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ACTUL ADI IONAL NR. 1 Ț
la

CONTRACTUL DE MANDAT NR. 65/04.12.2015
privind încredinţarea şi exercitarea funcţiei de director,

în baza delegării unora dintre atribuţiile de conducere ale
Consiliului de

Administraţie al S.C. SERVICIUL PUBLIC DE INTERES COMUNAL
TĂUTEU S.A. 

1. PREAMBUL

Având în vedere dispozi]iile  Legii nr. 31/1990, republicată în 2004,
modificată  prin  Legea nr.  441/2006 prin  care  se  arată  că  pe  perioada
îndeplinirii mandatului persoana având calitatea de director, în sensul legii,
nu poate încheia cu societatea un contract de muncă, iar în cazul în care
directorul a fost desemnat dintre salariaţii societăţii, contractul individual de
muncă este suspendat pe perioada mandatului.

Vizând  dispoziţiile  art.  143  al  Legii  nr.  31/  1990,  republicată  în
2004, în forma modificată de Legea nr. 441/2006, unde se prevede că se
pot  delega  unele  din  atribuţiile  de  conducere  care  revin  consiliului  de
administraţie către unul sau mai mulţi directori, 

           În baza deciziei Cosiliului de administraţie nr. 2 din 04.12.2015,
adoptată în condiţiile Legii societăţilor comerciale şi ale Actului constitutiv al
societăţii,  părţile  au  convenit  asupra  încheierii  prezentului  contract  de
mandat privind încredinţarea şi exercitarea funcţiei de director, în condiţiile
şi cu respectarea următoarelor clauze:

2.   PĂRŢILE CONTRACTANTE:

I.  S.C.  SERVICIUL PUBLIC DE INTERES COMUNAL TĂUTEU S.A.,
cu sediul în localitatea Tăuteu, str. Principală, nr. 122, judeţul Bihor, număr
de înregistrare la Registru Comerţului J05/98/2009, Cod Unic de înregistrare
nr. 24994977, în calitate de MANDANT, reprezentată prin domnul Drimbău
Călin-Miron,   în  calitate  de  preşedinte  al  Consiliului  de  administraţie  al
societăţii, denumită în continuare şi „Societatea”

şi

II.  Domnul DRIMBĂU CĂLIN-MIRON, cetăţean român, domiciliat în
localitatea Chiribiş, nr. 89, judeţul Bihor, născut la data de 29.09.2972, în
Marghita,  judeţul  Bihor,  CNP1720929052853,  identificat  cu  C.I.  seria  XH  nr.
964217,  de  profesie  economist,  în  calitate  de   MANDATAR,  denumit  în
continuare şi „Director”.

         Părțile  contractante  convin,  prin prezentul  Act  aditional,
modificarea
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           Art. 1 Punctul 7 din Contractul de mandat se modifică și va
avea următorul cuprins:

”7.  REMUNERAŢIA DIRECTORULUI
7.1. Pentru exercitarea prezentului mandat directorul are dreptul, în

baza  hotărârii  consiliului  de  administraţie,  în  limitele  prevăzute  de  actul
constitutiv  sau  prin  hotărârea  adunării  generale  a  acţionarilor,  la  o
remuneraţie fixă brută lunară în cuantum de 5.000 lei, plătibilă în
data  de  06  a  fiecărei  luni,  în  conformitate  cu  prevederile  Legii
bugetului de stat.

7.2.  Prin decizia consiliului de administraţie, directorul poate primi şi
bonusuri, cu încadrarea în limitele prevăzute de actul constitutiv sau printr-o
hotărâre a adunării generale a acţionarilor, după caz.”

Art.  2   Celelalte  clauze  ale  contractului  de  mandat  rămân
neschimbate. Prevederile prezentului contract şi ale anexelor la acesta sunt
confidenţiale.

            Prezentul Act adițional a fost încheiat într-un număr de 2 exemplare,
câte un exemplar original pentru fiecare parte.

                          MANDANT
MANDATAR
S.C. SERVICIUL PUBLIC DE INTERES                         dl. DRIMBĂU
CĂLIN-MIRON
           COMUNAL TĂUTEU S.A. 

Prin Preşedintele Consiliului de Administraţie
                 Dl. Drimbău Călin-Miron
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