
JUDEŢUL ARAD            
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC 

 
HOTĂRÂREA nr. 166 

din 26.10.2004 
privind aprobarea contractului-cadru pentru reprezentanţii Consiliului Local mandataţi să 

reprezinte interesele capitalului oraşului Nădlac 
 

 Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
26.10.2004,  
 Având în vedere: 
- iniţiativa domnului consilier ing.Sorin Ivan Şproch, exprimată prin expunerea de motive 
înregistrată cu nr.9857 din 25.10.2004; 
- Hotărârea Consiliului Local nr.154/30.09.2004 de împuternicire a persoanelor care vor 
reprezenta Consiliul local Nădlac în adunările generale, ordinare, extraordinare ale 
asociaţilor, precum şi în relaţiile cu terţii, a S.C. Petrom Nădlac S.R.L. 
- art.1523-1559 din Codul Civil, privind contractul de mandat; 
- art. 374-391 din Codul Comercial, privind contractul de mandat; 
- Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- OUG 79/2001, privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu 
caracter financiar, aprobată prin Legea nr. 59/2002; 
- avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, juridică şi 
de disciplină 
- avizul favorabil al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie mediu şi 
turism, administraţie publică locală 
- votul a 12 consilieri din totalul de 15 consilieri în funcţie, fiind prezenţi la şedinţa 
Consiliului local un număr de 12 consilieri 
 În temeiul art.38 alin.(2) lit. „i” şi „j” şi art. 46 din Legea 215/2001, privind 
administraţia publică locală, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
 Art.1. Se aprobă contractul de mandat-cadru de reprezentare a intereselor 
capitalului oraşului Nădlac în Adunarea Generală a Acţionarilor la societăţile comerciale 
de sub autoritatea Consiliului Local, contract prezentat în anexa care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 
 Art.2. Persoanele desemnate să reprezinte Consiliul Local al oraşului Nădlac în 
Adunarea Generală a Acţionarilor la societăţile comerciale de sub autoritatea Consiliului 
Local îşi vor exercita atribuţiile în baza contractului de reprezentare aprobat prin prezenta 
hotărâre. 
 Art.3. Refuzul nejustificat de semnare a contractului de reprezentare în termen de 
10 zile de la data comunicării prezentei duce la revocarea de drept a mandatului atribuit 
prin hotărâri ale Consiliului Local. 
 Art.4. Se împuterniceşte primarul oraşului Nădlac, d-l Ciceac Vasile, să semneze, în 
numele Consiliului Local, contractele de reprezentare. 
 Art.5. Prezenta hotărâre se comunică: 

- primarului oraşului Nădlac 
- Compartimentului Administrarea Patrimoniului Local din cadrul primăriei 
- Prefecturii judeţului Arad, Serviciul Juridic şi Contencios 
 

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ         CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 
         SORIN - IVAN ŞPROCH                                  Secretar 

                                               ALEXANDRU GROS 
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   Anexă la Hotărârea nr.166 din 26.10.2004 a Consiliului Local al oraşului Nădlac 
 

CONTRACT DE REPREZENTARE 
nr. ______din_____________2004 

 
Între: Consiliul Local al oraşului Nădlac(denumit în continuare reprezentat), cu sediul în 
Nădlac, 
Str.1 Decembrie nr.24, prin domnul....................................................., Primar al oraşului 
Nădlac, în calitate de acţionar la Societatea Comercială 
___________________________________cu sediul în________________, 
str.___________________________________, nr._________, 
CUI____________________________________judeţul Arad (denumită în continuare societate)  
 
       şi 
 
domnul/doamna consilier_______________________________________,domiciliat/ă în Nădlac        
str.______________________________________  nr._____ , bloc_____, ap.____, judeţul Arad, 
identificat cu B.I./C.I. seria ____ nr. ___________, denumit în continuare reprezentant. 
Ca urmare a acordului de voinţă intervenit între părţile semnatare, s-a încheiat prezentul 
contract 
de reprezentare (mandat general), în conformitate cu dispoziţiile Codului civil şi ale 
Codului comercial, cu referire la instituţia mandatului şi Legea nr.31/1990, republicată, în 
condiţiile şi limitele ce urmează a fi prezentate în cele ce urmează : 
 
I. OBIECTUL CONTRACTULUI 
Art.1. Obiectul prezentului contract constă în îndeplinirea de către reprezentant, în 
numele şi pe seama reprezentatului, a atribuţiilor pe care acesta din urmă le are ca 
acţionar al societăţii, în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor la Societatea 
Comercială_________________________, în condiţiile şi limitele impuse de prezentul contract. 
 
II. OBLIGAŢIILE SI ATRIBUŢIILE PĂRŢILOR CONTRACTANTE 
A. OBLIGAŢIILE ŞI ATRIBUŢIILE REPREZENTANTULUI 
 În realizarea prezentului contract, reprezentatul înţelege a mandata reprezentantul 
pentru a îndeplini atribuţiile stabilite în cele ce urmează, ţinând cont de distincţia între 
atribuţiile ce pot fi îndeplinite fără un mandat special şi atribuţiile ce pot fi îndeplinite 
numai cu mandat special acordat de reprezentat. 
Art.2. Reprezentantul are obligaţia de a participa la toate adunările generale ale 
acţionarilor societăţii, atât ordinare, cât şi extraordinare. 
Art.3. Atribuţiile reprezentantului care vor fi îndeplinite fără mandat special: 
a) -aprobă sau modifică bilanţul contabil; 
b) -stabileşte mărimea dividendelor de distribuit în conformitate cu dispoziţiile legii; 
c) -alege şi revocă administratorii şi cenzorii, conform prevederilor legale. Intenţia de a 
alege şi revoca administratorii şi/sau cenzorii va fi adusă la cunoştinta Consiliului Local. 
În cazul în care Consiliul Local al oraşului Nădlac are o nominalizare expresă pentru 
alegerea administratorilor şi/sau a cenzorilor sau solicită revocarea acestora, 
reprezentantul este obligat să susţină, în Adunarea Generală, alegerea sau revocarea celor 
nominalizaţi; 
d) -stabileşte indemnizaţia administratorilor (managerilor) şi cenzorilor pentru exerciţiul 
financiar curent, în limitele stabilite de reprezentat prin contractele de performanţă; 
e) -aprobă schimbarea obiectului de activitate (prin renunţarea la unele activităţi sau prin 
completare cu noi activităţi) în cazul în care această schimbare reprezintă cel mult 30% 
din cifra totală de afaceri prevăzută în bugetul de venituri şi cheltuieli al anului când se 
propune schimbarea; 
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f) -dă descărcare de gestiune administratorilor/managerilor; 
g) -aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi, după caz, programul de activitate pentru 
exerciţiul următor, în conformitate cu prevederile contractului de performanţă; 
h) -ia orice hotărâri pentru care legea sau actul constitutiv al societăţii comerciale cer 
aprobarea Adunării Generale a Acţionarilor; dacă nu sunt dintre cele exceptate potrivit 
art.4. 
i) -urmăreşte lunar buna execuţie a contractelor de performanţă, precum şi a modului de 
realizare a programelor de reducere a creanţelor şi plăţilor restante şi informează 
Consiliului Local în cadrul şedinţei ordinare a lunii următoare; 
j) -asigură respectarea procedurii de fundamentare, avizare şi aprobare a preţurilor şi 
tarifelor pentru serviciile de administrare a domeniului public şi privat şi înaintează 
Consiliului Local propunerile de preţuri şi tarife; 
k) -aprobă majorarea capitalului social, cu excepţia ipotezei prevăzută la art.4 lit."l". 
Art.4. Reprezentantul, prin excepţie de la plenitudinea de decizie acordată conform art.3, 
va îndeplini atribuţiile de mai jos numai pe baza unui mandat special prealabil din partea 
reprezentatului: 
a) -aprobă dizolvarea, lichidarea societăţii, prelungirea duratei societăţii; 
b) -aprobă desfiinţarea uneia sau mai multor unităţi ale societăţii; 
c) -aprobă fuziunea, divizarea, constituirea de sucursale şi filiale sau alte reorganizări, 
inclusiv schimbarea formei juridice. Reprezentantul va susţine punctul de vedere al 
reprezentatului, indiferent de mărimea pachetului de acţiuni deţinut de Consiliul Local al 
Municipiului Arad din capitalul social al societăţii comerciale. 
d) -aprobă majorarea sau reducerea capitalului social, în cazul în care aceasta nu este 
prevăzută expres într-un act normativ; 
e) -aprobă schimbarea obiectului de activitate al societăţii, peste limita prevăzută la art.3 
lit. “e”. 
f) -aprobă gajarea, ipotecarea, închirierea sau locaţia gestiunii unor active, în condiţiile 
legii; 
g) -aprobă schimbarea contractului de societate şi a statutului, inclusiv schimbarea 
sediului social; 
h) -aprobă orice hotărâre privind vânzarea activelor societăţii, în condiţiile legii; 
i) -aprobă participarea la constituirea de noi societăţi comerciale sau la capitalul social al 
unor societăţi comerciale existente; 
j) - aprobă orice alte acţiuni pentru care s-a primit acordul reprezentatului; 
k) -aprobă transformarea societăţii din societate deschisă în societate închisă; 
l) -aprobă conversia datoriilor societăţii comerciale în acţiuni sau majorarea capitalului 
social, prin compensarea unor creanţe lichide şi exigibile asupra societăţii, cu acţiuni ale 
acesteia. 
m) -aprobă tarifele şi preţurile pentru serviciile de administrare a domeniului public şi 
privat, în forma avizată de Consiliul Local; 
n) -aprobă orice acte juridice, altele decât cele prevăzute la art.3. 
Art.5. Reprezentantul acceptă acest mandat de reprezentare, care conferă deplină 
iniţiativă şi autonomie de a lua hotărâri ca şi cum ar fi proprietarul acţiunilor aparţinând 
reprezentatului, în limitele şi în condiţiile prezentului contract de reprezentare. 
Art.6. Pe lângă atribuţiile prevăzute la art. 2, 3 si art. 4, reprezentantul mai este obligat şi: 
a) -să depună toate diligenţele în scopul realizării unei gestiuni eficiente a capitalului 
social deţinut de Consiliul Local al oraşului Nădlac la societatea la care este acţionar 
mandatat; 
b) -să asigure accesul la informaţiile de interes public şi transparenţa activităţii societăţii 
comerciale pe întreagă perioada mandatului, cu excepţia informaţiilor privind activităţile 
comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere principiului 
concurenţei loiale, potrivit legii, precum şi a oricăror informaţii exceptate de la accesul 
public prevăzute în norme imperative; 
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c) -să colaboreze cu Primarul oraşului Nădlac, cu viceprimarul şi cu comisiile de 
specialitate ale Consiliului Local al oraşului Nădlac, în vederea participării eficiente la 
adunările generale şi în exercitarea atribuţiilor menţionate la art.3 şi art.4 din contract; 
d) -să ia măsuri ca societatea comercială şi managerul/administratorii să transmită 
reprezentatului toate datele şi informaţiile solicitate de acesta; 
e) -să sesizeze reprezentatul asupra deficienţelor sau neregulilor de natură a periclita 
normala funcţionare a socieţătii pe care le constată direct sau indirect. În cazul în care 
deficienţele sau neregulile nu pot fi înlăturate operativ, reprezentantul va propune 
măsurile care consideră că ar trebui luate; 
f) -să furnizeze oricând reprezentatului, la solicitarea acestuia, toate informaţiile şi toate 
datele solicitate, precum şi orice alte informaţii asupra exerciţiului mandatului său sau 
legate de activitatea societăţii comerciale; 
g) -să răspundă, oricând este necesar, la convocările reprezentatului, furnizând acestuia 
toate datele şi informaţiile suplimentare legate de exerciţiul mandatului său şi activitatea 
societăţii comerciale în care este reprezentant. 
 
B. OBLIGAŢIA REPREZENTATULUI 
Art.7. În derularea prezentului contract, reprezentatului îi revine obligaţia de a plăti 
reprezentantului (prin societatea comercială la care este acţionar/asociat) sumele stabilite 
cu titlu de remuneraţie, urmare a executării mandatului său, în cuantumurile, condiţiile şi 
la termenele mai jos arătate. 
 
III. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ A PĂRŢILOR SEMNATARE 
Art.8 . Răspunderea reprezentantului: 
a) Având în vedere caracterul oneros al prezentului contract, reprezentantul este ţinut 
răspunzător atât pentru dol, cât şi pentru culpă. În acest sens, răspunderea sa este 
antrenată atât pentru neexecutarea totală/parţială a mandatului, cât şi pentru executarea 
defectuoasă a acestuia. 
b) Producerea de daune materiale şi morale reprezentatului prin fapte sau omisiuni 
produse în executarea mandatului de reprezentare atrage răspunderea civilă a 
reprezentantului. 
În cazul în care faptele sau omisiunile au caracter penal, reprezentantul răspunde şi 
potrivit legii 
penale. 
Art.9. Răspunderea reprezentatului: 
a) Răspunderea reprezentatului va fi operantă în situaţia nerespectării obligaţiilor asumate 
prin prezentul contract, precum şi în situaţia executării defectuoase, a neexecutării totale 
sau parţiale a obligaţiilor asumate. 
b) Reprezentatul nu răspunde pentru actele sau faptele licite cauzatoare de prejudicii, 
săvârşite de 
reprezentant cu ocazia îndeplinirii mandatului său. 
 
IV. PLATA CUVENITĂ REPREZENTANTULUI PENTRU EXERCIŢIUL MANDATULUI SĂU 
Art.10 (1) Pentru îndeplinirea mandatului său, reprezentantul are dreptul la o 
remuneraţie de şedinţă pentru participarea la adunările generale ale acţionarilor, în 
cuantum de 20 % din salariul brut al conducătorului(directorului/managerului) societăţii. 
(2) În situaţia în care societatea organizează mai multe şedinţe ale adunării generale a 
acţionarilor în aceeaşi lună, reprezentantul va primi o singură remuneraţie de şedintă 
pentru luna respectivă. 
(3) Remuneraţia de şedinţă se va achita de societatea comercială după fiecare şedinţă a 
Adunării Generale a Acţionarilor, în limitele prevăzute anterior. Decontarea sumelor se va 
efectua o dată cu vărsarea dividendelor, urmând ca sumele în cauză să diminueze masa 
dividendelor cuvenite reprezentatului. 
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(4) Sumele plătite conform prezentului capitol vor fi suportate direct de reprezentat, dacă 
societatea nu realizează la sfârşitul anului dividende. 
 
V. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 
Art.11. Părţile semnatare ale prezentului contract stabilesc că acesta îşi poate înceta 
efectele în 
următoarele condiţii: 
a) renunţarea reprezentantului la mandatul său. În această situaţie, reprezentantul este 
obligat să notifice reprezentatului - cu cel puţin 30 de zile înainte - renunţarea sa, în caz 
contrar rămânând obligat la daune interese pentru pagubele ce le-ar provoca; 
b) revocarea de către reprezentat a reprezentantului său, oricând acesta hotărăşte; 
c) în cazul revocării, reprezentantul este obligat să înapoieze reprezentatului înscrisul 
constatator al mandatului său; 
d) schimbări legislative de natură a împiedica asemenea forme de reprezentare; 
e) la expirarea perioadei stabilite ca durată a contractului de reprezentare (mandat); 
f) în cazul în care se constată din culpa reprezentantului o scădere a performanţelor 
societăţii comerciale faţă de anul de referinţă; 
g) decesul reprezentantului. 
 
VI. ALTE CLAUZE 
Art.12. Prezentul contract este valabil pentru o perioadă de 4 ani, reprezentatul fiind în 
drept să 
prelungească durata contractului pentru noi perioade sau să revoce oricând 
reprezentantul. 
Art.13. Reprezentatul va putea modifica oricând prevederile contractului atunci când 
necesităţile o impun. 
Art.14. Reprezentantul nu poate transmite sau substitui mandatul de reprezentare altei 
persoane decât cu acordul expres şi în scris al reprezentatului. 
Art.15. În executarea mandatului său, indiferent dacă este general sau special, 
reprezentantul va avea în vedere cadrul legal şi criteriile orientative generale sau 
punctuale, date în scris de reprezentat. 
Art.16. Reprezentatul are dreptul de a declanşa procedurile privind incidenţa răspunderii 
reprezentantului oricând consideră justificat, pentru neexecutarea totală/parţială sau 
executarea defectuoasă a mandatului acestuia. 
Art.17. (1) În cazul în care Consiliul Local al oraşului Nădlac este reprezentat de mai 
multe persoane în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea 
Comercială____________________, votul acestora nu poate fi divergent, când există mandat 
special din partea Consiliului Local al oraşului Nădlac, toţi reprezentanţii votând 
corespunzător cotei de capital social deţinută de reprezentat. 
(2) Reprezentantul care nu este de acord cu opţiunea celorlalţi reprezentanţi poate formula 
opinii separate, care vor fi obligatoriu consemnate ca atare în hotărâre şi în procesul-
verbal. Dacă sunt mai mulţi reprezentanţi, este necesar votul majorităţii pentru 
exprimarea votului în numele Consiliului Local. 
(3) Dacă reprezentanţii nu pot ajunge la un consens în vederea adoptării unei hotărâri, 
problema se va deduce analizei Consiliului Local, care va adopta o hotărâre în acest sens. 
Art.18. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării acestuia. 
Semnat în Nădlac la data __________, în trei exemplare, dintre care, unul se anexează la 
dosarul şedinţei Consiliului Local prin care s-a aprobat mandatarea reprezentantului, 
unul se înmânează reprezentantului şi al treilea se comunică societăţii comerciale în 
cauză. 
   Data.............................. 
 
              REPREZENTAT                                     REPREZENTANT 
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Nr............................../................................ 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
privind necesitatea adoptării unui contract de mandat – cadru, privind reprezentarea 

intereselor Consiliului Local Nădlac la agenţii economici de sub autoritatea Consiliului Local 
Nădlac 

 Consideraţii generale: Existenţa unui contract de mandat - cadru pentru reprezentarea 
intereselor capitalului oraşului Nădlac este justificată în primul rând de necesitatea delimitării clare şi 
exprese a atribuţiilor pe care reprezentantul desemnat le poate exercita fără un mandat special, în 
temeiul regulii mandatului general, de cele pe care Consiliul Local înţelege să le înscrie în sfera 
mandatului special, pe care reprezentantul este obligat să îl solicite ori de câte ori norma instituită o 
cere. 
 Astfel cum sunt prezentate în contractul - cadru propus în proiectul de hotărâre, aceste din 
urmă atribuţii vizează domeniile de interes deosebit, pe care Consiliul Local însuşi, în plenul său, 
trebuie să le decidă şi să le controleze sub toate aspectele. 
Ţinând seama de prevederile legale actuale, precum şi de importanţa implicaţiilor juridice, 
economice şi tehnice deosebit de complexe pe care le presupune vânzarea, a tuturor consecinţelor 
legale posibile, susceptibile de a putea fi analizate şi din perspectiva legislaţiei privatizării, controlul 
absolut şi nemijlocit al Consiliului Local este obligatoriu. 
În contextul dispoziţiei juridice care însoţeşte deseori actele reprezentantului Consiliului Local, 
consider necesar şi legal ca această competenţă să fie delegată expres, prin mandat special, în absenţa 
căruia, astfel de acte ar fi nule, reprezentantul putând angaja societatea dincolo de interesele 
Consiliului Local. 
 De asemenea, necesitatea exercitării de către Consiliul Local a unui control asupra activităţii 
societăţilor sale şi a asigurării unei bune funcţionări a acestora în condiţii de eficienţă şi operativitate, 
conform prerogativelor stabilite de lege, justifică încheierea unui contract de reprezentare, ale cărui 
clauze să limiteze clar, cadrul decizional al reprezentanţilor Consiliului Local. Nu în ultimul rând, 
existenţa unei strategii de dezvoltare economico-socială a oraşului Nădlac implică o corelare a 
acţiunilor de însemnătate deosebită a reprezentanţilor cu cele ale Consiliului Local. 
 Consideraţii juridice: Sediul materiei contractului de mandat, aplicabile şi în cazul 
capitalului unităţilor administrativ-teritoriale, este Codul civil şi Codul comercial, ca drept comun. 
Acest cadru legal se completează cu prevederile legislaţiei comerciale, îndeosebi, Legea nr. 31/1990, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 În cazul în care, în executarea contractului de mandat, reprezentantul constată că sunt în 
vigoare prevederi legale contrare clauzelor contractului sau derogatorii sau reprezentatul adoptă 
hotărâri suplimentare faţă de sfera atribuţiilor prevăzute la art.4, " reprezentantul va avea în vedere 
cadrul legal şi criteriile orientative generale sau punctuale, date în scris de reprezentat". 
Astfel cum este prezentat, contractul-cadru propus realizează un echilibru optim între atribuţiile ce se 
pot exercita fără mandat special, creând astfel premisele unei activităţi eficiente şi operative - fără 
intervenţia Consiliului Local - şi cele pentru care este necesar mandatul special, pentru protecţia 
intereselor majore ale capitalului oraşului. 
 În plus, contractul - cadru actualizează şi unele sintagme, care, potrivit legislaţiei în vigoare, 
trebuie evidenţiate. De exemplu, conform OUG 79/2001, privind întărirea disciplinei economico-
financiare, art 4, conducerea agenţilor economici de sub autoritatea Consiliului Local se asigură de 
către persoane fizice în baza unui contract de performanţă, anexă la contractul individual de muncă, 
încheiat în condiţiile ordonanţei de urgenţă. Astfel, "contractul de performanţă" al conducătorului 
agentului economic nu instituie doar o diferenţă de ordin terminologic, ci un contract cu natură 
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juridică diferită de contractul de management întemeiat pe Legea nr.66/1993 sau contractul de 
administrare încheiat conform OUG 49/1999. 
În considerarea acestor argumente, propun aprobarea contractului-cadru de reprezentare 
în forma prezentată. 
 
 
 
         Consilier local 
         ing. Sorin Ivan Şproch 
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