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HOTĂRÂREA NR.94 

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

Adunării Generale a Acționarilor a S.C. Administrarea Parcului Industrial Mangalia S.R.L. 

 

 

Consiliul Local Mangalia, întrunit în ședința extraordinară, convocată de îndată, din data de 

05.05.2022, 

 Având în vedere:  

• Proiectul de hotărâre nr.111/27.04.2022 inițiat de Primarul Municipiului Mangalia și aprobat de 

membrii Consiliului Local Mangalia; 

• Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr.R26565/27.04.2022; 

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

specialitate al Primarului Municipiului Mangalia, înregistrat cu nr.R2656 din 28.04.2022; 

• Adresa înaintată de către S.C. Administrarea Parcului Industrial Mangalia S.R.L. nr.73/14.04.2022, 

înregistrată la sediul Primăriei Municipiului Mangalia cu nr.26565/14.04.2022, prin care solicită mandatarea 

domnului Ioniță Dragoș-Marian, în calitate de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Mangalia, 

în vederea participării la ședința Adunării Generale a Asociaților; 

• Convocatorul ședinței ordinare a A.G.A. din cadrul S.C. Administrarea Parcului Industrial Mangalia 

S.R.L. nr.72/11.04.2022; 

• Prevederile H.C.L. nr.319/23.12.2020 privind desemnarea reprezentantului al Consiliului Local al 

Municipiului Mangalia în Adunarea Generală a Acționarilor din cadrul S.C. Administrarea Parcului 

Industrial Mangalia S.R.L.; 

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

modificările și completările ulterioare; 

• Prevederile cuprinse la art.110-136, Capitolul IV – Secțiunea II: Despre adunările Generale din Legea 

nr. 31/1990 a societăților, republicată cu modificările și completările ulterioare; 

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

Consiliului Local al Municipiului  Mangalia; 

În temeiul dispozițiilor 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 (1) Se mandatează, în mod expres, reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Mangalia în cadrul 

Adunării Generale a Acționarilor a S.C. Administrarea Parcului Industrial Mangalia S.R.L., în persoana 

domnului IONIȚĂ DRAGOȘ-MARIAN, în calitate de reprezentant în cadrul Adunării Generale a 

Acționarilor a S.C. Administrarea Parcului Industrial Mangalia S.R.L., desemnat prin H.C.L. 

nr.319/23.12.2020, în vederea aprobării următoarelor: 

 

1. Raportul Consiliului de Administrație privind activitatea S.C. Administrarea Parcului Industrial 

Mangalia S.R.L. în anul 2021, conform anexei nr.1; 

2. Raportul Consiliului de Administrație privind contul de profit și pierderi pe anul 2021 și propunerea 

de descărcare de gestiune a administratorilor, conform anexei nr.2; 

3. Proiectul privind finalizarea a majorării capitalului social al societății, conform anexei nr.3; 

4. Proiectul Programului de obiective al S.C. Administrarea Parcului Industrial Mangalia S.R.L. în anul 

2022, conform anexei nr.4; 

5. Politica de resurse umane și organigrama societății pe anul 2022, conform anexelor nr.5; 

6. Politica de investiții și de reparații a societății pe anul 2022, conform anexei nr.6; 

7. Aprobare Plafon chirii pe anul 2022, conform anexei nr.7. 
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(2) Se va prezenta Informarea cu privire la Raportul Camerei de Conturi Constanța privind modul de 

ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr.48/22.12.2020 înregistrat cu nr.24/27.01.2022, 

conform anexei nr.8. 

 

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

ționată conform prevederilor legale în materie. 

  

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

Parcului Industrial Mangalia S.R.L., domnului Ioniță Dragoș-Marian, 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 cunoș-

tința cetățenilor municipiului. 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 14 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 3 voturi 

”abținere”, din nr. de 17 consilieri prezenți la ședință și un nr.de 18 consilieri locali în funcție. 

 

 

MANGALIA 

DATA: 05.05.2022 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

ANGELESCU DRAGOȘ 

 

 

 

Contrasemnează 

Secretar General Municipiu 

Ciocănel Andreea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




































































