
 
 

 
HOTĂRÂREA NR.319 

        privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Mangalia în Adunarea Generală a 

Acționarilor din cadrul S.C. ADMINISTRAREA PARCULUI INDUSTRIAL MANGALIA S.R.L 

 

Consiliul Local Mangalia, întrunit în ședința ordinară din data de 23.12.2020, 

 Având în vedere: 

• Proiectul de hotărâre nr.374/16.12.2020 inițiat de Primarul Municipiului Mangalia și aprobat de membrii 

Consiliului Local Mangalia conform procesului verbal al ședinței; 

• Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre înregistrat cu nr.70887/16.12.2020; 

• Raportul de specialitate Compartimentului Relația cu Consiliul Local din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Municipiului Mangalia, înregistrat cu nr.R70887/16.12.2020; 

• Adresa S.C. Administrarea Parcului Industrial Mangalia S.R.L. nr.326/16.12.2020 înregistrată la sediul 

Primăriei Municipiului Mangalia sub nr.70540/16.12.2020 prin care solicită desemnarea unui reprezentant al 

Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor a societății; 

• Prevederile Ordinului Prefectului Județului Constanța nr.754 din data de 04.11.2020 privind constatarea 

îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Local al Municipiului Mangalia, înregistrat la sediul 

Primăriei Municipiului Mangalia sub nr. 61171 din 04.11.2020; 

• Prevederile H.C.L. nr.13/14.07.2016 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Mangalia în 

Adunarea Generală a Acționarilor din cadrul S.C. Administrarea Parcului Industrial Mangalia S.R.L.; 

• Prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările 

ulterioare; 

• Prevederile art.131 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, 

• Raportul Comisiei Economice, Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie, Comisiei Sociale, Sănă-

tate, Culte și Învățământ și al Comisiei Urbanism. Amenajarea Teritoriului și Juridică din cadrul Consiliului Local 

Mangalia; 

       În temeiul art.129 alin.(2) lit.a) și lit.d) coroborat cu alin.(3) lit.d) și alin.(7) lit.n), art.139 alin.(1), art.196 alin.(1) 

lit.a), art.240 și art.243 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1 Desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Mangalia în Adunarea Generală a Acționarilor 

din cadrul S.C. Administrarea Parcului Industrial Mangalia S.R.L., în persoana domnului IONIȚĂ DRAGOȘ-MA-

RIAN. 

 

Art.2 Persoana desemnată la art.1 va reprezenta și va apăra interesele unității administrativ-teritoriale și va exercita 

dreptul de vot aferent acțiunilor Consiliului Local al Municipiului Mangalia, conform mandatului expres care va fi 

acordat de către membrii Consiliului Local al Municipiului Mangalia pentru fiecare Adunare Generală a Acționarilor. 

Orice decizie luată fără mandat sau peste limitele mandatului este nulă de drept și va fi sancționată conform 

normelor legale în vigoare. 

 

Art.3 Începând cu data prezentului act administrativ, orice altă prevedere contrară își încetează aplicabilitatea. 

 
Art.4 Secretarul General al Municipiului Mangalia va comunica prezenta hotărâre domnului Ioniță Dragoș-Marian, 

S.C. Administrarea Parcului Industrial Mangalia S.R.L., direcțiilor și serviciilor de specialitate în vederea ducerii la 

îndeplinire, Primarului Municipiului Mangalia, Instituției Prefectului – Județul Constanța pentru controlul și 

verificarea legalității, și o va afișa în locuri publice pentru a fi adusă la cunoștința cetățenilor municipiului. 

 

  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 11 voturi ”pentru”, 7 voturi ”împotrivă” și 0 voturi 

”abținere”, din nr. de 18 consilieri  prezenți la ședință și un nr. de 19 consilieri locali în funcție. 

 

MANGALIA 

DATA: 23.12.2020 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

ANGELESCU DRAGOȘ 

Contrasemnează 

Secretar General Municipiu 

Ciocănel Andreea 


