CONTRACT DE REPREZENTARE
Nr. _____din________
Între:
CONSILIUL LOCAL NĂDLAC, cu sediul în Nădlac, str.1 Decembrie, nr.24, în calitate de acţionar la
Societatea Comercială _______________________,
cu
sediul
în____________,
str.
_________________ nr.______, judeţul Arad, CUI________________reprezentat prin dnul VASILE CICEAC
primar,
şi
dl _________________________denumit în continuare „Reprezentant", domiciliat în Nădlac,
str.___________nr._____posesor ai CI. seria______nr._______, eliberată de Poliţia________la data
de__________sa încheiat următorul Contract de Reprezentare.
Art. 1. Obiectul prezentului contract îl constituie mandatarea de către Consiliul Local Nădlac a
Reprezentantului pentru a acţiona în numele şi interesul său, cu respectarea drepturilor, îndatoririlor şi funcţiilor
pe care Consiliul Local Nădlac le are ca acţionar al societăţii şi de a stabili condiţiile şi limitele în care
Reprezentantul va acţiona  cât şi modalităţile de remunerare pentru acesta.
Art. 2. Consiliul Local Nădlac deleagă Reprezentantului toate drepturile şi obligaţiile sale de a acţiona
pentru şi în numele său, în conformitate cu legea şi Actul constitutiv al societăţii.
Art. 3. Reprezentantul are obligaţia de a participa la toate Adunările Generale ale Acţionarilor, atât
ordinare cât şi extraordinare şi are următoarele drepturi pe care le poate exercita şi obligaţii pe care le are de
îndeplinit, în limitele prezentului contract şi cadrului legal în vigoare:
a). Discută, aprobă sau modifică situaţiile financiare anuale ale societăţii, pe baza Raportului Consiliului
de Administraţie şi a Raportului cenzorilor;
b). Hotărăşte cu privire la repartizarea profitului;
c). Alege şi revocă membrii Consiliului de Administraţie şi cenzorii
d). încheie Contractul de administraţie şi stabileşte remuneraţia membrilor Consiliului de Administraţie
şi limita asigurării profesionale;
e). Stabileşte remuneraţia cenzorilor;
f). Aprobă Programul de activitate şi Bugetul de venituri şi cheltuieli, în conformitate cu strategia
economică a Consiliului Local Nădlac
g). la orice alte hotărâri pentru care legea şi Actul constitutiv cer aprobarea Adunării Generale a Acţionarilor;
h). Analizează şi se pronunţă asupra gestiunii Consiliului de Administraţie.
Art. 4. Prin excepţie de la plenitudinea de decizie acordată, Reprezentantul nu va putea lua hotărâri
decât în urma obţinerii unui mandat special din partea Consiliului Local Nădlac în următoarele cazuri:
a. Schimbarea formei juridice a societăţii;
b. Dizolvarea şi/sau lichidarea societăţii/fuziunea cu alte societăţi comerciale;
c. Schimbarea formei juridice, fuziuni, divizări şi orice alte reorganizări;
d. Majorarea, reducerea capitalului social sau reîntregirea lui în condiţiile legii şi cu respectarea prevederilor
actului constitutiv;
e. Modificări ale obiectului de activitate şi/sau profilului societăţii, prin renunţarea la unele activităţi sau prin
completarea cu alte activităţi;
f. Orice alte modificări ale Contractului sau Statutului societăţii, inclusiv schimbarea sediului societăţii.
Art. 5. Reprezentantul are obligaţia să se pronunţe asupra tuturor problemelor supuse dezbaterii,
solicitând ca poziţia sa să fie consemnată în mod expres în procesul verbal al A.G.A.
Art. 6. Reprezentantul are obligaţia să informeze Consiliul Local Nădlac despre toate problemele
care au ajuns la cunoştinţa sa şi pe care le consideră de interes pentru Consiliul Local Nădlac, în virtutea puterii
de reprezentare primită.
Art. 7. Reprezentantul se obligă să depună toate diligentele pentru realizarea strategiei economice a
Consiliului Local Nădlac, în virtutea puterii de reprezentare primită.
Art. 8. Reprezentantul nu poate modifica, delega sau transfera puterea de reprezentare primită. El nu o
poate folosi în tranzacţii care îl vizează ca şi parte sau ca agent al unui terţ sub nici o formă.
Art. 9. Reprezentantul este obligat să întocmească un raport de şedinţe în urma fiecărei Adunări
generale şi săl remită Consiliului Local Nădlac în cel mai scurt termen de la data şedinţei.
Art. 10. Consiliul Local Nădlac are dreptul de a încredinţa Reprezentantului sarcini exprese a căror
natură, termen şi mod de remunerare vor fi stabilite la data solicitării, dacă este cazul.

Art. 11. (1) Pentru îndeplinirea mandatului său, Reprezentantul are dreptul la o remuneraţie de şedinţă
pentru participarea la Adunările Generale ale Acţionarilor în cuantum de 1 % din remuneraţia
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 şedinţă 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
odată cu vărsarea dividendelor, urmând ca sumele în cauză să diminueze masa dividendelor cuvenite
reprezentatului.
(4) Sumele plătite conform prezentului capitol vor fi suportate direct de reprezentat, dacă
societatea nu realizează la sfârşitul anului dividende.
Art. 12. Pentru suma prevăzută la art. 11, plata va fi efectuată după fiecare şedinţă sau deplasare prin
intermediul societăţii, urmând ca sumele în cauză să diminueze dividendele cuvenite Consiliului Local Nădlac.
Art. 13. Prezentul Contract de reprezentare intră în vigoare la data aprobării lui în Consiliul Local,
având o valabilitate de 4 ani.
Art. 14. Consiliul Local Nădlac va putea revoca oricând pe Reprezentantul său. Reprezentantul poate
renunţa oricând la mandatul său, fiind însă obligat să notifice acest lucru Consiliului Local Nădlac cu cel puţin
30 de zile înainte în caz contrar rămânând obligat de daune interese pentru pagubele ce lear provoca.
Art. 15. După expirarea prezentului contract sau rezilieream lui, pentru oricare dintre motivele
convenite mai sus, Reprezentantul va fi obligat să înapoieze imediat Consiliului Local Nădlac exemplarul său
original de contract şi să predea toate documentele pe care le deţine referitoare la societatea comercială.
Cu acordul scris al Consiliului Local Nădlac, poate săşi reţină copii după aceste documente.
Art. 16. Reprezentantul nu va putea fără acordul anticipat, expres şi în scris al Consiliului Local
Nădlac să divulge unui terţ informaţii despre societate sau documente ale acesteia.
Art. 17. Procedura de daune materiale şi morale Consiliului Local Nădlac, prin fapte sau omisiuni în
executarea mandatului de reprezentare, atrage răspunderea civilă, penală, sau administrativă a
Reprezentantului.
Art. 18. Prezentul contract poate fi modificat sau completat numai prin Act adiţional la contract.
Art. 19. Reprezentantul declară că nu are personal sau prin afinii săi, până la gradul doi inclusiv,
interese la societăţi cu obiect de activitate asemănător.
Art. 20. Contractul de reprezentare a fost încheiat azi, _____________, în trei exemplare originale.
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