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HOTĂRÂREA NR.13 
      din  30 ianuarie 2020 

pentru acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Județean Mureș în 

Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. „Parc Industrial Mureș” S.A., cu privire la 

desemnarea auditorului statutar al societății 

 

Consiliul Județean Mureș, 

Văzând referatul de aprobare nr.1671/22.01.2020 al Președintelui Consiliului Județean 

Mureș, raportul de specialitate al Direcției economice - Compartiment patrimoniu, 

servicii publice și guvernanță corporativă nr.1833/23.01.2020, raportul Serviciului juridic 

nr.1867/23.01.2020, precum și avizul comisiilor de specialitate, 

Având în vedere solicitarea din adresa nr.679/19.12.2019 a S.C.”Parc Industrial Mureș” 

S.A., înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr.34.218/19.12.2019, 

Luând în considerare: 

- prevederile Cap.IV “Audit statutar și audit intern”, art.47 din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu 

modificări și completări ulterioare,  

- prevederile art.13 din Contractul de societate, coroborate cu cele ale art.10 și 11 din 

Statutul S.C. “Parc Industrial Mureș” S.A., precum și prevederile Cap.3 - Obligațiile 

reprezentantului, art.3.1 din Contractul de reprezentare nr.8568/27.04.2016, 

încheiat între Consiliul Județean Mureș și doamna Monica Dohotariu,  

În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit. „a”, coroborate cu cele ale alin.(2) lit.”d”, 

precum și cele ale art.182 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, 

privind Codul administrativ, 

hotărăște: 

Art.1.  Se mandatează reprezentantul Consiliului Județean Mureș în Adunarea Generală a 

Acționarilor la S.C.”Parc Industrial Mureș” S.A., să voteze în ședința Adunării Generale a 

Acționarilor desemnarea auditorului statutar, cu respectarea prevederilor legale, în 

vederea auditării situațiilor financiare aferente perioadei 2019-2021.  

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică reprezentantului Consiliului Județean Mureș în 

Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ”Parc Industrial Mureș” S.A.  

 
PREŞEDINTE                                                                               Contrasemnează 
Péter Ferenc                                                                          SECRETAR GENERAL 

    Paul Cosma 
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REFERAT DE APROBARE  

a proiectului de hotărâre pentru acordarea unui mandat special reprezentantului 

Consiliului Județean Mureș în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C „ Parc 

Industrial Mureș”  cu privire la desemnarea auditorului statutar al societății 

 

S.C “ Parc Industrial Mureș”  S.A, prin adresa nr.679/19.12.2019 înregistrată la Consiliul 

Județean Mureș sub nr.34218/19.12.2019, solicită autorității publice județene să mandateze 

reprezentantul Consiliului Județean Mureș în Adunarea Generală a Acționarilor la societate, 

să voteze în următoarea ședință adoptarea unei hotărâri privind desemnarea auditorului 

statutar în conformitate cu prevederile OUG nr.109 din 2011 privind guvernanța corporativă a 

întreprinderilor publice, cu modificările ulterioare, pentru auditarea situațiilor financiare 

aferente perioadei 2019-2021. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.43/30.03.2017 s-a mandatat reprezentantul 

Consiliului Județean Mureș să voteze în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C „ Parc 

Industrial Mureș” S.A desemnarea auditorului statutar al societății, cu sarcina de a audita 

situațiile financiare ale entității , conform prevederilor legale, pe perioada a trei ani și 

anume, anii 2016,2017 și 2018. 

Întrucât perioada de auditare a situațiilor financiare pentru care a fost selectat auditorul 

statutar s-a încheiat, se impune acordarea unui nou mandat reprezentantului Consiliului 

Județean Mureș în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C Parc Industrial Mureș SA, pentru 

desemnarea noului auditor financiar pentru următoarea perioadă de trei ani, respectiv 

pentru perioada 2019-2021. 

Având în vedere cele de mai sus, precum și dispozițiile art.173 alin.(1) lit.„a” coroborat  cu 

art.182 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

supunem spre aprobare proiectul de hotărâre pentru acordarea unui mandat special 

reprezentantului Consiliului Județean Mureș în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C „ Parc 

Industrial Mureș” S.A cu privire la desemnarea auditorului statutar al societății. 

 

 

PREŞEDINTE 

    Péter Ferenc  

  Nr. 1671/22.01.2020 

  Dosar VI/D/1 
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Nr.1833/23.01.2020      

Dosar VII.D.2                  

 

          RAPORT DE SPECIALITATE 

   la proiectul de hotărâre pentru acordarea unui mandat special 

reprezentantului Consiliului Județean Mureș în Adunarea Generală a 

Acționarilor la S.C “ Parc Industrial Mureș” S.A, cu privire la desemnarea 

auditorului statutar al societății 

 

 

Ordonanța de Urgență nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor 

publice, cu modificări și completări ulterioare, prevede la Cap.IV “ Audit și audit 

intern” obligativitatea auditării situațiilor financiare ale întreprinderilor publice, 

înainte de depunerea la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice. 

Astfel, art.47 stipulează la alin.(1) și (1^1) următoarele: “ (1) Situațiile financiare ale 

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

auditori statutari, persoane fizice sau juridice autorizate în condițiile legii. 

 (1^1) Auditorii statutari sunt numiți înainte de încheierea exercițiului financiar de 

către adunarea generală a acționarilor , iar în cazul regiilor autonome de către 

consiliul de administrație, pentru o perioadă de minimum 3 ani”. 

Calitatea de acționar la S.C “Parc Industrial Mureș” se exercită prin reprezentant în 

Adunarea Generală a Acționarilor,(AGA)actualul reprezentant fiind numit prin 

Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.43/31.03.2016(d-na Monica Dohotariu, 

consilier la structura Guvernanță Corporativă), încheindu-se în acest sens, Contractul 

de reprezentare nr.8568/27.04.2016. 

Societatea, prin adresa nr.679/19.12.2019 înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub 

nr.34.218/19.12.2019 solicită autorității publice județene să mandateze 

reprezentantul Consiliului Județean Mureș să voteze în următoarea ședință AGA a SC 

Parc Industrial Mureș SA, adoptarea unei hotărâri privind desemnarea auditorului 

statutar, în conformitate cu prevederile OUG 109 din 2011 cu modificările ulterioare, 

pentru auditarea situațiilor financiare aferente perioadei 2019-2021. 

Întrucât mandatul acordat anterior reprezentantului AGA prin Hotărârea Consiliului 

Județean Mureș nr.43/30.03.2017 s-a referit la desemnarea auditorului statutar 

pentru auditarea situațiilor financiare aferente perioadei 2016-2018, perioadă care a 

expirat, se impune acordarea unui nou mandat reprezentantului AGA  pentru 

desemnarea auditorului statutar pe următorii 3 ani financiari, respectiv, pentru 

perioada  2019-2021. 

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

de către societate, cu respectarea legislației în domeniul achizițiilor publice, conform  
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celor stipulate la art.48 din OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a 

întreprinderilor publice. 

  Având în vedere argumentele de specialitate  prezentate mai sus, apreciem că se poate 

supune spre aprobare proiectul de  hotărâre pentru  acordarea unui mandat special 

reprezentantului Consiliului Județean Mureș în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C 

„ Parc Industrial Mureș” S.A, cu privire la desemnarea auditorului statutar al  

societății. 

 

 

 

 DIRECTOR EXECUTIV 

Alin Mărginean 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: consilier Monica Dohotariu/2.ex. 



                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

RAPORT 

la proiectul de hotărâre pentru acordarea unui mandat special reprezentantului 

Consiliului Județean Mureș în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C „ Parc 

Industrial Mureș”  cu privire la desemnarea auditorului statutar al societății 

 

 

Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Mureș cu 

Referatul de aprobare nr. 1671 din 23.01.2020 și în considerarea celor reținute în 

Raportul de specialitate al Direcției economice,  

În conformitate cu prevederile art.45 alin.(4) din Regulamentul de organizare și 

funcționare al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea nr.115 din 

26.09.2019, am procedat la verificarea legislației primare și secundare în aplicarea 

căreia este elaborat proiectul, corespondența cu normele de competență incidente 

activității autorității deliberative și respectarea normelor de tehnică legislativă, sens în 

care s-a întocmit prezentul raport, prin care precizăm următoarele: 

Din conținutul înscrisurilor care însoțesc proiectul de hotărâre reiese că, în adoptarea 

actului administrativ sunt incidente prevederile art.47 și art.48 din O.U.G nr.109/2011 

privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările 

ulterioare, precum și ale art.173 alin (1), lit.”a” coroborate cu cele ale alin.(2), lit.”d” 

din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ. 

Cadrul legal general privind funcționarea întreprinderilor publice – societăți comerciale 

la care statul sau o unitate administrativ teritorială este acționar majoritar, în speță 

unitatea administrativ-teritorială Județul Mureș este stabilit prin OUG nr. 109/2011 

privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările 

ulterioare.  

Conform prevederilor art.47 alin.(1) și  (1^1) din O.U.G. nr.109/2011 ”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”. 

 

   Nr. 1867/  23.01.2020 

   Dosar nr. IX/B/1 

 

 



                                                                                                                                                                                                          

Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.43/2017 s-a mandatat reprezentantul 

Consiliului Judeţean Mureş în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Parc Industrial 

Mureş S.A., să voteze hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor privind desemnarea 

auditorului statutar, în vederea auditării situaţiilor financiare aferente perioadei 2016-

2018.  

Întrucât această perioadă s-a încheiat, în vederea desemnării auditorului financiar 

pentru următorii 3 ani financiari, respectiv pentru perioada 2019-2021, în considerarea 

prevederilor art. 10 și 11, lit. „d” din Statutul S.C. „Parc Industrial Mureş” S.A., 

coroborate cu cele ale art. 3.1, lit. „d” din Contractul de reprezentare nr. 

2D/27.04.2016, se impune mandatarea  reprezentantului autorității publice județene în 

A.G.A - a doamnei Monica Dohotariu,  să voteze în sensul propus prin proiectul de act 

administrativ. 

În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității, precizăm că 

potrivit prevederilor art.173  alin. (1) lit. „a”, coroborate cu cele ale alin. (2) lit. „d” 

din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul Județean 

Mureș exercită în numele Județului Mureș, toate drepturile și obligațiile 

corespunzătoare participațiilor deținute la societăți comerciale, în condițiile legii. 

Precizăm totodată că proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea prevederilor 

art. 81-82 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, cu modificările si completările ulterioare.  

Din perspectiva celor mai sus arătate, apreciem că proiectul de hotărâre pentru 

acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Județean Mureș în Adunarea 

Generală a Acționarilor la S.C „ Parc Industrial Mureș”  cu privire la desemnarea 

auditorului statutar al societății, poate fi supus dezbaterii și aprobării ulterior avizării 

de către comisiile de specialitate nominalizate în condițiile art. 136 alin. (4) din 

Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ. 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Genica Nemeş 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit:  Lefter Erika – 2 ex. 

Verificat: Adriana Farkas – Șef Serviciu 
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