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HOTĂRÂRE  

privind  mandatarea domnului viceprimar Bege László Balázs în  

adunarea generală a societății  KULTURCENTRUM S.R.L  

pentru reprezentarea Consiliului Local Joseni în vederea 

stabilirii salariilor angajaților societății  

 

 

 

Consiliul Local Joseni, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 25.01.2023;   

    Având în vedere:   

Proiectul de hotărâre inițiat și prezentat de dl. primar, privind mandatarea 

domnului viceprimar Bege Laszlo Balazs în adunarea generală a societății KULTUR 

CENTRUM S.R.L pentru reprezentarea Consiliului Local Joseni în vederea stabilirii 

salariilor angajaților societății;  

Adresa nr.7/2023 a societății KULTURCENTRUM S.R.L, pentru aprobarea 

statului de funcții și a salariilor de bază a personalului angajat a societății, prezentat de 

domna Erdos Agnes, administratoarea societății Kulturcentrum S.R.L;     

Referatul de aprobare nr. 227/2023 al primarului, privind aprobarea statului de 

funcții și a salariilor de bază a personalului angajat a societății KULTURCENTRUM 

S.R.L;  

Raportul de specialitate nr. 385/2023 al Compartimentului de administrare al 

domeniului public și privat și de deservire;     

Hotărârea Consiliului Local nr. 9/2023 privind aprobarea bugetului de venituri 

și cheltuieli a societății Kulturcentrum S.R.L;  

Hotărârea Consiliului Local nr. 43/2017 privind aprobarea modificării actului 

constitutiv al Kulturcentrum SRL;  

Avizul comisiei de specialitate activităţi economico-financiară  nr. 36/2023;  

Avizul comisiei de specialitate agricultură, protecţia mediului, turism   nr. 

37/2023; 

Avizul comisiei de specialitate amenajarea teritoriului şi urbanism, juridică şi 

de disciplină nr. 38/2023; 

Avizul comisiei de specialitate  socio culturală, culte, învăţământ, sănătate, 

muncă şi protecţie socială,  protecţia copilului, tineret şi sport nr. 39/2023; 

Faptul, că Comuma Joseni este asociatul unic al acestei societăţi;   

     Ținând cont de prevederile: 

- art. 120 alin.(1) art. 121 alin. (1) şi alin. (2) din Constituţia României, 

republicată; 

- art. 3 şi 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 

15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

- art. 7 alin. (2) din Codul civil; 

- Legii  nr. 273/2006 – privind  finanţele publice locale,  cu modificările şi 

completările ulterioare;    

- Codul Muncii;  



- H.G. nr. 1071/2021 privind stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară 

garantat în plată;  

- O.U.G. nr. 67/2022 privind unele măsuri fiscale, precum şi pentru 

modificarea şi completarea art. 59 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 

fiscală; 

- Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată,  cu modificările 

şi completările ulterioare, coroborat cu prevederile  O.U.G nr. 109/2011 privind 

guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările 

ulterioare și Legea nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;   

- Ordonanta 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor 

operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari 

unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu 

modificările și completările ulterioare;  

Luand  în considerare prevederile art. 7 alin.(13) din Legea nr. 52/2003 – 

privind  transparenţa decizională  în administraţia  publică locală;  

Ţinând seama de prevederile art. 40 şi urm. al Cap.V, Secţiunea 1, din Legea 

nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată;   

În temeiul  art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a), alin.(3) lit. c) și d), art. 139 alin.(1), 

art. 106 alin.(3), coroborat cu art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu completările și modificările 

ulterioare, Consiliul Local al Comunei Joseni: 

 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

Art.1.  Se mandatează dl.viceprimar Bege Laszlo Balazs în adunarea generală 

a acționarilor societății KULTURCENTRUM SRL, pentru reprezentarea Consiliului 

Local Joseni, în vederea stabilirii salariilor de bază angajaților societății,  

Art.2. În vederea îndeplinirii mandatului, dl. viceprimar Bege Laszlo Balazs 

este împuternicit să voteze salariile de bază pentru personalul angajat la societatea 

KULTURCENTRUM SRL, conform anexei - care face parte integrantă din prezenta  

hotărâre, să semneze în numele și pe semama Consiliului Local horărârile adoptate.  

Art.3. Prezenta hotarare se va transmite Primarului și Viceprimarului comunei 

Joseni, Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita și societății Kulturcentrum S.R.L. 

 

 
                                  

              contrasemnează, 

        PREȘEDINTE                 SECRETAR GENERAL 

        Székely Zoltán           al UAT Comuna Joseni  

                 Iszlai Barna Rudolf  
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