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         ROMÂNIA 

   JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL GALAŢI 

   CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E A    nr. 446 

din  15.09.2020 
 

privind numirea unui membru în Consiliul de administrație al societății  

 Industrial Parc S.R.L. Galați 

 

Iniţiator: Primarul municipiului Galaţi, Ionuţ-Florin Pucheanu 

Numărul şi data depunerii proiectului de hotărâre: 490/08.09.2020 

 

 Consiliul local al Municipiului Galaţi, întrunit în şedinţă ordinară, în data de 

15.09.2020;  

 Având în vedere referatul de aprobare nr. 164964/08.09.2020, al iniţiatorului - 

Primarul municipiului Galaţi, Ionuţ-Florin Pucheanu;  

 Având în vedere raportul de specialitate nr. 164966/08.09.2020, al 

Compartimentului Guvernanța Corporativă a Întreprinderilor Publice; 

Având în vedere avizul comisiei juridice, de administrație publică, drepturi și 

libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii publice; 

Având în vedere Raportul privind numirile finale pentru postul vacant de 

membru în Consiliul de administrație al Societății Industrial Parc S.R.L. Galați, 

înregistrat cu nr. 164045/07.09.2020, întocmit de Comisia de selecție prealabilă, 

desemnată prin H.C.L. nr. 33/31.01.2013, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr. 266/25.06.2020 privind declanșarea 

procedurii de selecție pentru ocuparea postului vacant de membru în Consiliul de 

administraţie al societății Industrial Parc S.R.L. Galați;      

Având în vedere dispoziţiile art. 28, art. 29, alin. (1), alin. (3), alin. (9) și art. 60 

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a 
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întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, 

cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere dispozițiile art. 44, alin. (7) și (9) din Anexa nr. 1 la Hotărârea 

Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor 

prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța 

corporativă a întreprinderilor publice; 

Având în vedere dispoziţiile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. ”a” și alin. (3), lit. ”d” 

din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 139  alin. (1) și alin. (6)  din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art. 1 – Se aprobă Raportul privind numirile finale pentru postul vacant de 

membru în Consiliul de administrație al Societății Industrial Parc S.R.L. Galați, 

înregistrat cu nr. 164045/07.09.2020, întocmit de Comisia de selecție prealabilă, 

desemnată prin H.C.L. nr. 33/31.01.2013, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Art. 2 - Se convoacă de îndată Adunarea Generală a Asociaților la societatea 

Industrial Parc S.R.L. Galați pentru numirea unui membru în Consiliul de 

administrație al societății Industrial Parc S.R.L. Galați. 

 

Art. 3 – (1) Se propune numirea  domnului Alexandru – Igor Bejan în calitate de 

membru în Consiliul de administrație al societății Industrial Parc S.R.L. Galați. 

     (2) Mandatul administratorului numit ca urmare a încetării, sub orice 

formă, a mandatului administratorului inițial coincide cu durata rămasă din mandatul 

administratorului care a fost înlocuit. 

 

Art. 4 – Administratorul nominalizat la art. 3 încheie cu Adunarea Generală a 

Asociaților, prin reprezentanți, contract de mandat, conform modelului-cadru aprobat 

prin H.C.L. nr. 222/22.03.2018. 
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Art. 5 – Actul constitutiv al societății Industrial Parc S.R.L. Galați se modifică 

potrivit  prevederilor  prezentei hotărâri. 

 

Art. 6 – Se mandatează reprezentanții Municipiului Galați în Adunarea 

Generală a Asociaților la societatea Industrial Parc S.R.L. Galați: 

a) să constate încetarea mandatului de administrator provizoriu, având 

în vedere finalizarea procedurii de selecţie conform prevederilor 

O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor 

publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, 

cu modificările și completările ulterioare; 

b) să numească pentru funcția de membru în Consiliul de administrație al 

societății Industrial Parc S.R.L. Galați candidatul nominalizat la art. 3, 

alin. (1);  

c) să semneze, în numele şi pentru Adunarea Generală a Asociaților, 

contractul de mandat prevăzut la art. 4; 

d) să îndeplinească toate formalitățile necesare pentru înregistrarea 

mențiunilor corespunzătoare la Oficiul Registrului Comerțului de pe 

lângă Tribunalul Galați. 

 

 Art. 7 – Secretarul General al municipiului Galaţi va asigura transmiterea 

prezentei hotărâri. 

 

Preşedinte de şedinţă, 

 

 

 

 

                           Contrasemnează, 

                                                                                                          Secretar general, 
                                


	Consiliul local al Municipiului Galaţi, întrunit în şedinţă ordinară, în data de 15.09.2020;

