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Proiect de Hotarare
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Privind desemnarea mandatarului
Societăţii Transport Urban Public S.R.L..

Consiliul Local al municipiului Turda, intrunit in şedinţa extra/ordinara la data de
_______________________________________________________________5

Luând in dezbatere proiectul de hotarare privind desemnarea mandatarului S.C. 
Transport Urban Public S.R.L., 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) al 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 desemnează, in calitate de administrator care indeplineste si funcţia de director 
al S.C. Transport Urban Public S.R.L. domnul Popescu Alin, cetăţean român, născut la data 
de! în l, domiciliat în
posesor C I , seria , nr. eliberat(ă) de ' , la data de , CNP

Art. 2 Persoana desemnata isi va îndeplini atribuţiile de administrator si director al 
societarii pana la data de 26.05.2021, conform statutuluii al societarii.

Art. 3 Se aproba modelul contractului de mandat al mandatarului societarii, anexa 1, la 
prezentul proiect de hotarare.

Art. 4 Se împuterniceşte Primarul Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei, 
sa semneze contractual de mandat al mandatarului societarii 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 www.primariaturda.ro.

http://www.primariaturda.ro










CONTRACT DE MANDAT

Art. 1. Părţile contractului

(1) MUNICIPIUL TURDA cu sediul in Turda, judeţul Cluj, Piaţa 1 Decembrie 
1918 nr.28 , telefon 0264/ 313160 , fax: 0264/ 317081, cod fiscal : 4378930, cont 
Trezoreria Turda : RO88 TREZ 2192 1A30 0530 XXXX, reprezentat prin primar Cristian 
Octavian MATEI, in baza HCL nr. __ în calitate de mandatar, pe de o parte, şi

(2) POPESCU ALIN, cetăţean român, născut la data de în ,
domiciliat în , posesor CI , seria nr.

eliberat(ă) de; , la data de; ,CNP .in calitate
de mandant, pe altă parte

Urmare a acordului de voinţă intervenit între părţile semnatare, s-a încheiat prezentul 
contract de mandat, în temeiul Legii 31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările 
şi completările ulterioare, art.2009 şi următoarele din Codul Civil privind contractul de 
mandat,
s-a incheiat prezentul contract de m andat (adm inistrare), denumit în continuare 
“Contractul”, potrivit următorilor termeni şi condiţii:

ART. 1 OBIECTUL CONTRACTULUI
în temeiul prezentului Contract, Administratorul se obligă să participe la administrarea 

Societăţii in conformitate cu prevederile legale în vigoare, Statutul Societăţii (“Actul 
Constitutiv”), şi prevederile prezentului Contract.

Pentru activitatea sa, Administratorul va primi o remuneraţie prevăzută în cadrul 
prezentului contract si va avea drepturile si obligaţiile stabilite prin prezentul contract.

ART. 2 DURATA MANDATULUI
2.1 Prezentul Contract se incheie de la data numirii, pana la data de 26.05.2024..
2.2 La implinirea termenului mandatului de administrator sau la apariţia unei 

cauze legale ori convenţionale de încetare a mandatului, contractul încheiat între Părţi va 
înceta.

2.3 Durata mandatului Administratorului poate fi prelungită numai prin 
hotărâre a Consiliului Local.

ART. 3 OBLIGAŢIILE ADMINISTRATORULUI
3.1. Administratorul este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare 

şi utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societăţii, cu respectarea limitelor 
determinate în Actul Constitutiv al Societăţii.

3.2. Administratorul are in principal, următoarele obligaţii:
• stabilirea direcţiilor principale de activitate şi de dezvoltare ale Societăţii, 

adoptarea deciziilor ce pot fi necesare şi/sau recomandabile în vederea implementării 
planului de administrare şi strategiei de afaceri generale ale Societăţii;
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