
Anexa la HCL nr. 165/2017 
 
 

Act aditional nr.1/2017 

la Contractul de mandat nr. 52235/2016 

 

 
 

Părţile contractante: 
 

1. Consiliul Local al Municipiului SFÂNTU GHEORGHE, cu sediul în str. 1 

Decembrie 1918, nr. 2, jud. Covasna, în calitate de reprezentant al Municipiului Sfântu 

Gheorghe, ca acţionar unic MULTI-TRANS S.A. Sfântu Gheorghe, reprezentat prin 

preşedintele de şedinţă …........................., în calitate de MANDANT, 

şi 

2. Miklós Zoltán, domiciliat în _________________________________, născut la 

data de __________ în localitatea _________________________, posesorul cărţii de 

identitate seria ___ nr. _______, eliberat de _________________________, CNP 

_________________, şi 

3. Cochior Andrei, domiciliat _________________________________, născut la 

data de ______________ în localitatea ______________________, posesorul cărţii de 

identitate seria ____ nr. ________, eliberat de SPCLEP Sfântu Gheorghe, CNP 

________________, în calitate de MANDATARI, 

 

În temeiul Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările şi 

completările ulterioare, al OUG nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a 

întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, în baza prevederilor 

HCL nr. ______/2017, au convenit de comun acord, cu modificarea şi completarea 

Contractului de mandat, prin încheierea prezentului Act adiţional, cu următoarele clauze: 

 
Art. 1.   

Cap. 3  “Obiectul contractului”, Art. 3, alin. (2) va avea următorul conţinut: 

“Mandatarii vor exercita împreună mandatul. Este îndeplinită cerinţa exercitării 

mandatului încredinţat de către mandant dacă hotărârile se adoptă cu votul tuturor 

mandatarilor.” 

 

Art. 2.   

Cap. 5 “Obligaţiile părţilor contractante, lit. A “Obligaţiile mandatarilor”, Art.6 se 

completează cu următoarele litere: 



j) de a numi şi revoca membrii Consiliului de Administraţie,  

k) de a aproba forma Contractului de mandat şi remuneraţia fixă a administratorilor 

şi de a încheia Contractul de mandat cu administratorii,  

l) de a încheia Acte adiţionale la Contractul de mandat încheiat cu administratorii, 

cu respectarea prevederilor legale privind remuneraţia variabilă, obiectivele şi indicatorii 

de performanţă financiari şi nefinanciari rezultaţi din planul de administrare pentru 

membrii Consiliului de administraţie, prevăzând obligatoriu obiective cuantificabile 

privind reducerea obligaţiilor restante, modul de gestionare a creanţelor şi recuperarea lor, 

realizarea planului de investiţii şi asigurarea cu cash-flow a activităţii desfăşurate. 

m.) de a evalua anual activitatea administratorilor vizând contractul de mandat şi 

planul de administrare, de a monitoriza şi evalua performanţa consiliului de administraţie 

privind respectarea principiilor de eficienţă economică şi profitabilitate în funcţionarea 

societăţii. 

Art. 3.   

La Cap. 5 “Obligaţiile părţilor contractante, lit. a “Obligaţiile mandatarilor”, Art. 7., 

se elimină lit. a). 

 
Celelalte clauze rămân neschimbate şi îsi produc efectele juridice. 
 
Prezentul Act adiţional s-a încheiat astăzi __________, în ___ exemplare, şi intră în 
vigoare la data semnării de către ambele părţi. 
 
 
 
 
 
 
  MANDANT,      MANDATARI, 
 
 


