CONTRACT DE MANDAT
- pentru administrarea societăţii comerciale TURSIB S.A. Incheiat astăzi ....................
la sediul TURSIB S.A., str. Munchen, nr. 1, Sibiu,
1. Partile contractante
TURSIB S.A. cu sediul social în Sibiu, str. Munchen, nr. 1, Sibiu, având codul unic de
înregistrare nr.RO789401 şi număr de ordine în Registrul Comerţului J32/1024/1998,
reprezentată prin ................... reprezentant al Adunarii Generale a Actionarilor conform
......................... denumită în continuare, mandant/ întreprindere publica/societate
și
Domnul ................ cetăţean român, domiciliat în ..........................identificat cu CI seria ....
nr......., eliberată la data de .......... de către ............................, CNP ..................., denumit(ă) în
continuare mandatar / administrator
Au decis incheierea prezentului Contract de mandat, în condiţiile şi cu respectarea
Ordonantei de urgenta nr. 109/2011, Hotararii de Guvern nr. 722/2016 , Legii nr. 31/1990,
cu următoarele clauze:
2. Durata mandatului, inclusiv data de începere
Prezentul contract intra in vigoare la data de ….... .......si este valabil pana la data de
..............
3. Obiectul mandatului
3.1 Administratorul neexecutiv participă la adoptarea de către consiliu, ca întreg, a deciziilor
privind administrarea întreprinderii publice, în condiţiile legii, Actului constitutiv/Statutului
întreprinderii publice şi cele ale prezentului contract de mandat, în limitele obiectului de
activitate al întreprinderii publice şi cu respectarea competenţelor exclusive, prevăzute de
legislaţia în vigoare, precum şi a recomandărilor cuprinse în ghidurile şi codurile de
guvernanţă corporativă aplicabile.
4. Drepturile şi obligaţiile administratorului
4.1 Drepturile administratorului sunt urmatoarele:
a) plata unei remuneraţii constând într-o indemnizaţie fixă şi o componentă variabilă,
conform contractului de mandat şi legislaţiei în vigoare.
Componenta fixă este in cuantum de .......... lei/brut/luna si va fi platită până în data de .... a
fiecarei luni, pentru luna anterioară. Componenta variabilă va fi stabilită ulterior printr-un act
adițional la prezentul contract, în baza indicatorilor financiari și nefinanciari, conform
prevederilor legale.
b) plata lunară a indemnizaţiei fixe, iar a componentei variabile, conform contractului și a
actelor adiționale ulterioare;
c) rambursarea cheltuielilor efectuate justificat pentru participarea la programele de formare
profesională prevazute în prezentul contract;
d) beneficiază, alături de ceilalţi administratori, de asistenţă de specialitate pentru
fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului;
e) plata de daune-interese stabilite conform contractului de mandat, în cazul revocării fără
justă cauză.
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4.2 Obligaţiile administratorului sunt urmatoarele:
a) exercitarea mandatului cu loialitatea, prudenţa şi diligenţa unui bun administrator, în
interesul exclusiv al întreprinderii publice;
b) participarea la un program de formare profesională cu durata minimă de o săptămână/an,
în care să aibă sesiuni de instruire în domeniul guvernanţei corporative, juridic, precum şi în
orice alte domenii alese de acţionari;
c) pregătirea riguroasă a şedinţelor consiliului, cu dedicarea a minimum 3 zile lucrătoare
lunar acestui scop, participarea la şedinţele consiliului, precum şi în comitetele de
specialitate;
d) participarea la unul sau mai multe comitete consultative înfiinţate la nivelul consiliului;
e) declararea, conform reglementărilor interne şi legislaţiei în vigoare, a oricăror conflicte de
interese existente şi, în situaţii de conflict de interese, abţinerea de la decizii în cadrul
consiliului/comitetelor consultative/în exercitarea atribuţiilor de administrator executiv;
f) exercitarea atribuţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare şi de statutul întreprinderii publice;
g) adoptarea de politici şi sisteme de control prevăzute de atribuţiile sale;
h) aprobarea bugetului întreprinderii publice;
i) realizarea obiectivelor şi indicatorilor de performanţă prevăzuţi în anexa la contract;
j) elaborarea, împreună cu ceilalţi administratori, şi transmiterea semestrială a rapoartelor
privind activitatea întreprinderii publice şi stadiul realizării obiectivelor de performanţă,
precum şi, după caz, a informaţiilor referitoare la contractele de mandat ale directorilor;
k) aprobarea strategiei de dezvoltare a întreprinderii publice;
l) selecţia, numirea, revocarea şi aprobarea remuneraţiei directorilor, evaluarea activităţii
acestora şi raportarea către Autoritatea Publică Tutelară a oricărui diferend constatat în
perioada manatului lor;
m) aprobarea recrutării şi eventuala revocare a conducătorului auditului intern şi primirea de
la acesta, ori de câte ori solicită, de rapoarte cu privire la activitatea întreprinderii publice;
n) participarea la programe de dezvoltare profesională continuă, în vederea desfăşurării unei
activităţi optime în cadrul consiliului;
o) elaborarea componentei de administrare a planului de administrare, în acord cu scrisoarea
de așteptări, aprobarea componentei de management și aprobarea ulteriora a întregului plan
de administrare pe care îl înaintează către AGA;
p) verificarea funcţionării sistemului de control intern si managerial;
q) negocierea indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari cu autoritatea publică
tutelară sau acţionarii societăţii, după caz;
r) monitorizarea şi gestionarea potenţialelor conflicte de interese la nivelul organelor de
administrare şi conducere;
s) asigurarea integrității și funcționalitatii sistemelor de raportare contabilă și financiară,
precum și realizarea planificării financiare;
ş) monitorizarea eficacității practicilor de guvernanță corporativă la nivelul întreprinderii
publice;
t) raportarea trimestrială catre structura de guvernanță corporativă din cadrul Autorității
publice tutelare a modului de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și
nefinanciari, anexă la contractul de mandat, precum și alte date și informații de interes pentru
Autoritatea publică tutelară, la solicitarea acesteia (sau a structurii de guvernanță corporativă)
de fiecare dată când acestea sunt solicitate;
t) convocarea Adunarii Generale a actionarilor sau a Autoritatii publice tutelare conform
legislației în vigoare;
u) aprobarea structurii organizatorice a societăţii la propunerea Directorului General, după
caz;
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v) asigurarea gestionarii si coordonarii societăţii;
w) aprobarea regulamentului intern al societăţii;
x) supunerea spre aprobarea Adunării Generale a Acţionarilor, în termen de cel mult 5 luni de
la încheierea exerciţiului financiar, a raportului cu privire la activitatea societăţii, situaţiei
financiare anuale și a contului de profit și pierdere pentru anul precedent, precum și a
proiectului programului de activitate și proiectului bugetului de venituri si cheltuieli ale
societăţii pe anul in curs, conform legislației în vigoare;
y) aprobarea încheierii de acte juridice de dobândire, înstrăinare, închiriere, schimb sau de
constituire în garanţie de bunuri aflate în patrimoniul societăţii ori pe care aceasta urmează să
le dobândească astfel, numai după consultarea Autorității Publice Tutelare și cu aprobarea
Adunării Generale a Acţionarilor, în limita mandatului dat, în condiţiile legii;
z) propunerea și fundamentarea modificării și indexării tarifelor de transport public local,
conform Contractului de delegare și a legislației specifice și cu supunerea spre analiza și
aprobarea Consiliului Local;
aa) avizarea tuturor propunerilor directorului general privind modificarea și completarea
anexelor Contractului de delegare încheiat cu Unitatea administrativ teritorială Municipiul
Sibiu;
bb) stabilirea competențelor și nivelului de contractare a împrumuturilor bancare curente, a
creditelor comerciale pe termen scurt sau mediu, numai după consultarea Autorității publice
tutelare, și aprobarea ulterioară a AGA;
cc) avizarea programelor de dezvoltare și investiţii cu informarea Autorității publice tutelare;
dd) stabilirea si aprobarea, în limita bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de Adunarea
Generală a Acţionarilor a modificărilor în structura acestuia, în limita competențelor pentru
care a primit mandat din cadrul Autorităţii Publice Tutelare;
ee) ținerea, impreuna cu ceilalti membri ai Consiliului de Adminsitratie a următoarele registre
ale societății:
- registrul acționarilor
- registrul ședintelor și deliberărilor Adunărilor Generale
- registrul ședințelor și deliberărilor Consiliului de Administrație
- registrul deliberărilor și constatărilor făcute de auditorii financiari
ff) îndeplinirea procedurilor de publicitate pentru documentele stabilite de lege;
gg) aprobarea scoaterii din funcțiune a mijloacelor fixe după efectuarea procedurii prealabile
de expertiză, aflate în activul socieății propuse spre casare;
hh) aprobarea Regulamentul de Organizare şi Functionare al societății;
ii) stabilirea și menținerea politicilor de asigurare în ceea ce privește personalul și bunurile
societății;
jj) rezolvarea problemelor stabilite de Adunarea Generală sau Autoritatea publică tutelară şi
punerea in executare a hotărârilor luate de acestea;
kk) publicarea pe pagina de internet a societății, a politicii şi criteriilor de remunerare a
administratorilor şi a directorilor, hotărârilor Adunării Generale ale Acționarilor, situațiilor
financiare anuale, raportărilor contabile semestriale, raportului de audit anual, componenței
organelor de conducere, CV-urilor membrilor Consiliului de Administrație şi ale directorilor,
rapoartelor Consiliului de Administratie și a oricaror alte documente necesare a fi publicate
conform legislației în vigoare;
ll) orice alte obligaţii prevăzute de lege, actul constitutiv, hotararile Adunarii Generale a
Actionarilor şi regulamentele interne adoptate la nivelul întreprinderii publice.
5. Drepturile şi obligaţiile întreprinderii publice
5.1 Drepturile intreprinderii publice:
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a) solicitarea de informaţii administratorilor cu privire la exercitarea mandatului şi evaluarea
activităţii;
5.2 Obligatiile intreprinderii publice:
a) plata remuneratiei administratorului, in cuantumul si la datele mentionate in prezentul
contract;
b) asigurarea condiţiilor pentru ca administratorul să îşi desfăşoare activitatea prin deplina
libertate a acestuia în exercitarea mandatului.
6. Răspunderea părţilor
6.1 Competenţa luării deciziilor de administrare a întreprinderii publice şi răspunderea, în
condiţiile legii, pentru efectele acestora revine consiliului de administraţie.
6.2. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor prevăzute în
prezentul contract părţile răspund potrivit legii si actului constitutiv al societatii.
6.3. Răspunderea administratorului este angajată, în cazul nerespectării prevederilor legale,
ale Actului constitutiv al societatii, ale Regulamentului de organizare şi funcţionare, ale
prezentului contract, ale hotărârilor Consiliului de administraţie şi ale hotărârilor adoptate de
Adunarea generală a acţionarilor societatii TURSIB S.A.
6.4. Mandatarul răspunde civil, contravenţional şi/sau penal, după caz, pentru daunele
produse societăţii prin orice act al său contrar intereselor acesteia, prin acte de gestiune
imprudentă, prin utilizarea abuzivă sau neglijentă a fondurilor societăţii.
7. Atribuţiile Consiliului şi ale membrilor acestuia
Atribuţiile Consiliului şi ale membrilor acestuia în administrarea întreprinderii publice sunt
urmatoarele:
a) administrarea întreprinderii publice prin supravegherea funcţionării unor sisteme prudente
şi eficace de control, care să permită evaluarea şi gestionarea riscurilor;
b) aprobarea strategiei de dezvoltare a întreprinderii publice, prin asigurarea existenţei
resurselor financiare şi umane necesare pentru atingerea obiectivelor strategice şi
supravegherea conducerii executive a întreprinderii publice;
c) asigurarea că întreprinderea publică îşi îndeplineşte obligaţiile legale şi către părţile
interesate.
e) monitorizarea performanţei conducerii executive;
f) asigurarea faptului că informaţia financiară produsă de întreprinderea publică este corectă
şi că sistemele de control financiar şi management al riscului sunt eficace;
g) stabilirea şi aprobarea remuneraţiei directorilor sau directoratului şi îndeplinirea
obligaţiilor prevăzute de lege în ceea ce priveşte recrutarea, numirea, evaluarea şi, după caz,
revocarea celorlalţi directori ai întreprinderii publice, cu care aceasta are încheiate contracte
de mandat;
h) elaborarea rapoartelor lunare, trimestrale, semestriale, anuale şi a altor raportări, în
condiţiile legii.
8. Condiţiile încetării, modificării sau prelungirii mandatului
8.1.1 Incetarea contractului
Părţile convin ca efectele prezentului contract să înceteze în una sau mai multe din
următoarele situaţii:
a) expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, dacă părţile nu l-au reînnoit/prelungit, in
conditiile legii;
b) revocarea mandatarului în cazul în care:
1.nu îşi îndeplineste una sau mai multe obligaţii prevăzute în prezentul contract;
2.nu respectă hotărârile Adunării generale a acţionarilor;
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3.nu respectă legislaţia aplicabilă societăţii TURSIB S.A;
4.nu accepta, in termenul prevazut de lege, obiectivele si indicatorii de performanta financiari
si nefinanciari, stabiliti de Adunarea Generala a Actionarilor;
5.nu indeplineste, din motive imputabile indicatorii obiectivele si indicatorii financiari si
nefinanciari stabiliti prin prezentul contract;
6.in cazul încălcării criteriilor de integritate stipulate în mandat, inclusiv prin evitarea şi
nedenunţarea conflictului de interese şi sau nerespectarea Codului de etică al întreprinderii
publice;
7.funcţia de mandatar (administrator) nu mai este posibil de exercitat/se exercită ilegal
datorită modificărilor legislative sau modificărilor de orice fel în statutul/situaţia personală a
mandatarului, precum şi în caz de incompatibilitate prevăzută de lege;
c) mandatarul renunţă la mandatul încredinţat, cu motivarea/justificarea acestei decizii,
încetarea contractului devenind efectivă după trecerea unui termen de 30 de zile de la
înștiințarea AGA cu privire la renunțare ;
d) prin acordul de voinţă al părţilor;
e) în urma decesului sau punerii sub interdicţie judecătorească a mandatarului;
f) in alte cazuri prevazute de lege sau de actul constitutiv al societatii.
8.1.2 În cazul revocării sale, mandatarul este obligat să înapoieze societăţii TURSIB S.A
toate actele şi documentele deţinute în exercitarea atribuţiilor sale la data expirării preavizului
acordat, potrivit legii.
8.2 Modificarea contractului
Prevederile prezentului contract pot fi modificate cu acordul ambelor părţi sau în cazul în
care intervin schimbări legislative de natură a afecta prevederile contractuale în vigoare, prin
act adiţional încheiat în conditiile legii.
8.3 Prelungirea contractului
8.3.1 Mandatul poate fi prelungit, în urma unui proces de evaluare realizat de Autoritatea
publică tutelară sau acţionari, după caz, la finalizarea mandatului .
8.3.2 Administratorul care solicita prelungirea mandatului are obligatia depunerii cererii de
prelungire cu minim 90 de zile inainte de expirarea mandatului.
9. Obiective cuantificabile de performanţă şi indicatori de performanţă financiari şi
nefinanciari
Obiectivele şi indicatorii de performanţă, inclusiv cei pentru determinarea componentei
variabile a remuneraţiei, vor fi negociati după aprobarea planului de administrare, vor
constitui anexa la contract si vor putea fi revizuiti conform prevederilor legale.
10. Criterii de integritate şi etică
Partile convin să își asume urmatoarele obligații :
a) respectarea Codului de etică al întreprinderii publice, aplicabil nu numai angajaţilor
acesteia, ci şi membrilor consiliului;
b) denunţarea conflictelor de interese, definite conform legislaţiei în vigoare şi conform
reglementărilor interne ale întreprinderilor publice;’
c) sa aiba un comportament adecvat si necesar a fi exercitat în cadrul consiliului în cazul
situaţiilor care l-ar putea pune pe administrator într-o situaţie de conflict de interese;
d) sa indeplineasca obligaţiile legate de tratarea informaţiei confidenţiale şi sensibile cu
discreţia cuvenită şi în conformitate cu menţiunile din contractul de mandat, dar şi de
deţinerea şi menţinerea unei reputaţii profesionale excelente;
e) în cazul începerii urmăririi penale pentru infracţiunile prevăzute la art. 6 din Legea
societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, contractul de
mandat va fi suspendat.
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11. Remuneraţia membrilor consiliului
Remuneraţia membrilor consiliului va fi formata dintr-o indemnizaţie fixă şi o componentă
variabilă:
a) valoarea indemnizaţiei fixe lunare brute este de ............. lei si va fi platita pana in data de
….. a lunii, pentru luna anterioara;
b) modalitatea de calcul şi de acordare a componentei variabile a indemnizaţiei se va stabili
ulterior, prin act aditional, în baza selectării de către autoritatea publică tutelară a celor mai
potriviţi indicatori de performanţă financiari şi nefinanciari pentru determinarea acestei
componente, în acord cu metodologia de stabilire a indicatorilor de performanţă financiari şi
nefinanciari şi a componentei variabile a remuneraţiei.
12. Recuperarea componentei variabile a remuneratiei
Recuperarea componentei variabile a remuneratiei se va efectua astfel:
a) în cazul în care apar situaţii care pot schimba în mod semnificativ rezultatele şi
sustenabilitatea pe termen mediu sau lung sau dacă plata componentei variabile a
remuneraţiei pune în pericol capitalizarea întreprinderii publice, aceasta este îndreptăţită să
nu plătească partea calculată pentru anii anteriori.
b) în cazul în care întreaga sau o parte din componenta variabilă este acordată pe baza unor
date care se dovedesc ulterior a fi incorecte, întreprinderile publice sunt obligate să ceară ca
acea parte din componenta variabilă să fie returnată.
13. Clauze de confidenţialitate, în timpul şi după exercitarea mandatului
13.1. Mandatarul este obligat să-şi folosească întreaga capacitate de muncă în interesul
societăţii, comportându-se ca un bun comerciant şi să îşi exercite mandatul cu loialitate.
13.2. Mandatarului îi sunt interzise orice activităţi în beneficiul unor societăţi
comerciale/regii autonome concurente, cu acelaşi domeniu de activitate sau care se află în
relaţii de comerţ cu societatea parte la prezentul contract.
13.3. Interdictia de la pct. 13.2 se extinde şi asupra soţului sau soţiei mandatarului, precum şi
asupra rudelor şi afinilor acestuia până la gradul al IV-lea inclusiv.
13.4. Pe toată durata prezentului contract, mandatarul este obligat să păstreze
confidenţialitatea datelor şi informaţiilor referitoare la activitatea societăţii, la care are acces
în calitate de administrator şi care sunt prezentate cu acest caracter. Această obligaţie se
menţine şi după încetarea prezentului contract de mandat.
14. Modalitatea de evaluare a administratorilor
Se vor efectua urmatoarele evaluări asupra membrilor consiliului:
a) autoevaluarea internă a consiliului, comitetelor sale şi a fiecărui membru al consiliului.
Scopul acestei evaluări este de a permite consiliului să identifice punctele forte şi potenţialul
pentru dezvoltare colectivă şi individuală, în vederea îndeplinirii funcţiilor consiliului, cât şi a
condiţiilor ajutătoare, dar şi a proceselor şi competenţelor necesare pentru aceste funcţii;
b) evaluarea performanţelor colective ale consiliului ca întreg faţă de matricea profilului
consiliului efectuată de autoritatea publică tutelară. Rezultatele acestei evaluări oferă
informaţii despre partea de componentă variabilă a remuneraţiei din contractul de mandat,
indicatorii-cheie de performanţă folosiţi, cât şi despre activităţile de dezvoltare ce vor
informa viitoarele compoziţii ale consiliului şi criteriile folosite în acest scop.
15. Aşteptări referitoare la iniţierea şi participarea în comitetele consultative de
specialitate, înfiinţate la nivelul consiliului
In cadrul consiliului de administratie vor infiinta urmatoarele comitete de lucru:
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a) Comitetul de audit are următoarele atribuţii de baza:
- monitorizează procesul de raportare financiară;
- monitorizează eficacitatea sistemelor de control intern, de audit intern, după caz, şi de
management al riscurilor din cadrul societăţii ;
- monitorizează auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare
anuale consolidate;
- verifică şi monitorizează independenţa auditorului statutar sau a firmei de audit şi, în
special, prestarea de servicii suplimentare entităţii auditate.
- propunerea venită din partea organului de administraţie privind numirea unui auditor
statutar sau a unei firme de audit se va baza pe o recomandare a comitetului de audit.
- orice alte atributii prevazute de lege sau prin regulementele interne al societatii
b)
Comitetul de nominalizare şi remunerare care va avea urmatoarele atributii
principale:
- formulează propuneri pentru funcţiile de administrator;
- elaborează şi propune consiliului de administraţie procedura de selecţie a candidaţilor
pentru funcţiile de director şi pentru alte funcţii de conducere;
- recomandă consiliului de administraţie candidaţi pentru funcţiile enumerate, formulează
propuneri privind remunerarea directorilor şi a altor funcţii de conducere;
- orice alte atributii prevazute de lege sau prin regulementele interne al societatii.
16. Clauze privind conflictul de interese
16.1. Consiliul de administraţie va convoca Adunarea generală a acţionarilor pentru
aprobarea oricărei tranzacţii dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacţii
încheiate, o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale întreprinderii publice
sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a întreprinderii publice potrivit ultimelor situaţii
financiare auditate, cu administratorii ori directorii , cu angajaţii, cu acţionarii care deţin
controlul asupra societăţii sau cu o societate controlată de aceştia.
16.2 Obligaţia de convocare revine consiliului de administraţie şi în cazul tranzacţiilor
încheiate cu soţul sau soţia, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv ai persoanelor
prevăzute la art. 16.1.
16.3 Consiliul de administraţie va informa acţionarii, în cadrul primei adunări generale a
acţionarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacţii încheiate de
întreprinderea publică cu:
a) persoanele prevăzute la art. 16.1 si 16.2 , dacă valoarea tranzacţiei este sub nivelul stabilit
la art. 16.1
b) o altă întreprindere publică ori cu autoritatea publică tutelară, dacă tranzacţia are o valoare,
individual sau într-o serie de tranzacţii, de cel puţin echivalentul în lei a 100.000 euro.
16.4 Directorul general va supune aprobării consiliului de administraţie orice tranzacţie din
categoria celor prevăzute la art. 16.1 dacă aceasta are, individual sau într-o serie de
tranzacţii, o valoare de cel puţin echivalentul în lei a 50.000 euro. Pentru a decide asupra
tranzacţiei, consiliul de administraţie poate dispune efectuarea unei expertize independente,
pentru a verifica dacă tranzacţia este corectă în raport cu ofertele de acelaşi tip existente pe
piaţă.
16.5 Este anulabil actul juridic încheiat în frauda intereselor întreprinderii publice de un
membru al consiliului de administraţie sau de un director cu:
a) soţul, ascendenţii sau descendenţii săi, cu rudele în linie colaterală sau cu afinii săi până la
gradul IV inclusiv;
b) administratorii ori directorii sau, după caz, cu membrii consiliului de supraveghere ori ai
directoratului, cu angajaţii, cu acţionarii care deţin controlul asupra societăţii sau cu o
societate controlată;
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c) soţul persoanelor prevăzute la lit. b), cu ascendenţii sau descendenţii acestora, cu rudele în
linie colaterală sau cu afinii până la gradul IV inclusiv ai acestora.
Acţiunea în anulare poate fi introdusă de orice acţionar sau de persoana desemnată de
adunarea generală a acţionarilor în termen de 6 luni de la data la care a cunoscut faptul
încheierii tranzacţiei, dar nu mai mult de 6 luni de la data aprobării de către adunarea
generală a tranzacţiei, potrivit art. 16.1 si 16.2.
16.6 Administratorii au obligația de a respecta orice alte prevederi referitoare la conflictele
de interese prevazute de legislația în vigoare.
16.7 Administratorul este obligat să aducă la cunoștință mandantului, de îndata ce a survenit,
orice caz de incompatibilitate/interdictie, prevazut de legislația în vigoare sau de prezentul
contract, cu privire la calitate sa de administrator.
17. Clauze privind independenţa şi calificarea administratorului ca fiind independent
sau nu
Administratorul deține/nu detine calitatea de independent in intelesul art. 138 ind. 2 alin (2)
din Legea nr. 31/1990 .
18. Condiţiile contractării de asistenţă la nivelul consiliului
Consiliului de administratie va avea dreptul de a solicita întreprinderii publice să contracteze
asistenţă de specialitate, pentru a-şi fundamenta deciziile, de exemplu, dar fără a se limita la:
audituri, investigaţii antifraudă, analiză de piaţă şi altele, cu respectarea prevederilor legale.
19. Forţa majoră
19.1. Niciuna dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea în termen sau/şi de
executarea în mod necorespunzător total sau/şi parţial a oricărei obligaţii care îi revine, în
baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei
respective a fost cauzată de forţă majoră, aşa cum este definită de lege.
19.2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice în scris celeilalte părţi, în
termen de 5 zile, producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării
consecinţelor lui.
19.3. Dacă în termen de 5 zile de de la producere evenimentul respectiv nu încetează, părţile
au dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre
ele să pretindă daune-interese.
20. Modalitatea de soluţionare a litigiilor
20.1. Părţile au convenit că toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau
rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă.
20.2. În cazul în care rezolvarea litigiilor nu este posibilă pe cale amiabilă, părţile se vor
adresa instanţelor judecătoreşti competente.
21. Alte clauze
21.1 Prevederile prezentului contract se completează cu dispoziţiile Codului civil, Ordonantei
de Urgenta nr. 109/2011, Hotararii de Guvern nr. 722/2016, Legii nr. 31/1990, precum şi cu
alte dispoziţii legale aplicabile.
21.2 Prezentul contract se încheie în trei exemplare originale, unul pentru mandant, mandatar
şi respectiv Registrul Comerţului şi se depune spre înregistrare la Oficiul Registrului
Comerţului al judeţului Sibiu.
MANDANT,
TURSIB S.A.
Prin reprezentant AGA,

MANDATAR,

8

