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HOTĂRÂREA NR.43 
                                              din 30 martie 2017  
 
privind mandatarea reprezentantului Consiliului Judeţean Mureş în Adunarea 

Generală a Acţionarilor la S.C.„ Parc Industrial Mureş” S.A. pentru desemnarea 
auditorului statutar al societăţii 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Expunerea de motive nr.6095/23.03.2017 a Direcţiei Economice, precum şi 

avizul comisiilor de specialitate,  

Având în vedere solicitarea din  adresa nr.103 /22.03.2017 a Directorului General al SC 

Parc Industrial Mureş S.A,  

În conformitate cu prevederile Cap.IV „Audit statutar şi audit intern”, art.47 din OUG 

nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă,a întreprinderilor publice, cu modificări şi 

completări ulterioare,  

Luând în considerare prevederile art.13 din Contractul de societate,coroborate cu cele 

ale art.10 şi 11 din Statutul S.C. „Parc Industrial Mureş” S.A, precum şi prevederile 

Cap.3.- Obligaţiile reprezentantului,art.3.1 din Contractul de reprezentare 

nr.8568/27.04.2016, încheiat între Consiliul Judeţean Mureş şi doamna Monica 

Dohotariu, 

În  temeiul art.91 alin. (1) Iit. a) şi alin.(2) lit.d) , precum şi al art.97 din Legea 

administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

      hotărăşte: 

Art.1. Se mandatează reprezentantul Consiliului Judeţean Mureş în Adunarea Generală a 

Acţionarilor la S.C. Parc Industrial Mureş S.A., d-na Dohotariu Monica, să voteze 

hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor privind desemnarea auditorului statutar, în 

vederea auditării situaţiilor financiare aferente perioadei 2016-2018, cu respectarea 

prevederilor legale. 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică reprezentantului Consiliului Judeţean Mureş în 

Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Parc Industrial Mureş S.A. şi S.C. Parc Industrial 

Mureş S.A., care răspund de aducerea sa la îndeplinire. 

                                                                                             

                                                                                              

                  PREŞEDINTE                            Contrasemnează                                                                           

   Péter Ferenc                                                                                    SECRETAR 

                                                Paul Cosma 

 

                                                              

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2011/hot022_2011.htm#exp
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              Nr.6095/23.03.2016 

              Dosar VI/D/2 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentantuluiConsiliului Judeţean 

Mureş în Adunarea Generală a Acţionarilor la  S.C „Parc Industrial Mureş” S.A, pentru 

desemnarea auditorului statutar al societăţii 

 Ordonanţa de Urgenţă nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă, cu modificări şi completări 

ulterioare, prevede la  Cap.IV „ Audit şi audit intern”, obligativitatea auditării situaţiilor 

financiare ale întreprinderilor publice, înainte de depunerea la unităţile teritoriale ale 

Ministerului Finanţelor publice. 

 Astfel, art.47 stipulează la alin.(1) şi (1^1) următoarele:„ (1)Situaţiile financiare ale 

întreprinderilor publice sunt supuse auditului statutar,care se efectuează de către auditori 

statutari, persoane fizice sau juridice autorizate în condiţiile legii. 

 (1^1) Auditorii statutari sunt numiţi înainte de încheierea exerciţiului financiar de către 

adunarea generală a acţionarilor , iar în cazul regiilor autonome de către consiliul de 

administraţie, pentru o perioadă de minimum 3 ani”.  

 Având în vedere calitatea de acţionar majoritar(91,15% din capital) deţinută de Consiliul 

Judeţean Mureş la S.C”Parc Industrial Mureş” S.A”, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş 

nr.43/31.03.2016 a fost desemnat actualul reprezentant al autorităţii publice judeţene în 

Adunarea Generală a Acţionarilor,(d-na Monica Dohotariu, consilier la structura Guvernanţă 

Corporativă) încheindu-se în acest sens, Contractul de reprezentare nr.8568/27.04.2016. 

 În conformitate cu prevederile art.3.1 din Contractul de reprezentare, reprezentantul exercită 

votul în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor(unde participă şi reprezentanţii acţionarilor 

minoritari: Consiliul Local Ungheni, Consiliul Local Sînpaul, Consiliul Local Iernut şi Consiliul 

Local Luduş), pe baza mandatului încredinţat prin Hotărâre a Consiliului Judeţean Mureş. 

  Directorul general al SC Parc Industrial Mureş SA prin adresa nr.103/22.03.2017, înregistrată la 

Consiliul Judeţean Mureş sub nr.5862/22.03,2017 solicită mandatarea reprezentantului Consiliului 

Judeţean Mureş în Adunarea Generală a Acţionarilor la societate, să voteze la următoarea şedinţă 

adoptarea unei hotărâri privind desemnarea auditorului statutar, în conformitate cu prevederile 

OUG nr.109/2011privind guvernanţa corporativă. 

Aducem precizarea că auditorul statutar, persoană fizică sau juridică, se selectează de către 

societate, cu respectarea legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice, conform celor stipulate la 

art.48 din OUG109/2011 privind Guvernanţa Corporativă, cu modificări şi completări ulterioare. 

Faţă de argumentele prezentate mai sus, supunem spre dezbatere şi aprobare proiectul de 

hotărâre alăturat. 

  PREŞEDINTE                                                                  DIRECTOR EXECUTIV  

Péter Ferenc                                                                        Alin Mărginean 

 

 

  Întocmit: Monica Dohotariu, consilier 
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