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JUDETUL SIBIU
ORASUL TALMACIU
CONSILIUL LOCAL

CONTRACT DE MANDAT/ADMINISTRARE
Nr.______/_________________

In temeiul OUG nr.79/2008 privind masuri economico-financiare la nivelul unor
operatori economici , cu modificarile si completarile ulterioare, s-a incheiat prezentul
contract de mandat,
Intre
ART.1- PARTILE CONTRACTANTE

SC APA-CANAL TALMACIU SRL , cu sediul in localitatea Talmaciu, str.I.Lebel., nr.1,
inregistrata la Registrul Comertului
sub nr.______________________, CUI
_______________________, reprezentata prin Orasul Talmaciu Talmaciu, in calitate de
asociat unic, cu sediul in orasul Talmaciu, str.N.Balcescu, nr.24, judetul Sibiu, prin primar
ing.Constantin Barbu, in calitate de mandant, pe de o parte si,

d-nul TALPOS IOAN , cetatean roman, , nascut la data de 18.03.1957, posesor al CI
seria SB, nr.138346, CNP. 1570318380888, domiciliat in Sibiu, str.Tesatorilor, nr.1,sc.B,et.4,
ap.27, judetul Sibiu.
Art.2-OBIECTUL CONTRACTULUI.
2.1.-Obiectul prezentului contract consta in stabilirea cadrului conventional privind
incredintarea si exercitarea functiei de director in baza delegarii de catre Asociatul UnicOrasul Talmaciu Talmaciu, catre administrator ( director) a atributiilor de conducere, in
limitele permise de lege, de actul constitutiv , in scopul realizarii obiectului de activitate al
societatii, pe baza obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite de asociatul unic, in
schimbul unei plati, potrivit celor convenite in prezentul contract.
2.2-Criteriile si obiectivele inscrise in contract se actualizeaza anual, in termen de 30 zile de
la data aprobarii bugetului de venituri si cheltuieli .

Art.3-DURATA CONTRACTULUI
3.1. Prezentul contract se incheie pe o perioada de 1 an, cu incepere de la data inregistrarii
societatii la Registrul Comertului.
Art.4-DREPTURILE SI OBLGATIILE ADMINISTRATORULUI (DIRECTORULUI)
4.1.-Administratorul (directorul) are urmatoarele drepturi:
4.1.1.-Remuneratie lunara fixa in suma de 1624 lei/luna;
4.1.2.-Remuneratia lunara a administratorului se poate diminua proportional cu
gradul global de neindeplinire a obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite prin
prezentul contract, dar nu mai mult de 30% din nivelul acesteia. In cazul indeplinirii pe
perioada cumulata de la inceputul anului a oiectivelor si criteriilor de performanta stabilite
prin mandat, la sfarsitul anului sumele retinute se vor restitui administratorului
(directorului).
4.1.3.-Concediul de odihna anual si indemnizatia aferenta, diurna si cheltuielile de
delegare in interesul serviciului, concediul medical, conform legii, si zilele libere platite
pentru sarbatorile legale, zilele festive specifice , casatoria, nasterea unui copil sau in caz de
deces al unui membru de familie, sunt acordate prin similitudine, cu cele din contractul
colectiv de munca aplicabil Primariei Talmaciu.
4.1.4.-Beneficiaza de dreptul de informare asupra activitatii societatii, avand acces la
toate documentele acesteia.
4.2.-Administratorul (directorul) are urmatoarele obligatii:
4.2.1.-Sa aduca la indeplinire prevederile din bugetul de venituri si cheltuieli , la
standardele si performantele aprobate de catre asociatul unic al societatii.
4.2.2.-Organizeaza selectarea personalului societatii comerciale, angajeaza si
concediaza dupa caz, personalul, cu aprobarea primarului orasului Talmaciu, in vederea
bunei desfasurari a activitatii societatii; modifica organigrama societatii cu aprobarea
Consiliului Local, numeste conducatorii structurilor functionale ale societatii.
4.2.3.-Negociaza contractul colectiv de munca si contractele individuale de munca;
4.2.4.-Incheie acte juridice in numele si pe seama societatii, conform legii.
4.2.5.-Asigura managementul societatii ca intreg.
4.2.6.-Asigura functionarea societatii in totalitate.
4.2.7.-Administratorul (directorul) este obligat sa dea socoteala societatii, despre
modul de indeplinire a mandatului incredintat prin acest contract, atat pe parcursul
executarii , cat si la incetarea acestuia, din orice cauza.
Art.5-DREPTURILE SI OBLIGATIILE SOCIETATII
5.1.-In calitate de beneficiara directa a activitatilor de conducere realizate in conditiile
acestui contract, societatea prin Orasul Talmaciu se obliga sa puna la dispozitia
administratorului, toate datele, informatiile si in general toate mijloacele materiale si
umane necesare realizarii, la termen si in bune conditii , a obligatiilor ce ii revin, sa suporte
cheltuielile efectuate in conditiile prevazute la art.4 si sa plateasca acestuia remuneratia
prevazuta in contract, remuneratie incadrata ca venituri asimilate salariilor.
5.2.-Sa retina si sa vireze , in numele si pe seama administratorului (directorului) in
cuantumul si la termenele impuse de lege, impozitul pe venit si contributiile obligatorii
aferente acestuia nascute din derularea prezentului contract.
5.3.Asociatul unic :
-aproba bugetul de venituri si cheltuieli , potrivit prevederilor legale in materie;

-dispune masuri pentru urmarirea lunara a executiei contractului de mandat;
-stabileste organigrama societatii;
Art.6-CONFIDENTIALITATE
Administratorul are obligatia de a pastra cu rigurozitate confidentialitatea asupra
datelor si informatiilor referitoare la activitatea societatii pe toata durata contractului si
termen de 5 ani de la incetarea lui.
Art.7-RASPUNDEREA PARTILOR
Pentru neindeplinirea sai indelinirea necorespunzatoare a obligatiilor din prezentul
contract, partile raspund potrivit legislatiei civile si comeriale. Raspunderea mandatarului
este angajata pentru nerespectarea prevederilor legale, de prezentul contract si a hotararilor
adoptate de asociatul unic.
Art.8-INCETAREA CONTRACTULUI
Prezentul contract inceteaza prin:
-expirarea perioadei pentru care a fost incheiat, iar partile nu l-au negociat in vederea
prelungirii;
-revocarea administratorului;
-renuntarea la mandatul incredintat;
-acordul partilor pentru incetarea mandatului;
-decesul sau punerea sub interdictie judecatoreasca a administratorului.
Art.9-LITIGII
Litigiile izvorate din incheierea, executarea, modificarea, incetarea si interpretarea
clauzelor prezentului contract, nerezolvate pe cale amiabila, sunt de competenta instantelor
judecatoresti.
Art.10- DISPOZITII FINALE
Prezentul contract de mandat este intocmit in conformitate cu OUG 79/2008 privind
masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificarile si
completarile ulterioare;
Anexele cuprinzand obiectivele si criteriile de performanta se intocmesc la aprobarea
bugetului de venituri si cheltuieli.
Prezentul contract a fost incheiat astazi._______________________, in doua
exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte.
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