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       Anexa la HCL nr. 355/26.09.2018 

   

CONTRACT DE MANDAT 

 

CAPITOLUL I 
Partile contractante 

 

   Art. 1. – Municipiul Targoviste, cod fiscal 4279944, str. Revolutiei nr. 1-3, Targoviste, jud. 

Dambovita, tel. 0245611222, fax 0245217951, reprezentat de jr. Daniel-Cristian Stan-

primarul Municipiului Targoviste, in calitate de mandant, 

      Si 

Dl. STOICA Bogdan - Constantin, legitimat cu C.I. seria DD, nr. 740030, CNP 

1691119151837, reprezentant al Municipiului Targoviste în Adunarea Generală a Acționarilor 

la COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A.  în calitate de mandatar, s-a 

încheiat prezentul contract de mandat. 

 

CAPITOLUL II 
Conditiile mandatului 

 

   Art. 2. - In calitatea sa de reprezentant al Municipiului Targoviste in Adunarea Generala a 

Actionarilor la COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A., indeplineste in 

limitele mandatului acordat prin hotarari de consiliu toate conditiile si atributiile pentru care 

va fi imputernicit, astfel incat sa asigure desfasurarea activitatii societatii, politica de afaceri si 

strategia investitionala sub aspectul continutului activitatii si al gestiunii economice si 

financiare in conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată și ale 

Actului constitutiv. 

 

CAPITOLUL III 
Obiectul contractului 

 

   Art. 3. - Mandantul imputerniceste pe mandatar in limitele stabilite prin prezentul contract 

sa reprezinte interesele Municipiului Targoviste in Adunarea Generala a Actionarilor la 

COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A.   

   Art. 4. - Actele facute de catre mandatar, in limitele puterilor primite, sunt opozabile 

tertilor.    

 

 

CAPITOLUL IV 
Termenul contractului 

 

   Art. 5. - Prezentul contract de mandat isi produce efectele de la data 30.09.2018 și pana la 

constituirea noului Consiliu Local Municipal Targoviste. 

 

 

CAPITOLUL V 

 

A. Obligatiile partilor contractante - obligatiile mandatarului 

   Art. 6. - In perioada prevazuta la art. 5 din prezentul contract,  mandatarul indeplineste 

alaturi de ceilalti reprezentanti obligatiile adunarii generale a actionarilor, stabilite prin 

legislatia in vigoare si statutul societatii. 
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    Art. 7. - Mandatarul, in exercitarea atributiilor ce ii revin conform legislatiei in vigoare, are 

obligatia ca, ori de cate ori constata situatii de natura sa prejudicieze activitatea economico-

financiara a unitatii, sa anunte si sa propuna mandantului modul de rezolvare a acestora intr-

un termen stabilit. 

   Art. 8. - Mandatarul se obliga sa indeplineasca mandatul pe toata durata contractului si 

raspunde fata de mandant pentru neaducerea la indeplinire a prevederilor art. 6 si 7. 

 

B. Obligatiile mandantului 

 

  Art. 9. - Mandantul va asigura mandatarului sprijinul solicitat in situatiile prevazute la art. 7.   

 

CAPITOLUL VI 
Modificarea contractului 

 

   Art. 10. - Prezentul contract se poate modifica la initiativa uneia dintre parti, cu acordul 

ambelor parti. 

 

CAPITOLUL VII 
Incetarea contractului 

 

   Art. 11. - Mandatul se stinge prin: 

   - expirarea termenului; 

   - imposibilitatea fortuita de executare; 

   - revocarea mandatului; 

   - renuntarea mandatarului; 

   - moartea mandatarului; 

   - punerea sub interdictie judecatoreasca a mandatarului; 

    Renuntarea se va face prin notificare si restituirea de catre mandatar a contractului. 

    Restituirea contractului se va face si in caz de revocare a mandatului. 

    Numirea unui nou mandatar echivaleaza cu revocarea mandatului, de la data notificarii. 

 

 

CAPITOLUL VIII 
Dispozitii finale 

 

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

privitoare la mandat din Codul civil republicat. 

     

 

     

           MANDANT,             MANDATAR, 

    PRIMAR,      

 jr. Daniel-Cristian Stan                        STOICA Bogdan - Constantin 

 

 

                

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                       SECRETARUL MUNICIPIULUI, 

    arh. Dumitru Barbu                                         jr. Chiru-Cătălin Cristea 

 


