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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI  LOCAL 
privind aprobarea Contractului de mandat de administrare, stabilirea indicatorilor de performanţă, a valorii 

planificate a indicatorilor propuşi şi a criteriilor (indicatorilor) de performanţă pentru anul 2015 pentru 
membrii Consiliului de Administraţie al Regiei Publice Locale a Pădurilor Săcele R.A.   

 
 Consiliul  Local  al  Municipiului  Săcele, întrunit în şedinţă ordinară în data de 23.04.2015, 
 
            Analizând necesitatea aprobării Contractului de mandat de administrare, stabilirea indicatorilor de performanţă, 
stabilirea valorii planificate a indicatorilor propuşi şi a criteriilor (indicatorilor) de performanţă pentru anul 2015 pentru 
membrii Consiliului de Administraţie al Regiei Publice Locale a Pădurilor Săcele R.A. ;  
 Văzând Raportul de specialitate nr. 14399/15.04.2015 al Biroului Contencios Administrativ şi Avizele 
Comisiilor de specialitate; 
 Ţinând cont de amendamentul propus de Comisia de specialitate nr. 1, în sensul eliminării art. 4 -  Drepturile şi 
obligaţiile Consiliului Local al Municipiului Săcele,  pct. b) şi de amendamentul propus de d-l Bălăşescu Marius în 
sensul stabilirii indemnizaţiei membrilor Consiliului de Administraţie al  Regiei Publice Locale a Pădurilor Săcele R.A. 
în acelaşi cuantum ca şi al  membrilor  Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de Gospodărire Comunală şi 
Prestări Servicii Săcele R.A.; 
 Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a 
întreprinderilor publice, modificată şi completată, precum şi ale Extrasului din Hotărârea nr. 5/16.03.2015 a Consiliului 
de Administraţie al R.P.L.P. Săcele R.A.; 

În temeiul  art. 43 şi al art.  47 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 35 din 2002 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, cu modificările şi completările ulterioare; al 
art. 36, alin. (1), alin. (2) lit. a), coroborat cu  alin. (3) lit c);  al art. 43 alin. (1); al  art. 45 alin. (1); art. 61 alin. (2) şi al 
art. 115 alin. (1)  lit. b); al art. 117 lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare,  

 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 Art. 1. Se aprobă Contractul de mandat de administrare, stabilirea indicatorilor de performanţă,  a valorii 
planificate a indicatorilor propuşi şi a criteriilor (indicatorilor) de performanţă pentru anul 2015 pentru membrii 
Consiliului de Administraţie al Regiei Publice Locale a Pădurilor Săcele R.A., prevăzute în Anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
          Art. 2. Se aprobă remuneraţia membrilor Consiliului de Administraţie al Regiei Publice Locale a Pădurilor Săcele 
R.A., în cuntum de 1.000 lei net.  
           Art. 3. Se aprobă durata de 4 ani a mandatului de administrare pentru membrii Consiliului de Administraţie al 
Regiei Publice Locale a Pădurilor Săcele R.A. şi, implicit, a Contractului de mandat prevăzut la art. 1. 
            Art. 4. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Săcele să semneze Contractele de mandat ale membrilor 
Consiliului de Administraţie al Regiei Publice Locale a Pădurilor Săcele R.A. 
           Art. 5. Primarul Municipiului Săcele şi Regia Publică Locală a Pădurilor Săcele R.A. răspund de ducerea la 
îndeplinire a prezentei hotărâri. 
 
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ                                                                           CONTRASEMNAT 
     CONSILIER     LOCAL                                                          SECRETARUL MUNICIPIULUI  SĂCELE 
   RUGACS CAROL LUDOVIC                                                    C.J.  GORAN ADRIANA 
 
 
Redactat: Insp. Acăroaie Elena/12ex. 
Hotărârea a fost adoptată:  16 voturi pentru, 1 împotrivă 
Nr. consilierilor în funcţie: 19 
Nr. consilierilor prezenţi la şedinţă: 17 (la momentul votului) 



 
 
Prezenta hotărâre s-a difuzat la: 

- 1 ex. Instituţia Prefectului Braşov 
- 1 ex. Dosar colecţie 
- 1 ex. Dosar şedinţă 
- 1 ex. D-l Primar 
- 1 ex. Biroul Contencios Administrativ 
- 1 ex. Fiecărui membru 



                                                                                           ANEXĂ LA H.C.L. nr. 54/23.04.2015 
 

 
CONTRACT DE MANDAT DE ADMINISTRARE 

Nr__________din data de______________ 

 
 Consiliul Local al Municipiului Sacele, cu sediul in Municipiul Sacele,  Piata 
Libertatii , nr. 17, jud Brasov, denumit in continuare “ MANDANT “, pe de o parte 
 Si 
 Domnul/Doamna________________ domiciliat 
in______________________, str_______________________, nr_______, 
bl_____, sc_________, ap_______, judet__________, 
C.N.P._______________________, identificat cu B.I./C.I., seria ____, 
nr____________, eliberat de_______________, la data de___________, avand 
functia de presedinte/vicepresedinte/membru (dupa caz) in Consiliul de 
Administratie al R.P.L.P. SACELE RA, denumit in continuare 
“ADMINISTRATOR” (Mandatar)executiv/neexecutiv (dupa caz), pe de alta parte, 
 
 In temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990, cu modificarille si completarile 
ulterioare, ale O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a 
intreprinderilor publice, ale art. 36 alin.(2) lit. a), alin. (3) lit. c), art. 37 din Legea 
nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare, ale Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor 
economice de stat ca regii autonome si societati comerciale, cu modificarile si 
completarile ulterioare, ale Codului Silvic, precum si ale H.C.L.  privind aprobarea 
contractului de mandat acordat membrilor Consiliului de Administratie ai R.P.L.P. 
SACELE RA, 
 Urmare a acordului de vointa intervenit intre partile semnatare s-a incheiat 
prezentul  contract de mandat de administrare, numit in continuare “CONTRACT”, 
partile obligandu-se in termenii si conditiile acestuia. 
 
 Cap.I-Obiectul contractului 
 In urma prezentului acord de vointa intervenit intre partile contractante, 
Mandantul incredinteaza administratorului (Mandatarului),impreuna cu ceilalti 
administratori,membri ai Consiliului de Administratie, organizarea 
generala,administrarea activitatilor Regiei Publice Locale a Padurilor Sacele RA, 
care este in acest sens raspunzator in cadrul consiliului de Administratie pentru 
modul in care infaptuieste actele de administrare a R.P.L.P. SACELE RA. 



 Administratorul este insarcinat cu luarea deciziilor in vederea indeplinirii 
tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al R.P.L.P. 
SACELE RA, conform dispozitiilor legii  si al actului constitutiv al R.P.L.P. 
SACELE RA, inclusiv a actelor si sarcinilor care au fost delegate de catre Consiliul 
Local al Municipiului Sacele catre Consiliul de Adminstratie al R.P.L.P. SACELE 
RA. 
 Administratorul,impreuna cu ceilalti administratori, membri ai Consiliului de 
Administratie, poarta intreaga raspundere pentru modul in care infaptuieste actele 
de administrare a regiei autonome.  
 In schimbul activitatii prestate, Administratorul, in calitate de membru al 
Consiliului de Administratie, va fi remunerat de catre R.P.L.P. SACELE RA, cu o 
indemnizatie lunara, in conditiile prezentului contract. 
 
 
 Cap.II-Drepturile si obligatiile partilor contractante 
 Art.1. (1) Drepturile si obligatiile Administratorului. 
 (2) Administratorul are urmatoarele drepturi : 
a)Primirea unei remuneratii,in conformitate cu prevederile OUG 109/2011, 
actualizata cu prevederile OUG nr.51/2013,art.8 
b) Drept de informare nelimitata asupra activitatii regiei autonome, avand acces la 
toate documentele acesteia. 
c) Dreptul de a beneficia  de apararea reputatiei profesionale de catre regie in cazul 
in care reputatia profesionala are de suferit din motive ce tin de exercitarea 
mandatului de administrator. Pot face obiect al apararii reputatiei numai actele  si 
faptele licite ale administratorului efectuate in exercitarea atributiilor delegate  prin 
prezentul contract. 
 (3) Administratorul va indeplini, prin votul sau, urmatoarele obligatii : 
a) Aproba directiile principale de activitate si de dezvoltare a regiei autonome ; 
b) Verifica functionarea sistemului de control intern/managerial, implementarea 
politicilor contabile, realizarea planificarii financiare ; 
c) Evalueaza activitatea directorului regiei autonome, verifica executia 
contractului de mandat a acestuia; 
d) Elaboreaza raportul semestrial, prezentat Consiliului Local al Municipiului 
Sacele, privitor la activitatea regiei autonome, care include si informatii referitoare 
la  executia contractelor de mandat ale directorilor ; 
e) Indeplineste toate actele necesare si utile pentru realizarea obiectului de 
activitate al regiei autonome, conform prevederilor legale.  
Art.2.(1) Aministratorul accepta acest contract de mandat si este tinut  sa-si 
indeplineasca obligatiile contractuale cu buna-credinta, cu prudenta specifica 
raporturilor juridice cu caracter oneros. 



(2) Administratorul declara pe propria raspundere ca nu se afla in nici una  din 
situatiile de incompatibilitate prevazute de legislatia in vigoare, de statutul sau 
profesional  sau de calitatea detinuta. 

 Art. 3.(1) Pe langa obligatiile prevazute la art. 1 alin. (3), Administratorul mai are  
obligatia de a veghea si a raspunde de  urmatoarele :  

a) Existenta registrelor cerute de lege si executarea corecta  a inregistrarilor ; 
b) Indeplinirea hotararilor Consiliului Local al Municipiului Sacele, aplicabile 
regiei autonome ; 
c) Exercitarea cu buna credinta si profesionalism a tuturor atributiilor si 
competentelor care ii sunt atribuite de lege, actul constitutiv al R.P.L.P. SACELE 
sau hotararile Consiliului Local al Municipiului Sacele ; 
d) Responsabilitatea pentru eventualele prejudicii cauzate regiei autonome ca 
urmare a deciziilor luate  de catre directorul sau de catre personalul incadrat, acte  
care nu s-ar fi produs daca adminstratorul  ar fi exercitat corespunzator 
supravegherea impusa de indatoririle functiei sale ; 
(2) Administratorul este solidar raspunzator cu predecesorii lor in functie daca, 

avand  cunostinta de neregulile savarsite de acestia ,nu le comunica in scris 
auditorilor interni si auditorului financiar, precum si Consiliului Local al 
Municipiului Sacele. 

(3) Raspunderea pentru actele savarsite de un alt administrator  nu cade in 
sarcina adminstratorului care a consemnat in Registrul deciziilor Consiliului de 
Administratie impotriva lui si  a adus la cunostinata  despre acestea, in scris, pe 
auditorii interni, auditorul financiar si Consiliul Local al Municipiului Sacele. 
(4) Actiunea de raspundere impotriva administratorului  este introdusa de 
Consiliul Local al Municipiului Sacele. 
(5) Aministratorul care intr-o anumita operatiune,direct sau indirect, se afla intr-
un conflict de interese cu interesele RPLP Sacele RA sau are interese contrare 
intereselor regiei autonome , trebuie sa ii instiinteze despre  aceasta pe ceilalti 
administratori si sa nu ia parte la nicio deliberare privitoare la respectiva problema, 
solicitand sa se consemneze acest lucru in Registrul deciziilor  Consiliului de 
administratie. 
(6) Aceeasi obligatie  o are administratorul in cazul in care sotul sau sotia sa,  
rudele pana la gradul IV inclusiv ori afinii sai sunt interesati intr-o anumita 
operatiune asupra caruia este chemat sa decida Consiliul  de Administratie al regiei 
autonome. 
(7)  Administratorul are obligatia sa isi exercite mandatul cu loialitate, in 
interesul regiei autonome, cu prudenta si diligenta unui bun administrator, sa 
conceapa si sa aplice strategii, planuri si politici privind reducerea obligatiilor 
financiare restante, reducerea pierderilor economice, cresterea profiturilor, a cifrei 



de afaceri, cresterea productivitatii muncii si dezvoltarea competitivitatii regiei 
autonome. 
(8) Administratorul,impreuna cu ceilalti administratori,membri ai Consiliului de 
Administratie, are obligatia  de a implementa in R.P.L.P. SACELE RA un sistem 
de analiza si evaluare a situatiei curente, precum si un set de indicatori de 
performanta, in raport cu care sa se urmareasca permanent oportunitatile de 
imbunutatire  a activitatii regiei autonome si scaderea cheltuielilor operationale. 
(9) Administratorul,impreuna cu ceilalti administratori,membri ai Consiliului de 
Administratie, are obligatia sa depuna toate diligentele in scopul realizarii  unei 
gestionari eficiente  activului si pasivului patrimonial al regiei autonome ; 
(10) Administratorul are obligatia sa pastreze confidentialitatea cu privire la 
activitatea regiei autonome pe toata perioada mandatului, fiind tinut responsabil de 
aceasta obligatie inca 1 (unu) an de la incetarea prezentului contract,cu exceptia 
informatiilor de interes public potrivit legii ;  
(11) Administratorul,impreuna cu ceilalti administratori,membri ai Consiliului de 
Administratie, are obligatia sa ia masuri ca regia autonoma sa transmita  consiliului 
Local al Municipiului Sacele toate datele si informatiile stabilite de acesta ; 
(12) Administratorul,impreuna cu ceilalti administratori,membri ai Consiliului de 
Administratie, are obligatia sa sesizeze Consiliului Local al Municipiului Sacele,  
asupra deficientelor sau neregulilor de natura de a periclita normala functionare  a 
regiei autonome pe care le constata direct sau indirect. In cazul in care deficientele  
sau neregulile nu pot fi inlaturate operativ, Administratorul va propune si masurile 
ce ar trebui luate ; 
(13) Administratorul,impreuna cu ceilalti administratori,membri ai Consiliului de 
Administratie, are obligatia  a publica pe pagina proprie de internet documentele si 
informatiile prevazute la art.51 al.1 din OUG 109/2011.   
(14) Administratorul,impreuna cu ceilalti administratori,membri ai Consiliului de 
Administratie, are obligatia sa furnizeze oricand Consiliului Local  al Municipiului 
Sacele, la solicitarea acestuia, informatii si date asupra exercitiului mandatului sau 
legate de activitatea regiei autonome ; 
(15) Administratorul are obligatia sa elaboreze impreuna cu ceilalti membri  ai 
Consiliului de administratie si sa prezinte Consiliului Local al Municipiului Sacele 
spre aprobare, planul de administrare, care va include strategia de administrare pe 
durata mandatului pentru atingerea obiectivelor si criteriilor de performanta 
stabilite, in termen de 90 de zile de la data numirii sale ; 
(16) Sa nu faca parte din mai mult de cinci consilii de administratie ale unor regii 
autonome sau societati comerciale; 
(17) Sa indeplineasca orice alte obligatii ce decurg din lege si din  hatararile  
Consiliului Local al Municipiului Sacele. 
 



Art. 4. Drepturile si obligatiile Consiliului Local al Municipiului Sacele : 
In derularea prezentului contract de mandat de administrare Consiliul Local al 
Municipiului Sacele , ii revin urmatoarele drepturi si obligatii : 

a) Sa stabilesca remuneratia lunara a administratorului in conformitate cu 
prevederile OUG 109/2011, actualizata cu prevederile OUG nr.51/2013,art.8.  

b) Sa pretinda Administratorului indeplinirea obiectivelor si criteriilor de 
performanta, prevazute in anexa la contract ; 

c) Sa dispuna masuri de diminuare a indemnizatiei cuvenite administaratorului, 
in caz de neindeplinire culpabila a obiectivelor si criteriilor de performanta, 
stabilite prin anexa la prezentul contract in conformitate cu prevederile OUG 
109/2011, actualizata cu prevederile OUG nr.51/2013,art.8.; 

d) Sa solicite si sa verifice lunar, sau ori de cate ori este necesar situatia 
economico-financiara a regiei si stadiul indeplinirii obiectivelor si criteriilor 
de performanta; 

e) In conformitate cu prevederile art.14 al. 2 din Codul Silvic, sa aprobe bugetul 
anual de venituri si cheltuieli al RPLP Sacele RA  precum si sa ia orice alte 
hotarari privind activitatea RPLP Sacele RA care cad in sarcina sa potrivit 
legii.   

 
Cap III-Raspunderea contractuala a partilor semnatare 
Art. 5. (1) Raspunderea Administratorului: 
a) Avand in vedere caracterul oneros  al prezentului contract, administratorul 
este tinut raspunzator, in conditiile legislatiei in vigoare, de indeplinirea prezentului 
contract. In  acest sens, raspunderea sa functioneaza  pentru neexecutarea 
totala/partiala cat si pentru executarea defectuoasa acestuia ; 
b) Producerea de daune materiale si morale regiei autonome, cat si Consiliului 
Local al Municipiului Sacele, prin fapte sau omisiuni produse in executarea 
contractului de mandat atrage raspunderea civila a Administratorului. 
(2) In cazul in care faptele sau omisiunile au caracter penal, Administratorul 
raspunde potrivit legii penale. 
Art. 6. Raspunderea Consiliului Local al Municipiului  Sacele : 
a) Raspunderea Consiliului Local al Municipiului Sacele va fi operata in 
situatia nerespectarii obligatiilor asumate prin prezentul contract, precum si in 
situatia executarii defectuoase, a neexecutarii totale sau partiale a obligatiilor 
asumate ; 
b) Consiliul local al Municipiului  Sacele nu raspunde pentru actele sau faptele 
ilicite cauzatoare de prejudicii, savarsite de administrator prin depasirea 
competentelor atribuite prin prezentul contract. 
 
  



 CAP.IV-Plata cuvenita Administratorului si durata mandatului 
Art.7. (1) Pentru indeplinirea mandatului sau, administratorul neexecutiv va primi 
de la regia autonoma, conform O.U.G.  nr. 109/2011, o remuneratie fixa ,  in 
cuantumul stabilit prin  H.C.L. nr. 54 /23.04.2015 privind aprobarea Contractului 
de mandat de administrare, stabilirea indicatorilor de performanţă, stabilirea valorii 
planificate a indicatorilor propuşi şi a criteriilor (indicatori) de performanţă pentru 
anul 2015 pentru membrii Consiliului de Administraţie al Regiei Publice Locale a 
Pădurilor Săcele R.A., respectiv 1000 lei net. 
 
 (2) Durata mandatului Administratorului este de 4 ( patru) ani. 
 
 
 CAP V – Durata contractului 
Art.8 (1) Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii si este valabil pana la 
implinirea mandatului de 4 ( patru) ani , in conditiile evaluarii anuale a activitatii 
administratorului de catre Consiliul Local al Municipiului Sacele. Evaluarea 
vizeaza executia anuala a contractului de mandat si a planului de administrare. 
 (2) In conditiile indeplinirii de catre Administrator a obligatiilor asumate prin 
prezentul contract si a planului de administrare , la expirarea duratei mandatului 
partile pot conveni prin act aditional, aprobat prin hatarare a Consiliului Local al 
Municipiului Sacele, prelungirea prezentului contract cu o perioada care nu poate 
depasi 4 ( patru) ani. 
 
 Cap. VI – Incetarea contractului  
Art. 9 . Partile semnatare ale prezentului contract stabilesc ca acesta isi poate inceta 
efectele in urmatoarele conditii : 

a) Renuntarea Administratorului la mandatul sau.In aceasta situatie , 
Administratorul este obligat sa notifice Consiliul Local al Municipiului 
Sacele – cu cel putin 30 zile inainte- renuntarea sa , in caz contrar 
ramanand obligat la daune interese pentru pagubele ce le-ar provoca. 

b) Revocarea Administratorului, in conditiile legii, de catre Consiliul Local 
al Municipiului Sacele , oricand acesta hotaraste. In conformitate cu 
prevederile art.12 al.3 din OUG 109/2011, in cazul in care revocarea 
survine fara justa cauza administratorul este indreptatit la plata unor 
daune interese. 

c) Modificari legislative de natura a impiedica asemenea forma de 
mandatare 

d) La expirarea perioadei stabilite ca durata a contractului de mandat, daca 
partile nu convin prelungirea. 



e) In cazul in care se constata o scadere a performantelor regiei autonome 
din culpa administratorului, in raport cu bugetul de venituri si cheltuieli 
aprobat de catre Consiliul Local . 

f) Decesul sau punerea sub interdictie judecatoreasca a Administratorului  
g) Imposibilitatea exercitarii functiei din motive medicale mai mult de 120 

zile calendaristice. 
 

 Cap.VII – Obiectivele si criteriile de performanta  
Art.10.Obiectivele si criteriile de performanta reprezinta, in expresia cantitativa si 
valorica , principalele rezultate ale  RPLP Sacele R.A., pe care administratorul se 
angajeaza sa le obtina prin conducerea , gestionarea si organizarea activitatii 
acesteia si sunt prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul contract. 
Art.11.Criteriile si obiectivele de performanta se actualizeaza anual in termen de 30 
zile de la data aprobarii bugetului de venituri si cheltuieli, incheindu-se act 
aditional la prezentul contract. 
Art. 12. Modificarile si completarile ulterioare, in timpul unei executii bugetare, se 
fac prin corelarea cu Bugetul de Venituri si Cheltuieli ori de cate ori acesta se 
rectifica. 
 
 Cap.VIII – Litigii 
Art. (1) Prezentul contract este guvernat de legislatia romana. 
       (2) Litigiile izovate din incheierea , executarea, modificarea, incetarea si 
interpretarea clauzelor prezentului contract, se rezolva pe cale amiabila.In lipsa 
unei clauze compromisorii,litigiile vor fi solutionate la instantele judecatoresti 
competente romane. 
 
 Cap. IX – Dispozitii finale 
Art.14. Prevederile prezentului contract pot fi modificate doar prin acordul expres 
al partilor contractante, prin acte aditionale la contract 
 
Art.15. Administratorul nu poate transmite sau substitui mandatul sau, precum si 
orice alte drepturi si obligatii aferente acestui contract unei alte persoane, cu 
exceptia atributiilor de conducere  executiva  care in conformitate cu art.18 din 
OUG 109/2011, sunt delegate unui director. 
Art. 16. In executarea mandatului sau, Administratorul va avea in vedere cadrul 
legal,obiectivele si criteriile de performanta sau alte dispozitii date in scris de 
Consiliul Local al Municipiului Sacele, in conformitate cu bugetul de venituri si 
cheltuieli aprobat anual . 



Art 17. Consiliul Local al Municipiului Sacele are dreptul de a declansa procedurile 
privind incidenta raspunderii Administratorului , oricand considera justificat , 
pentru neexecutarea sau executarea defectuoasa a mandatului acestuia. 
Art.18. Anexa privind obiectivele si criteriile de performanta ale Administratorului 
face parte integranta din prezenul contract. 
Art. 19. (1) Prevederile prezentului contract se completeaza cu dispozitiile Legii 
privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati 
comerciale nr 15/1990, republicata cu modificarile si completarile ulterioare , ale 
legii privind SC. nr 31/1990, republicata  cu modificarile si completarile ulterioare, 
ale O.U.G. nr.109 /2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice,  
ale Codului Silvic, ale Regulamentului de organizare si functionare a Regiei , 
precum si cu prevederile Noului Cod Civil. 
(2). Eventualele modificari  ale legislatiei alicabile genereaza completarea si 
modificarea corespunzatoare, de drept, a prevederilor prezentului contract. 
Art.20 Forta majora si cazul fortuit exonereaza partile de raspundere. 
 Art. 21 Prezentul contract s-a intocmit in 2 exemplare originale, cate unul pentru 
fiecare in parte si intra in vigoare la data semnarii sale. 
 
Consiliul Local al Municipiului Sacele                                         Administrator 

 ( Mandatar)     
                                (Mandant)      
    
              Declar ca am luat la cunostinta de     
                                                                                     continutul contractului si ader la     
                                                                                     acesta in mod total si fara nici o  

       rezerva.     
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                       PRIMAR 
CONSILIER LOCAL                                                            Ec. NISTOR RADU FLOREA                   
RUGACS CAROL LUDOVIC 
 
 
 
ÎNTOCMIT 
Insp. Acăroaie Elena 
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