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HOTĂRÂREA NR. 10/2021 

privind mandatarea reprezentantului Oraşului Copşa Mică în Adunarea Generală a 

Acţionarilor S.C. ECO-SAL S.A. 

 

Consiliul Local al orașului Copşa Mică, întrunit în ședință ordinară la data de 23 februarie 

2021  

 Analizând referatul de aprobare al primarului nr. 898/2021 și raportul nr. 946/2021 întocmit 

de secretarul general, 

 Văzând avizul Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apararea ordinii si a 

linistii publice, a drepturilor cetăţenilor şi protecţia mediului, 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, cu 

modificările şi completările ulterioare, prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa 

corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare,  prevederile art. 

129 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 În temeiul dispoziţiilor art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂȘTE 

 

Art.1. Se mandateaza domnul Macarei Mircea-Vasile în calitate de reprezentant al Oraşului 

Copşa Mică în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. ECO-SAL S.A. Mediaş. 

Art. 2. Mandatul reprezentantului Oraşului Copşa Mică în Adunarea Generală a 

Acţionarilor la S.C. ECO-SAL S.A. Mediaş este valabil până la revocarea acestuia de către mandant 

sau până la încetarea mandatului Consiliului Local. 

Art. 3. (1) Se mandatează reprezentantul Oraşului Copşa Mică să voteze în Adunarea 

Generală a Acţionarilor fără mandat special acordat în prealabil prin hotărâre a Consiliului Local, 

următoarele: 

a) de a discuta, aproba sau modifica situaţiile financiare anuale, pe baza raportului Consiliului 

de Administraţie şi a raportului auditorului/auditorilor statutar/i; 

b) de a stabili modalitatea de realizare a auditului statutar și de a aproba termenii și condițiile 

contractului încheiat cu auditorul/auditorii statutari, conform procedurilor legale în vigoare; 

c) de a hotărî cu privire la alocarea profitului net prin reinvestirea sau alocarea sa în fondul 

IID, conform prevederilor O.U.G. 198/2005, dacă este cazul;  

d) de a desemna şi revoca membrii Consiliului de Administrație la propunerea Consiliului de 

Administrație în funcție sau a acționarilor. Recrutarea și selecția membrilor Consiliului de 

Administrație se va realiza/efectua de către un expert independent, persoana fizică sau 

juridică, specializată în recrutarea resurselor umane, în condițiile legii; 

e) de a aproba planul de administrare elaborat de Consiliul de Administrație și, dacă este cazul, 

decide asupra modificării, completării și/sau revizuirii acestuia;  

f) de a stabili, respectiv modifica remuneraţia cuvenită membrilor Consiliului de Administraţie 

şi a cenzorilor - atunci când este cazul; 

g) de a analiza şi de a se pronunţa asupra gestiunii Consiliului de Administraţie; 

h) de a alege şi revoca cenzorii, dacă este cazul; 

i) de a stabili bugetul de venituri şi cheltuieli precum şi de a hotărî asupra programului de 

activitate şi a strategiei propuse de Consiliul de Administraţie pentru exercitiul financiar 

următor, dupa obținerea avizului favorabil din partea Asociației ECONORD SIBIU;  

j) de a hotărî cu privire la  închirierea, schimbul sau constituirea de garanţii asupra bunurilor 

aflate în patrimoniul Societăţii;  



k) de a hotărî introducerea unor acţiuni în justiţie împotriva membrilor Consiliului de 

Administraţie pentru prejudiciile aduse societăţii, dacă este cazul. 

 (2) În situaţii temeinic justificate, reprezentantul poate solicita Consiliului Local mandat 

special acordat în prealabil adoptării hotărârilor Adunării Generale a Acţionarilor şi în exercitarea 

atribuţiilor prevăzute la alineatul precedent. 

 Art. 4. Se mandatează reprezentantul să voteze în Adunarea Generală a Acţionarilor în baza 

unui mandat special acordat în prealabil prin hotărâre a Consiliului Local, următoarele: 

a) schimbarea formei juridice a Societăţii, cu respectarea interdicţiei prevazute la art 2 pct. 2.2. 

din Actul  Constitutiv; 

b) mutarea sediului social al Societăţii; 

c) schimbarea obiectului de activitate al Societăţii, cu respectarea interdicției de a schimba 

obiectul principal de activitate pe durata executarii Contractului de delegare a gestiunii 

serviciului de salubrizare atribuit direct de către ADI ECONORD SIBIU, în numele și pe 

seama unităților administrativ-teritoriale membre; 

d) înfiinţarea sau desfiinţarea de structuri funcţionale ale Societăţii, cu sau fără personalitate 

juridică (filiale, sucursale, agenţii, puncte de lucru, reprezentanţe, s.a.m.d.); 

e) majorarea, reducerea sau reîntregirea  capitalului social; 

f) fuziunea cu alte societăţi sau divizarea Societăţii; 

g) dizolvarea anticipată a Societăţii; 

h) conversia acţiunilor dintr-o categorie în cealaltă; 

i) emisiunea de obligaţiuni; 

j) conversia unei categorii de obligaţiuni, în altă categorie sau în acţiuni; 

k) să hotărască asupra încheierii actelor juridice prin care se dobândesc, înstrăinează, 

închiriază, schimbă sau se constituie garanţii asupra bunurilor aflate în patrimoniul Societăţii 

a căror valoare depăşeşte jumătate din valoarea contabilă a activelor Societăţii, la data 

încheierii actelor juridice; 

l) orice altă modificare a Actului constitutiv sau orice altă hotărâre pentru care este necesară 

aprobarea Adunării generale extraordinare, după obținerea avizului favorabil al                  

ADI ECONORD SIBIU; 

m) aprobarea încheierii şi modificării Contractului de delegare a gestiunii serviciului de 

salubrizare ; 

n) orice modificare a Actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută 

aprobarea AGEA. 

 Art. 5. De la data intrarii in vigoare a prezentei hotărâri, orice dispoziţii contrare îşi 

încetează aplicabilitatea. 

 Art. 6. Primarul Oraşului Copşa Mică va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri, cu respectarea prevederilor din actele normative în materie. 

 

Adoptată în Copşa Mică la data de 23 februarie 2021 

 

Preşedinte de şedinţă Contrasemnează 

Butuc Titi-Nicu Secretar general 

 Şerban Dorin 

 

 
Difuzat: 1 ex. primar; 1 ex. ECO-SAL; 1 ex. Institutia Prefectului; 1 ex. dosar 


