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               ROMÂNIA 
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 
     MUNICIPIUL BISTRIŢA 
        CONSILIUL LOCAL 
 

 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistriţa nr.139/21.10.2015 

privind desemnarea reprezentanţilor municipiului Bistriţa în Adunarea Generală a 
Asociaţilor (AGA) la Societatea Business Park Bistrita Sud S.R.L. şi aprobarea 

contractului de mandat al acestora, cu modificările şi completările ulterioare 
 
 
 Consiliul local al municipiului Bistriţa, întrunit în şedinţă ordinară în data de 
25.02.2021; 
 având în vedere: 
 Referatul de aprobare nr.10878/10.02.2021 al Primarului municipiului Bistriţa; 
 Raportul comun nr.10876/10.02.2021 al Direcţiei Economice şi al Direcţiei 
Administraţie Publică, Juridic; 
 adresa nr.670/06.01.2021 a Societăţii Business Park Bistriţa Sud S.R.L., 
înregistrată la Primăria municipiului Bistriţa cu nr.939/06.01.2021; 
 adresa nr.680/04.02.2021 a Societăţii Business Park Bistriţa Sud S.R.L., 
înregistrată la Primăria municipiului Bistriţa cu nr.9272/04.02.2021; 
 cererea domnului Titieni Remus înregistrată la Primăria municipiului Bistriţa cu 
nr.51753/27.07.2020; 
 cererea domnului Ignat Ezechil înregistrată la Primăria municipiului Bistriţa cu 
nr.52185/28.07.2020; 
 cererea domnului Armean Lucian Marius înregistrată la Primăria municipiului 
Bistriţa cu nr.70343/30.09.2020; 
 cererea domnului Vamanu Dumitru înregistrată la Primăria municipiului Bistriţa cu 
nr.9021/03.02.2021; 
 cererea doamnei Negruşa Maria Cerasela înregistrată la Primăria municipiului 
Bistriţa cu nr.9017/03.02.2021; 

Avizul favorabil nr.34/24.02.2021 al Comisiilor reunite de specialitate ale 
Consiliului local al municipiului Bistriţa; 

în conformitate cu: 
prevederile Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistriţa nr.139/2015 privind 

desemnarea reprezentanţilor municipiului Bistriţa în Adunarea Generală a Asociaţilor 
(AGA) la Societatea Business Park Bistriţa Sud S.R.L. şi aprobarea contractului de 
mandat al acestora; 

prevederile Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistriţa nr.51/2016 privind 
modificarea Hotărârii nr.139/2015 privind desemnarea reprezentanţilor municipiului 
Bistriţa în Adunarea Generală a Asociaţilor (AGA) la Societatea Business Park Bistrita 
Sud S.R.L. şi aprobarea contractului de mandat al acestora; 
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prevederile Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistriţa nr.68/2016 privind 
modificarea Hotărârii nr.139/2015 privind desemnarea reprezentanţilor municipiului 
Bistriţa în Adunarea Generală a Asociaţilor (AGA) la SOCIETATEA BUSINESS PARK 
BISTRIŢA SUD S.R.L. şi aprobarea contractului de mandat al acestora; 

prevederile Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistriţa nr.53/2018 privind 
modificarea Hotărârii nr.139/2015 privind desemnarea reprezentanţilor municipiului 
Bistriţa în Adunarea Generală a Asociaţilor (AGA) la SOCIETATEA BUSINESS PARK 
BISTRIŢA SUD S.R.L. şi aprobarea contractului de mandat al acestora; 

prevederile Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistriţa nr.79/2019 pentru 
modificarea Hotărârii nr.139/2015 privind desemnarea reprezentanţilor municipiului 
Bistriţa în Adunarea Generală a Asociaţilor (AGA) la SOCIETATEA BUSINESS PARK 
BISTRITA SUD S.R.L. şi aprobarea contractului de mandat al acestora; 

prevederile art.2 lit.”b”, art.3 pct.2 lit.”a” din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
României nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

prevederile Ordonanţei Guvernului României nr.26/2013 privind întărirea 
disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile 
administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o 
participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare; 

prevederile art.2009 şi următoarele din Legea nr.287/2009 privind Codul civil; 
 în temeiul art.129 alin.(2) lit.”a”, alin.(3) lit.”d”, art.131, art.139 alin.(3) lit.”g”, 
alin.(6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului României nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

ART.I. – Hotărârea Consiliului local al municipiului Bistriţa nr.139/21.10.2015 
privind desemnarea reprezentanţilor municipiului Bistriţa în Adunarea Generală a 
Asociaţilor la Societatea Business Park Bistriţa Sud S.R.L. şi aprobarea contractului de 
mandat al acestora, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum 
urmează: 
 1) Se modifică art.1 care va avea următorul cuprins: 
 „ART.1. – Se desemnează în calitate de reprezentanţi ai Consiliului local al 
municipiului Bistriţa în Adunarea Generală a Asociaţiilor (AGA) la Societatea Business 
Park Bistriţa Sud S.R.L, următoarele persoane: 
  1) Domnul Brici Tiberius-Daniel 
  2) Domnul Munthiu Cristiean 
  3) Domnul Vintilă Alexandru; 
  4) Domnul Dumitru Daniel-Iulius; 
  5) Peteleu Ioan. 
 2) Se aprobă modificarea contractului de mandat prevăzut în anexa Hotărârii 
nr.139/2015 privind desemnarea reprezentantilor municipiului Bistriţa în Adunarea 
Generală a Asociaţilor (AGA) la Societatea Business Park Bistriţa Sud S.R.L. şi 
aprobarea contractului de mandat al acestora, potrivit anexei care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 
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 ART.II. – Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistriţa 
nr.139/21.10.2015 privind desemnarea reprezentanţilor municipiului Bistriţa în Adunarea 
Generală a Asociaţilor (AGA) la Societatea Business Park Bistrita Sud S.R.L. şi 
aprobarea contractului de mandat al acestora, cu modificările şi completările ulterioare, 
rămân valabile. 

ART.III. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează 
persoanele nominalizate la art.I., Primarul municipiului Bistriţa prin Direcţia Economică şi 
Societatea Business Park Bistriţa Sud S.R.L. 
 ART.IV. – Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al municipiului 
Bistriţa în şedinţă ordinară cu respectarea prevederilor art.139 alin.(3) lit.”g”, alin.(6) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului României nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
respectiv cu un număr de 17 voturi ”pentru” şi 3 ”abţineri”. 
 ART.V. – Secretarul general al municipiului Bistriţa, prin Compartimentul Pregătire 
Documente, Contencios va comunica prezenta hotărâre prin mijloace electronice: 
   - persoanelor nominalizate la art.I; 
   - Direcţiei Administratie Publică, Juridic; 
   - Direcţiei Economice; 
   - Societăţii Business Park  Bistriţa Sud S.R.L. 
   - Primarului municipiului Bistriţa; 
   - Instituţiei Prefectului - Jueţul Bistriţa-Năsăud. 
 
 
 
 
             PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ              CONTRASEMNEAZĂ 

              SECRETAR GENERAL, 
    BRICI TIBERIUS-DANIEL                            GAFTONE FLOARE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bistriţa, la 25 FEBRUARIE 2021 
Nr. 32 
SN/BCG/SA.ex.4. 


