
Anexă la H.C.L. nr. 243/26.11.2020 

 

CONTRACT DE MANDAT 

 

CAPITOLUL I 

Părțile contractante 

 

Art. 1. Municipiul Târgoviște, cod fiscal 4279944, str. Revoluției nr. 1-3, 

Târgoviste, jud. Dambovita, tel. 0245611222, fax 0245217951, reprezentat de 

jr. Daniel-Cristian Stan, primarul Municipiului Târgoviște, în calitate de 

mandant, 

  

     Și 

 

 Doamna Troneci Alina-Loredana, identificată cu C.I., seria DD nr. 

940344, CNP 2781002151839, reprezentant al Municipiului Târgoviște în 

Adunarea Generală a Acționarilor  la societatea MUNICIPAL CONSTRUCT 

S. A.  în calitate de mandatar, s-a încheiat prezentul contract de mandat. 

 

CAPITOLUL II 

Condițiile mandatului 

 

Art. 2. În calitatea sa de reprezentant al Municipiului Târgoviște în Adunarea 

Generală a Acționarilor la societatea MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., 

îndeplinește în limitele mandatului acordat prin hotărâri de consiliu toate 

condițiile și atribuțiile pentru care va fi împuternicit, astfel încât să asigure 

desfășurarea activității societății, politica de afaceri și strategia investițională 

sub aspectul conținutului activității și al gestiunii economice și financiare în 

conformitate cu prevederile  Legii nr. 31/1990, republicată, privind societățile 

comerciale și ale  Actului constitutiv. 

 

CAPITOLUL III 

Obiectul contractului 

 

Art. 3. Mandantul împuternicește pe mandatar în limitele stabilite prin 

prezentul contract să reprezinte interesele Municipiului Târgoviște în Adunarea 

Generală a Acționarilor la sociatatea  MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.     

 



 

Art. 4. Actele făcute de către mandatar, în limitele puterilor primite, sunt 

opozabile terților. 

 

CAPITOLUL IV 

Termenul contractului 

 

Art. 5. Prezentul contract de mandat își produce efectele de la data adoptării 

H.C.L. nr. 243/26.11.2020 până la constituirea noului Consiliu Local 

Municipal Târgoviște. 

 

CAPITOLUL V 

A. Obligațiile părților contractante - obligațiile mandatarului 

 

Art. 6. În perioada prevăzută la art. 5 din prezentul contract, mandatarul 

îndeplinește alături de ceilalți reprezentanți obligațiile adunării generale a 

acționarilor, stabilite prin legislația în vigoare și statutul societății. 

Art. 7. Mandatarul, în exercitarea atribuțiilor ce îi revin conform legislației în 

vigoare, are obligația ca, ori de câte ori constată situații de natura să 

prejudicieze activitatea economico-financiară a unității, să anunțe și să propună 

mandantului modul de rezolvare a acestora într-un termen stabilit. 

Art. 8. Mandatarul se obligă să îndeplinească mandatul pe toată durata 

contractului și răspunde față de mandant pentru neaducerea la îndeplinire a 

prevederilor art. 6 si 7. 

 

B. Obligațiile mandantului 

 

Art. 9. Mandantul va asigura mandatarului sprijinul solicitat în situațiile 

prevăzute la art. 7.   

 

CAPITOLUL VI 

Modificarea contractului 

 

Art. 10. Prezentul contract se poate modifica la inițiativa uneia dintre părți cu 

acordul ambelor părți. 

 

 



CAPITOLUL VII 

Încetarea contractului 

 

Art. 11. Mandatul se stinge prin: 

   - expirarea termenului; 

   - imposibilitatea fortuită de executare; 

   - revocarea mandatarului; 

   - renunțarea mandatarului; 

   - moartea mandatarului; 

   - punerea sub interdicție judecătorească a mandatarului; 

    Renunțarea se va face prin notificare și restituirea de către mandatar a 

contractului. 

    Restituirea contractului se va face și în caz de revocare a mandatului. 

    Numirea unui nou mandatar echivalează cu revocarea mandatului, de la data 

notificării. 

 

CAPITOLUL VIII 

Dispoziții finale 

Art. 12. Clauzele prezentului contract nu se pot completa cu dispoziții contrare 

celor privitoare la mandat din Codul civil. 

 

    

                          MANDANT,     MANDATAR, 

  PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE ,      

                  jr. Daniel-Cristian Stan            Troneci Alina-Loredana

                  

 

 

 

     
 

 


