA 
JUDEŢUL CLUJ 
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CONSILIUL LOCAL

EP T Â R Â R E A  NR. 173
din data de 26.05.2017

privind infiintarea societăţii TRANSPORT URBAN PUBLIC SRL

Consiliul Local al Municipiului Turda intrunit in şedinţa ordinara din data de 
26.05.2017 .

Luând in dezbatere proiectul de hotarare privind infiintarea societăţii 
TRANSPORT URBAN PUBLIC SRL elaborat din iniţiativa primarului municipiului 
Turda dl. Cristian Octavian Matei;

Având in vedere raportul de specialitate al Serviciului Administraţie Publica 
Locala , precum si avizul comisiilor de specialitate nr. 1 -  pentru buget, finanţe, 
prognoze economice, nr. 2 - pentru administraţie publică locală, servicii publice, regii, 
pieţe, comerţ, agricultură, asocieri, relaţii cu publicul, juridic, ordine publică şi apărare 
ale Consiliului Local al municipiului Turda;

în temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990- republicata - legea societăţilor, ale art. 
17, art. 36, alin (2) lit. “a”, alin. (3) lit. “c”, art. 45, precum şi ale art. 115, alin. (1), 
lit.” b”, alin. (3), alin. (5) şi alin. (6) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,precum 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 aproba infiintarea societăţii TRANSPORT URBAN PUBLIC SRL, 
societate comerciala cu răspundere limitata, cu asociat unic Municipiul Turda, avand 
sediul in municipiul Turda, strada Mihai Viteazu, nr. 43, potrivit statutului prevăzut in 
anexa nr. 1 si a dovezii privind disponibilitatea si rezervarea firmei prevăzută in anexa 
nr. 2, anexe care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. (1) Aportul asociatului unic la constituirea capitalului social in numerar 
al societăţii, subscris si varsat este de 10.000 lei fiind împărţit într-un număr de 1000 
părţi sociale, cu o valoare nominală de 10 lei/parte socială, reprezentând 100% din 
capitalul social.

(2) Asociatul unic deţine toate părţile sociale şi participă deplin (100 %) atât la 
beneficii, cât şi la pierderi.

Art. 3. Administratorul care indeplineste si funcţia de director al societăţii 
TRANSPORT URBAN PUBLIC SRL este desemnat in persoana d-lui Popescu Alin 
cetăţean român, născut la data de în municipiul , domiciliat în

posesor
eliberată de SPCLEP , la data de , CNP

Durata mandatului administratorului este de 4 ani socotiţi de la momentul adoptării 
prezentei hotarari.



Art. 4. (1) Se împuterniceşte administratorul societăţii TRANSPORT URBAN 
PUBLIC S.R.L., domnul Popescu Alin cetăţean român, născut la data de ! 
în

, posesor CI, seria nr. eliberată de SPCLEP , la data de
, C N P ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ J  sa semneze actul constitutiv si toate celelalte acte 

prevăzute de lege necesare in vederea realizării formalităţilor de inmatriculare la 
Oficiul Registrului Comerţului Cluj.

(2) Se imputemiceste domnul Popescu Alin cetăţean român, născut la data de
domiciliat în

de
, posesor C I , seria| 

CNP
TRANSPORT URBAN PUBLIC SRL.

eliberată de SPCLEP , la data 
sa deschidă contul de capital al societăţii

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului municipiului, 
în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului 
Judeţului Cluj, Serviciului Administraţie Publica Locala si Direcţiei Economice în 
vederea ducerii la îndeplinire, persoanei desemnate la art. 3 al prezentei hotarari şi se 
aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe 
pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Anca Doru Paul Ioan

,,4/
VOTURI: pentru 18

împotrivă - 
abţineri -

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

CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETARUL municipiului TURDA,

http://www.primariaturda.ro
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