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ACT ADIŢIONAL NR.1/2010 
LA CONTRACTUL DE MANDAT 

 
 
 

Părţile contractante 
Între Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, cu sediul în Municipiul 

Sfântu Gheorghe, str.1 Decembrie 1918 nr.2, judeţul Covasna, în calitate de reprezentant 
al municipiului Sfântu Gheorghe, ca acţionar majoritar la Societatea Comercială 
GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. Sfântu Gheorghe, reprezentat prin preşedintele de 
şedinţă ________________, în calitate de MANDANT, şi 

D-ul Czimbalmos Kozma Csaba _______________________, în calitate de 
MANDATAR,  

 
De comun acord, au convenit modificarea contractului de mandat, astfel: 
 
I. Articolul 6 al capitolului 5, va avea următorul cuprins: 

“Art. 6. - În perioada de valabilitate a prezentului contract, mandatarul, fără existenţa 
unui mandat special, îndeplineşte următoarele atribuţii ale adunării generale a 
acţionarilor: 

a) de a alege şi revoca membrii Consiliului de Administraţie; alegerea membrilor 
Consiliului de Administraţie exclusiv din lista de persoane propuse de Asociaţie, iar 
revocarea poate fi hotărâtă numai la propunerea Asociaţiei; 

b) de a alege preşedintele consiliului de administraţie; 
c) de a stabili, respectiv modifica remuneraţia cuvenită membrilor Consiliului de 

Administraţie; 
d) de a numi Auditorul Financiar; 
e) de aproba termenii şi condiţiile contractului încheiat cu Auditorul Financiar; 
f) aprobarea sau modificarea situaţiilor financiare anuale, pe baza rapoartelor 

consiliului de administraţie, de cenzori şi stabilirea dividendelor; 
g) pronunţarea asupra gestiunii consiliului de administraţie; 
h) stabilirea bugetului de venituri şi cheltuieli, pe exerciţiul financiar următor; 
i) contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv al celor externe; 
j) de a hotărî cu privire la ipotecarea, închirierea sau dizolvarea uneia sau mai multor 

unităţi ale Societăţii, în conformitate cu prevederile legale; 
k) înfiinţarea sau desfiinţarea unor sedii secundare: sucursale, agenţii, reprezentanţe 

sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică;   
l) autorizarea Consiliul de Administraţie să încheie acte juridice prin care să 

dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanţie 



bunuri aflate în patrimoniul Societăţii, a căror valoare depăşeşte 1/2 (jumătate) din 
valoarea contabilă a activelor Societăţii la data încheierii actului juridic; 

m) controlul executării obligaţiilor rezultate din Contractul de Delegare a gestiunii 
Serviciilor, de către părţile contractante.” 

 
II. Articolul 7 al capitolului 5 va avea următorul cuprins: 

“Art. 7. - Mandatarul va putea lua hotărâri în urma obţinerii unui mandat special prealabil 
din partea mandantului în următoarele cazuri: 

a) fuziunea cu alte societăţi sau divizarea societăţii, dizolvarea anticipată a societăţii; 
b) acţionarea în justiţie a membrilor consiliului de administraţie, a directorului 

general şi a cenzorilor, pentru pagubele pricinuite societăţii; 
c) privatizarea societăţii; 
d) orice altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care nu a 

primit mandat conform prezentului contract şi pentru care este cerută aprobarea 
adunării generale extraordinare în condiţiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare.” 

 
Toate celelalte prevederi contractuale rămân nemodificate. 
Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 exemplare originale, câte una pentru fiecare 
parte contractantă, intrând în vigoare la data semnării. 

 
 
MANDANT        MANDATAR 
CONSILIUL LOCAL 
Prin 

 


