
R O M Â N I A  
JUDEŢUL HARGHITA 
COMUNA COZMENI 
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr. 63/2017
Cu privire la aprobarea contractului de mandat numitului BOGÁCS ENDRE 

ca administrator al Societăţii Comerciale de interes local 
înfiinţat de pe lângă Consiliul Local al comunei Cozmeni

Primarul comunei Cozmeni,Judeţul Harghita,
Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului local Nr. 12/2004, prin care s-a aprobat 
înfiinţarea Societăţii Comerciale cu răspundere limitată în care acţionar unic este Consiliul local, în 
baza prevederilor art. 13, art. 16 din Actul Constitutiv al Societăţii SYLCOTUR SRL si pe baza art.3 si 
art. 8 din Legea nr.51/2006 LEGE a serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificările si 
completările ulterioare;
HOTĂRÂREA NR. 54/2017 cu privire la revocarea administratorului Societăţii Comerciale SC 
SYLCOTUR SRL de interes local înfiinţat de pe lângă Consiliul Local al comunei Cozmeni KENDI 
ILDIKÓ

Procesul -  verbal nr. 4357 din data de 06 iulie 2017 încheiat cu ocazia concursului organizat 
pentru ocuparea postului vacant de administrator la SC SYLCOTUR SRL, conform căruia dl. BOGÁCS 
ENDRE este admis pe postul de administrator
art. 137A1. din Legea societăţilor nr. 31/1990, cu modificările si completările ulterioare

(1) Administratorii sunt desemnaţi de către adunarea generala ordinara a 
acţionarilor, cu excepţia primilor administratori, care sunt numiţi prin actul 
constitutiv.

(2) Candidaţii pentru posturile de administrator sunt nominalizaţi de către 
membrii actuali ai consiliului de administraţie sau de către acţionari.

(3) Pe durata indeplinirii mandatului, administratorii nu pot incheia cu 
societatea un contract de munca. In cazul in care administratorii au fost desemnaţi 
dintre salariaţii societăţii, contractul individual de munca este suspendat pe 
perioada mandatului.

(4) Administratorii pot fi revocaţi oricând de către adunarea generala 
ordinara a acţionarilor. In cazul in care revocarea survine fara justa cauza, 
administratorul este indreptatit la plata unor daune-interese.

art. 196A1 si art.197 din Legea nr.31/1990 privind înfiinţarea societăţilor comerciale , cu 
modificările si completările ulterioare,

Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale; art.3A l  lit.c din O.U.G. nr.79/2008 
privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici; art.194 alin, 1, lit.b;

art. 27 alin. 1 din OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice,
In temeiul art.36 alin.2 litera a şi alin.3 litera b şi art.115 alin.l litera b din Legea 

nr.215/2001,privind administraţia publică locală,republicată,

HOTĂRĂŞTE :

Art.l. Se aprobă contractul de mandat nr. 1/2017 numitului Bogács Endre 
încheiat de Consiliul Local Cozmeni, reprezentant al comunei Cozmeni, asociat 
unic al S.C. SYLCOTUR S.R.L.

Art.2.Contractul de mandat, aprobat potrivit art. 1 din prezenta hotărâre, 
se încheie pentru o perioadă determinată de 4 ani cu posibilitatea prelungirii

Art.3. Se aprobă remuneraţia administratorului SYLCOTUR SRL în felul 
următor:



- salar brut ^  00  lei lunar.
Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 

încredinţează Primarul Comunei Cozmeni şi noul administrator al societăţii 
nominalizat în art.l a prezentei.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului judeţului Harghita
- Primarului comunei
- SYLCOTUR S.R.L.
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Adoptată în şedinţa din data de 09.11.2017

Cu un număr de voturi „ pentru" din numărul total de 11 consilieri în funcţie

Cozmeni, la data de 09.11.2017
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Anexă la HCL nr.63/ 2017

CONTRACT DE MANDAT

Părţile contractante
1. S.C. SYLCOTUR S.R.L. cu sediul în comuna Cozmeni sat. Cozmeni nr.200 judeţul Harghita 
înregistrata la O.R.C. Harghita sub nr. J19/923/2004, C.I.F. RO 16808496 ASOCIAT UNIC comuna 
Cozmeni, reprezentata prin Consiliul Local Cozmeni şi
2. Domnul BOGÁCS ENDRE, CNP 1701022191321, domiciliat in comuna Cozmeni nr.156
Au convenit încheierea următorului contract de mandat/administrare, în temeiul Legii nr. 31/1990 
republicat cu modificările la zi, în următoarele condiţii:

Art. 1. Obiectul contractului
Obiectul prezentului contract consta în împuternicirea mandatarului de către mandant pentru 
administrarea societăţii în limitele obiectului de activitate al acesteia, fara a încalca legislaţia în vigoare şi 
hotărârile adunărilor generale ale acţionarilor.
Toate operaţiunile pentru care este împuternicit sa le efectueze mandatarul se vor realiza în numele şi pe 
seama mandantului.

Art. 2. Preţul contractului
Pentru toate operaţiunile pe care mandatarul le efectuează în baza prezentului contract şi în limitele 
împuternicirii conferite, va primi o remuneraţie brută de 3600 lei /luna. Remuneraţia se va achita în 
numerar sau prin virament.

Art. 3. Durata contractului
Prezentul contract s-a încheiat pe o durata de 4 ani, intrând în vigoare la data de 10.11.2017 
şi se va prelungi automat în cazul în care nici una dintre părţi nu va denunţa în condiţiile prezentului 
contract.

Art. 4. Drepturile şi obligaţiile părţilor
A . (1) MANDATARUL are dreptul la:
- plata unei sume de 3600 lei/luna, suma care se poate modifica de către Adunarea Generala a 
Acţionarilor, urmând a se încheia act adiţional la prezentul contract;
- folosinţa telefonului mobil, în interes de serviciu, pe cheltuiala societăţii;
- folosinţa mijloacelor de transport, din dotarea societăţii comerciale, cu/fara şofer în interes de serviciu. 
Toate costurile ocazionate de alimentare, taxe de drum, asigurări, inclusiv CASCO, reparaţii şi întreţinere, 
cad în sarcina societăţii;
- decontarea cheltuielilor de cazare, transport şi a altor cheltuieli, pe baza documentelor justificative, 
pentru deplasările în interes de serviciu în tara şi în străinătate;
- decontarea cheltuielilor de protocol conform bugetului aprobat;
- informarea asupra activitatii societăţii, având acces la toate datele, informaţiile şi documentele 
privind operaţiunile comerciale ale acesteia;
- substituirea unei alte persoane în executarea în tot sau în parte a mandatului;
- concediu de odihna de 25 zile lucratoare pe an.
(2) MANDATARUL are următoarele obligaţii:
sa stabilească direcţiile principale de activitate şi de dezvoltare ale societăţii;
sa stabilească sistemul contabil si de control financiar si aprobarea planificării financiare;
să ducă la îndeplinire prevederile ORDONANŢEI nr. 119 din 31 august 1999, republicată şi actualizată,
privind controlul intern şi controlul financiar preventive sa convoace adunările generale, sa organizeze şi
sa duca la îndeplinire hotărârile adunărilor generale a acţionarilor;
sa prezinte anual adunării generale a acţionarilor raportul cu privire la activitatea societăţii comerciale, 
bilanţul contabil şi contul de profit şi pierdere, precum şi proiectul de buget al societăţii pe anul în curs;



sa asigure tinerea la zi a registrelor societăţii, date prin lege în competenta Consiliului de Administraţie: 
registrul acţionarilor, registrul şedinţelor şi deliberărilor AGA, registrul şedinţelor şi deliberărilor Consiliului 
de Administraţie,registrul obligaţiunilor;
sa introducă cererea pentru deschiderea procedurii insolventei societăţii, potrivit Legii nr. 85/2014 privind 
procedura insolventei şi de insolvenţă;
sa duca la îndeplinire atribuţiile primite din partea adunării generale a acţionarilor.
sa nu divulge informaţiile confidenţiale şi secretele comerciale ale societăţii la care are acces în timpul
îndeplinirii mandatului, obligaţie care se menţine şi pe o durata de 2 ani după încetarea mandatului;
sa îndeplinească orice alte atribuţii stabilite prin actul constitutiv, lege sau adunările generale ale
acţionarilor;
sa se îngrijească de buna funcţionare a societăţii, de conservarea patrimoniului;
sa semneze actele de închirieri de spatii, terenuri, orice alte acte şi sa efectueze orice demersuri în 
limitele legii şi competentele date de Adunarea Generala a Acţionarilor şi Actul Constitutiv al societăţii; 
sa-şi îndeplinească mandatul cu prudenta şi diligenta unui bun administrator.
B. MANDANTUL are următoarele drepturi şi obligaţii:
a) sa asigure administratorilor deplina libertate în organizarea şi gestionarea activitatii societăţii, în 
limitele prevăzute de lege, de actul constitutiv şi de prezentul contract;
b) sa plateasca mandatarului toate drepturile băneşti convenite potrivit prezentului contract;
c) sa asigure mandatarului drepturile prevăzute prin prezentul contract, inclusiv asigurarea condiţiilor 
corespunzătoare de lucru pentru exercitarea în bune condiţii a mandatului;
d) sa repare prejudiciul suferit de mandatar în executarea mandatului, daca acest prejudiciu nu provine 
din culpa mandatarului;
e) mandantul este obligat sa plateasca mandatarului remuneraţia, chiar şi în cazul în care, fara culpa 
mandatarului, mandatul nu a putut fi executat.

Art. 5. încetarea contractului
Prezentul contract încetează în unul din următoarele cazuri:

- expirarea perioadei pentru care a fost încheiat;
- revocarea administratorului;
- administratorul renunţa la mandat cu termen de preaviz de 30 de zile
- acordul de voinţa al pârtilor;
- intervine un caz de incompatibilitate prevăzut de lege;
- decesul sau punerea sub interdicţie judecătoreasca a administratorului;
- insolvabilitatea sau lichidarea societăţii;
- în ajte condiţii prevăzute de legislaţia în vigoare.
5.1) în cazul revocării sale, administratorul este obligat sa înapoieze societăţii toate actele si documentele 
deţinute în exercitarea atribuţiilor sale la data expirării preavizului acordat, potrivit legii.
5.2) Toate actele juridice încheiate de mandatar după încetarea contractului sunt nule.

Art. 6. Alte clauze
Forţa majora exonerează părţile de răspundere în cazul neexecutarii, executării necorespunzatoare sau cu 
întârziere a obligaţiilor asumate prin prezentul contract. Cauza de forţa majora va fi comunicata celeilalte 
parti în termen de 5 zile de la apariţia ei. După încetarea cazului de forţa majora, partea care l-a invocat 
îşi va relua obligaţiile contractuale în termen de 10 zile şi va anunţa cealalta parte. Daca nu se 
procedează la anunţarea, în termenii prevăzuţi mai sus, a începerii şi încetării cazului de forţa majora, 
partea care îl invoca va suporta toate daunele provocate celeilalte parti prin neanuntarea la termen.
- Oricare dintre administratori va putea solicita directorului general informaţii cu privire la conducerea 
operativa a societăţii.
- La încetarea contractului fostul administrator îşi va relua activitatea în cadrul societăţii în baza 
contractului individual de munca suspendat de drept ca urmare a numirii în funcţia de administrator, pe 
durata prezentului contract de mandat (daca e cazul).



Art. 7. Litigii
Părţile convin ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din 
interpretarea, executarea sau încetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila, 
în cazul in care rezolvarea litigiilor nu este posibila pe cale amiabila, părţile se vor adresa instanţelor 
judecătoreşti competente.

Art. 8. Dispoziţii finale
Prevederile prezentului contract pot fi modificate prin acordul scris al ambelor parti.
Părţile vor adapta contractul corespunzător reglementarilor legale intervenite ulterior încheierii acestuia şi 
care îi sunt aplicabile.
Prevederile prezentului contract se completează cu dispoziţiile Legii nr. 31/1990 (R), legislaţiei aplicabile 
societăţilor, precum şi cu prevederile Codului civil şi altor acte normative incidente în materie.

Prezentul contract a fost încheiat astazi, 10.11.2017, în 3 exemplare originale, câte 1 (unu) pentru 
fiecare parte contractanta şi una pentru arhivare.

Mandant, Mandatar,
Comuna Cozmeni prin Bogács Endre
Consiliul Local Cozmeni
Preşedinte de şedinţă, Boros György



R O M Â N I A  
JUDEŢUL HARGHITA 
COMUNA COZMENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.64/2017
Privind rectificarea bugetului local pe anul 2017

Consiliul local al comunei Cozmeni,Judeţul Harghita,
Având în vedere referatul nr.4428/2017 a compartimentului contabil , întocmit de contabila 
unităţii privind rectificarea bugetului local pe anul 2017

Contractul de finanţare nr. MKO-RO-1-2017/1-000078, cu număr de înregistrare BGA 
3933/2017 semnat cu Fundaţia Bethlen Gabor Alapkezelo prin care comuna Cozmeni a 
primit o finanţare pentru cursuri de perfecţionare in valoare de 350.000 ft, adica 4.979,92 lei 
extrasul de cont din data de 09.10.2017 privind transfer sold din Raiffeisen bank
• Hotărârea Nr.15/2017, a consiliului local Cozmeni cu privire la aprobarea bugetului local 

pe anul 2017
• Legea Nr.273/2006, privind finanţele publice locale respectiv, cu modificările şi 

completările ulterioare şi raportul comisiilor de specialitate, pentru activităţi economico- 
financiar, agricultură, amenajarea teritoriului şi urbanism, juridică şi de disciplină, pentru 
activităţi de învăţământ, sănătate şi familie, social culturale, culte, muncă şi protecţie 
socială, protecţia copiilor, protecţia mediului şi turism, tineret şi sport,

In temeiul dispoziţiunilor art.36 alin.(2) litera b ,art.45 alin.(2)litera a şi art.115 lit.b din Legea 
administraţiei publice locale Nr.215/2001, republicată,cu modificările şi compăletările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.l- Se aproba rectificarea bugetului local pe anul 2017 la suma totală 
de 9141.45 mii lei, la capitolul de venituri şi la suma de 10805.36 mii lei la 
capitolul de cheltuieli conform anexei nr.l la prezenta hotărâre.

Art.2- Prezenta Hotărâre se comunică la Instituţia Prefectului 
Administraţia Judeţeană a Finanetlor Publice Harghita, Primar şi la 
compartimentul contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Art.3 - Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 
încredinţează Primarul comunei Cozmeni Szántó László şi Consilierul Bálint 
Bálint Teréz din cadrul compartimentul de resort al aparatului de specialitate al 
primarului Cozmeni.
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