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HOTĂRÂREA NR.74 

privind mandatarea în mod expres a reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Mangalia în 

cadrul Adunării Generale a Acționarilor a S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A. 

 

Consiliul Local Mangalia, întrunit în ședința ordinară din data de 09.06.2021, 

 Având în vedere: 

• Proiectul de hotărâre nr.91/19.05.2021 inițiat de către Primarul Municipiului Mangalia și aprobat de 

membrii Consiliului Local Mangalia; 

• Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre înregistrat cu nr.R33933 din 19.05.2021; 

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

specialitate al Primarului Municipiului Mangalia înregistrat sub nr.R33933/20.05.2021; 

• Adresa înaintată de S.C. Goldterm Mangalia S.A. nr.1223/12.05.2021, înregistrată la sediul Primăriei 

Municipiului Mangalia sub nr.33933/12.05.2021, prin care solicită Consiliului Local al Municipiului Manga-

lia, mandatarea d-lui Zbanț Iulian-Dorinel în calitate de reprezentant în cadrul Adunării Generale a Acționa-

rilor a S.C. Goldterm Mangalia S.A., să aprobe o serie de documente;  

• Raportul anual al Consiliului de Administrație al S.C. Goldterm Mangalia S.A. încheiat la 31.12.2020; 

• Raportul auditorului extern independent Casa de audit Corvinia S.R.L. Filiala Pitești înregistrat cu 

nr.1220/12.05.2021; 

• Prevederile Hotărârii nr.4/10.05.2021 a Consiliului de Administrație din cadrul S.C. Goldterm Man-

galia S.A.; 

• H.C.L. nr.316/23.12.2021 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului 

Mangalia în Adunarea Generală a Acționarilor din cadrul S.C. Goldterm Mangalia S.A.; 

• Prevederile art. 12.2.3. din Actul Constitutiv al societății S.C. Goldterm Mangalia S.A. aprobat prin 

H.C.L. nr.37/21.09.2012 privind înființarea S.C. Goldterm Mangalia S.A. ca urmare a reorganizării prin divi-

zare parțială a Regiei Autonome de Gospodărire Orășenească, Locativă și Drumuri GOLD MANAGALIA; 

• Prevederile art.28 alin.(1) și alin.(8) și art.30 din Legea contabilității nr.82/1991, republicată, cu mo-

dificările și completările ulterioare; 

• Prevederile O.M.F.P. nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile finan-

ciare anuale individuale şi situațiile financiare anuale consolidate; 

• Prevederile O.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modifică-

rile și completările ulterioare; 

• Prevederile O.M.F.P. nr.58/2021 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţii-

lor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale 

Ministerului Finanţelor Publice şi pentru reglementarea unor aspecte contabile; 

• Prevederile art.111 alin.(1) și alin.(2) din Legea nr.31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

• Raportul Comisiei Economice, Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie din cadrul Consili-

ului Local Mangalia; 

 În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.a) coroborat cu alin.(3) lit.d), art.139 alin.(1), art.240 și 

art.243 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1 Se mandatează în mod expres a reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Mangalia în cadrul 

Adunării Generale a Acționarilor a S.C. Goldterm Mangalia S.A.., în persoana domnului ZBANȚ IULIAN-

DORINEL desemnat prin H.C.L. nr.316/23.12.2020, în vederea aprobării următoarelor documente: 

 

1. Situațiile financiare anuale ale S.C. Goldterm Mangalia S.A., încheiate la 31 decembrie 2020 în baza 

Raportului de audit financiar extern și a Raportului anual al Consiliului de administrație; 

 

2. Raportul anual al Consiliului de Administrație al S.C. Goldterm Mangalia S.A. încheiat la 31 
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decembrie 2020 și descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în 

exercițiul financiar 2020; 

3. Repartizarea profitului contabil înregistrat la sfârșitul exercițiului financiar în sumă de 520.638 lei, în 

conformitate cu prevederile O.G. nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, 

companiile naționale și societățile cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile 

autonome, după cum urmează: 

- suma de 26.032 lei pentru constituirea rezervei legale în procent de 5% asupra profitului brut 

contabil; 

- suma de 494.606 lei pentru acoperirea pierderii contabile în exercițiul financiar precendet. 

 

Art.2 Orice decizie luată fără mandat, sau peste limitele prezentului mandat, este nulă de drept și va fi 

sancționată conform prevederilor legale în materie. 

 

Art.3 Secretarul General al Municipiului Mangalia va comunica prezenta hotărâre S.C. GOLDTERM 

MANGALIA S.A., domnului Zbanț Iulian-Dorinel, 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 13 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 3 voturi 

”abținere”, din nr. de 16 consilieri prezenți la ședință și un nr. de 19 consilieri locali în funcție. 

 

MANGALIA 

DATA: 09.06.2021 

 

 

 

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

FILIP DUMITRU 

 

 

 

Contrasemnează 

Secretar General Municipiu 

Ciocănel Andreea  


