
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIU JUDEŢEAN 
 

  HOTĂRÂREA nr. 193/2020 
privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Vaslui în Adunarea Generală 

a Acţionarilor la Societatea „Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” – CRAV S.A. 
Vaslui, în vederea exercitării drepturilor de acţionar   

 
Având în vedere: 
- referatul de aprobare al președintelui Consiliului Județean Vaslui nr. 

17420/05.11.2020; 
- raportul de specialitate al Direcției Economice din cadrul aparatului de 

specialitate al consiliului județean nr. 17444/05.11.2020; 
- avizul Comisiei juridice şi de disciplină, administrație publică şi coordonarea 

consiliilor locale;  
- amendamentul formulat de domnul vicepreședinte Trifan Ciprian-Ionuț; 
în conformitate cu prevederile:  
- Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.159/2008 privind înființarea Societății 

comerciale “Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” – CRAV, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.21/2014 privind modificarea, 
completarea și actualizarea Actului Constitutiv al Societății “Centrul de Resurse pentru 
Afaceri Vaslui” – CRAV S.A.; 

- Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- art.173 alin.(1) lit.a) și alin.(2) lit.d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 3 pct. 2 lit. a) și art. 64³ din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța 
corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- art.14 alin.(1¹) din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la 
nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt 
acționari unici sau majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu 
modificările și completările ulterioare;  

- art. 2013-2037 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 

luând act de rezultatul votului secret evidențiat în cuprinsul procesului verbal 
din data de 09.11.2020; 

în temeiul art. 182 alin. (1) și art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

      Consiliul Județean Vaslui 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1. – Se desemnează ca reprezentanți ai Consiliului Județean Vaslui în 
Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” – 
CRAV S.A.Vaslui, în vederea exercitării drepturilor de acţionar, următoarele persoane: 
a) domnul Chirica Lucian Corneliu; 
b) doamna/domnul    . 

         Art.2. – (1) Se aprobă „Contractul de Mandat cu reprezentare”, conform anexei 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Contractul de Mandat cu reprezentare intră în vigoare la data semnării 
acestuia de către părţi şi încetează la data expirării mandatului Consiliului Judeţean Vaslui.           



(3) Se mandatează preşedintele Consiliului Judeţean Vaslui să încheie şi să 
semneze contractul prevăzut la alin.(1). 

Art.3. – Prezentul act administrativ se comunică Instituției Prefectului – Județul 
Vaslui, Societății “Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” – CRAV S.A.Vaslui, 
președintelui consiliului județean, Direcţiei Economice din cadrul aparatului de specialitate 
al Consiliului Judeţean Vaslui, precum și persoanelor nominalizate la art.1 în vederea 
aducerii la îndeplinire. 

                                                                                                                                                             
Vaslui, 09 noiembrie 2020 

 
 
                PREȘEDINTE,  
                                 Dumitru Buzatu  
 
 

                                                                               Contrasemnează, 
                                                                              SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 

                                                                              Diana-Elena Ursulescu 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

     Anexă  
                                                                                          la Hotărârea nr. 193/2020 
 

 
       CONTRACT DE MANDAT CU REPREZENTARE 

în baza căruia își va desfășura activitatea reprezentantul Consiliului Județean  
Vaslui în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.) la Societatea „Centrul de Resurse 
pentru Afaceri Vaslui” – CRAV S.A. Vaslui 

 
PĂRȚILE CONTRACTULUI 
Consiliul Județean Vaslui, reprezentat de domnul Dumitru Buzatu, președinte 

al Consiliului Județean Vaslui, în calitate de acționar la Societatea „Centrul de 
Resurse pentru Afaceri Vaslui” – CRAV S.A.Vaslui, denumit în continuare ,,Acționar”  
și  

domnul/doamna  _________,  domiciliate/ă în ______________________, 
legitimat cu CI seria ___ nr. _________, eliberată de _______________, denumit în 
continuare ”Reprezentant”, 

au încheiat următorul contract de mandat cu reprezentare. 
 
I. OBIECTUL MANDATULUI DE REPREZENTARE 

Art.1. - Obiectul prezentului mandat constă în îndeplinirea de către 
reprezentant, în numele si pentru Acționar, a atributiilor de acționar la Societatea 
„Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” – CRAV S.A.Vaslui, în limitele și în conditiile 
impuse de lege și de prezentul mandat. 

Art.2. -   Consiliul Județean Vaslui, ca actionar la Societatea „Centrul de Resurse 
pentru Afaceri Vaslui” – CRAV S.A. Vaslui, deleagă reprezentantului, în cadrul și în 
limitele prevăzute de lege, acest mandat cu putere de reprezentare, pentru a exercita 
drepturile acționarului și pentru a îndeplini obligațiile acestuia în conformitate cu: 
Legea nr.31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu 
modificările și completările ulterioare, Actul constitutiv al societății si cu alte prevederi 
legale ce conțin drepturi și/sau obligatii ale acționarului societății care se referă la 
calitatea de reprezentant.     

 
II. ATRIBUȚIILE REPREZENTANTULUI ÎN A.G.A. 

Art.3. - Reprezentantul exercită în numele Acționarului drepturile, inclusiv 
dreptul de decizie, și obligatiile care îi revin în calitate de acționar, îndeplinind 
următoarele atribuții, fără altă formalitate, în concordanta cu: Legea nr.31/1990 a 
societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. nr.109/2011 
privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările 
ulterioare, Actul constitutiv al societății, votând conform interesului acționarului 
reprezentat și semnând procesul-verbal al ședintelor A.G.A. 
           3.1. În cadrul Adunarii Generale Ordinare reprezentantul are următoarele 
atribuţii:  
a) de a desemna şi revoca membrii Consiliului de Administraţie, în condiţiile legii;  
b) de a numi şi demite auditorul statutar şi de a fixa durata minimă a contractului de 

audit statutar, termenii şi condiţiile acestuia;  
c) de a fixa remuneraţia cuvenită membrilor Consiliului de Administraţie în limita 

plafonului stabilit de prevederile legale în vigoare; 



d) de a analiza şi aproba planul de administrare întocmit şi prezentat de Consiliul de 
Administraţie care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru 
atingerea obiectivelor şi criteriilor de performanţă stabilite în contractele de 
mandat. Dacă este cazul poate dispune revizuirea planului de administrare în 
conformitate cu prevederile legale. 

e) de a se pronunţa asupra gestiunii Consiliului de Administraţie şi a directorilor; 
f) de a stabili şi înainta spre aprobare Consiliului Judeţean Vaslui bugetul de venituri şi 

cheltuieli pentru exerciţiul financiar următor;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
g) de a examina, aproba sau modifica bilanţul contabil şi contul de profit şi pierdere  

după analizarea rapoartelor Consiliului de Administraţie şi al auditorului statutar şi 
de a aproba repartizarea profitului conform prevederilor legale;  

h) de a aproba casarea și scoaterea din uz a mijloacelor fixe aflate în proprietatea 
societății; 

i) de a hotărî cu privire la ipotecarea și gajarea de active si mijloace fixe aflate în 
proprietatea societății, de a aproba închirierea sau subînchirierea de mijloace fixe. 

 
 3.2. Atributiile prevazute la punctul 3.1., cu excepția lit.i), vor fi exercitate în 

baza acestui mandat general acordat prin prezentul contract de mandat cu reprezentare. 
 

 3.3. În cadrul Adunarii Generale Extraordinare reprezentantul are următoarele 
atribuţii: 

a) de a majora, reduce sau reîntregi capitalul social, de a modifica numărul de acţiuni 
și a valorii nominale a acestora, precum și de a emite noi acțiuni; 

b) de a înfiinţa şi desfiinţa filiale, sucursale, agenții și puncte de lucru; 
c) de a muta sediul societății; 
d) de a schimba obiectul de activitate al societăţii; 
e) de a acţiona în justiţie membrii Consiliului de Administraţie şi directorii pentru 

paguba pricinuită societăţii; 
f) de a hotărî cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, 

inclusive a celor externe, de a stabili competența și nivelul de contractare a 
împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale și a garanției; 

g) de a opera oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre 
pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare a acţionarilor 
 

 3.4. Pentru exercitarea atribuţiilor prevăzute la punctul 3.1 lit.i) ale Adunării 
Generale Ordinare si la punctul 3.3. literele a)-d), f) si g) ale Adunării Generale 
Extraordinare, se va solicita Consiliului Judeţean Vaslui acordarea unui mandat special. 

 
 3.5. Pe langă atribuțiile stabilite mai sus, reprezentantul în A.G.A. mai este 
obligat: 
a) să depuna toate diligențele în scopul gestionării eficiente a capitalului societății; 
b) să sesizeze în scris Acționarul asupra deficiențelor sau neregularităților de natură a 
periclita funcționarea normală a societății; 
c) să furnizeze oricând Acționarului, la solicitarea acestuia, informații și date asupra 
exercițiului mandatului sau legate de activitatea societății; 
d) să asigure transmiterea la Acționar a hotărârilor A.G.A., dar si a celor ale Consiliului 
de Administrație pe care le considera relevante pentru activitatea societății. 

 
III. PLATA CUVENITĂ  REPREZENTANTULUI 

 
Art.4. Prezentul mandat cu reprezentare este cu titlu gratuit.  
 
 



 
IV. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ 

 
           Art.5. - (1) Reprezentantul în A.G.A. își va îndeplini obligațiile contractuale cu 
bună credință și cu prudența specifică raporturilor juridice cu caracter oneros – 
comercial. 
 (2) Reprezentantul în A.G.A. declară pe propria răspundere că nu se află în 
niciuna din situațiile de incompatibilitate prevăzute de legislația în vigoare, de statutul 
său profesional sau de calitatea deținută. 
 Art.6. - Acționarul nu răspunde pentru actele sau faptele cauzatoare de 
prejudicii săvârșite de reprezentantul său în A.G.A., prin depășirea competențelor 
atribuite prin prezentul contract. 
 Art.7. - Reprezentantul este răspunzator, potrivit legislației și prezentului 
contract, pentru neexecutarea totală sau parțială, cât și pentru executarea 
defectuoasă a acestuia. 
 

V.   ÎNCETAREA CONTRACTULUI 
 

                 Art.8. - Prezentul contract își încetează efectele în următoarele condiții: 
a) renuntarea reprezentantului la mandatul de reprezentare. În această situație. 

reprezentantul va notifica în scris Acționarului, cu cel putin 30 de zile înainte, 
renunțarea sa, în caz contrar rămânand obligat la daune interese pentru pagubele ce 
le-ar provoca; 

b) revocarea de către Acționar a reprezentantului în A.G.A.; 
c) expirarea duratei stabilite în prezentul contract. 

 
VI.ALTE CLAUZE 

 
      Art.9. - Prezentul contract se încheie pe perioada mandatului actualului 

consiliu județean, respectiv până la data declarării ca legal constituit a consiliului nou 
ales. 

     Art.10. - Acționarul va putea modifica oricând prevederile contractului, atunci 
când interesele sale o impun. 

     Art.11. - Reprezentantul în A.G.A. nu poate transmite mandatul său altei 
persoane. 
 
              Încheiat azi, ___________, în  două exemplare. 
  
 
 
  Actionar,      Reprezentant, 
Consiliul Județean Vaslui       Nume si Prenume 
           Președinte,  
       Dumitru Buzatu              _________ 
       ______________ 
 
 


