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PROIECT DE HOTARARE

privind aprobarea prelungirii contractului de mandat al administratorului societăţii 
Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL

Consiliul Local al municipiului Turda, intrunit in şedinţa ordinara la data de 
2019;

Luând in dezbatere proiectul de hotarare privind aprobarea prelungirii contractului de 
mandat al administratorului societăţii Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL, 
proiect elaborat din iniţiativa Primarului Municipiului Turda dl. Cristian Octavian Matei;

Având in vedere raportul de specialitate al Serviciului Administraţie Publica Locala, 
prevederile art. 3 al HCL nr. 52/28.02.2017 privind desemnarea administratorului societăţii 
Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL, 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 prevederile art. 194, art. 197, alin. 1 ale Legii nr. 31/1990 -  republicată, 
legea societăţilor, de prevederile art. 60 alin. 2 al OUG nr. 109/2011 privind guvemanţa 
corporativă a întreprinderilor publice precum si de prevederile actului constitutiv al societăţii 
Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL.

In temeiul prevederilor art. 36 alin. 3, lit “c”art. 45 alin. (1), alin (5)si alin (6), ale art. 
115, alin. 1, lit. “b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala -  modificata 
si 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 aprobă prelungirea contractului de mandat al administratorului care 
indeplineste si funcţia de director al societăţii Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda 
SRL, în persoana domnului Ursuleanu Gabriel-Bogdan,

începând cu data de 17.06.2019 până la data de
17.06.2021.

Art. 2. Se aprobă modificarea actului constitutiv al societăţii Administrarea 
Patrimoniului Imobiliar Turda SRL în sensul celor prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se împuterniceşte domnul Ursuleanu Gabriel-Bogdan să realizeze toate 
demersurile necesare în vederea înregistrării la Registrul Comerţului a modificărilor la actul 
constitutiv al societăţii Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL.

Art. 4. începând cu data prezentei, orice alte prevederi contrare îşi încetează 
aplicablitatea..

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului municipiului Turda, 
în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului 
Cluj, Serviciului Administraţie Publica Locala în vederea ducerii la îndeplinire, societăţii 
Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL, domnului Ursuleanu Bogdan şi 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
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EXPUNERE DE MOTIVE

Obiectul prezentului proiect de hotărâre îl constituie aprobarea prelungirii 
contractului de mandat al administratorului societăţii Administrarea Patrimoniului Imobiliar 
Turda SRL.

în conformitate cu prevederile art. 194, al Legii nr. 31/1990 -  legea societăţilor (1)
Adunarea generală a asociaţilor are următoarele obligaţii principale: ...b) să desemneze 
administratorii şi cenzorii, să îi revoce/demită şi să le dea descărcare de activitate, precum 
şi să decidă contractarea auditului financiar, atunci când acesta nu are caracter obligatoriu, 
potrivit legii;

Potrivit art. 197, alin. 1 al Legii nr. 31/1990 -  legea societăţilor Societatea este 
administrată de unul sau mai mulţi administratori, asociaţi sau neasociaţi, numiţi prin actul 
constitutiv sau de adunarea generală.

Deasemenea, potrivit prevederilor art. 36 lin. 3 lit. c din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publica locala, republicată, cu modificările si completările ulterioare, Consiliul 
Local exercita, in numele unităţilor administrativ teritoriale toate drepturile si obligaţiile 
corespunzătoare participatiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii autonome, in 
condiţiile legii;

Facem precizarea că societăţii API Turda SRL nu îi sunt aplicabile dispoziţiile 
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporative a 
intreprinderilor publice, asa cum rezultă din art. 60, alin. 2, potrivit cărora 2) Prin derogare 
de la prevederile art. 28 alin. (1), art. 29 şi art. 34. în cazul societăţilor înfiinţate conform 
Le<zii 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.

în conformitate cu prevederile art. 36 alin. 1, alin. 3, lit. c, art. 45 alin. 1 si 6, ale art. 
115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala -  republicata, 
consider oportun şi pe cale de consecinţă propun spre dezbatere şi adoptare proiectul de 
hotărâre în forma prezentată.

Primarul municipiului Turda, 
Cristian Octavian Matei
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RAPORT DE SPECIALITATE

Proiectul de hotarare supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Turda 
priveşte aprobarea prelungirii contractului de mandat al administratorului societăţii 
Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL.

în conformitate cu prevederile art. 194, al Legii nr. 31/1990 -  legea societăţilor (1) 
Adunarea generală a asociaţilor are următoarele obligaţii principale: ...b) să desemneze 
administratorii şi cenzorii, să îi revoce/demită şi să le dea descărcare de activitate, precum 
şi să decidă contractarea auditului financiar, atunci când acesta nu are caracter obligatoriu, 
potrivit legii;

Potrivit art. 197, alin. 1 al Legii nr. 31/1990 -  legea societăţilor Societatea este 
administrată de unul sau mai mulţi administratori, asociaţi sau neasociaţi, numiţi prin actul 
constitutiv sau de adunarea generală.

Deasemenea, potrivit prevederilor art. 36 lin. 3 lit. c din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publica locala, republicată, cu modificările si completările ulterioare, Consiliul 
Local exercita, in numele unităţilor administrativ teritoriale toate drepturile si obligaţiile 
corespunzătoare participatiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii autonome, in 
condiţiile legii;

Facem precizarea că societăţii API Turda SRL nu îi sunt aplicabile dispoziţiile 
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporative a 
intreprinderilor publice, asa cum rezultă din art. 60, alin. 2, potrivit cărora 2) 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.

în conformitate cu prevederile art. 36 alin. 1, alin. 3, lit. c, art. 45 alin. 1 si 6, ale art. 115, 
alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala -  republicata, 
solicităm adoptarea proiectului de hotărâre.

Şef Serviciu Administraţie Publică Locală 
Ioana Ursula Iftime
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