
Anexă la H.C.L. nr. 124 din 29.11.2006 

 
 

CONTRACT DE REPREZENTARE 
 
CAPITOLUL I - PĂRŢI CONTRACTANTE 

Încheiat în baza dispoziţiilor articolului ........ al Hotararii Consiliului Local 
Roman nr. ..../................................., între: 

a)  Consiliul Local Roman (denumit in continuare “reprezentat”, cu sediul in 
municipiul Roman str. ........................., in calitate de actionar/asociat unic la 
Societatea Comerciala cu sediul ................................................... (denumita in 
continuare societate), reprezentat prin domnul .........................................................., şi  

b) Domnul ................................................, (denumit in continuare 
“reprezentant”) domiciliat in ..........................................................................., posesor 
al BI / CI seria .........., nr. ................................., s-a incheiat urmatorul contract de 
reprezentare. 

 
CAPITOLUL II – OBIECTUL CONTRACTULUI 
Art. 1. Obiectul prezentului contract consta in indeplinirea, in schimbul unei 
indemnizatii de catre reprezentant in numele si pentru reprezentat a atributiilor de 
actionar/asociat unic la societate, in conditiile si limitele impuse de prezentul 
contract. 
Art. 2. Reprezentatul, ca actionar/asociat unic la societate da mandat reprezentantului 
de a exercita pentru el si in numele sau, drepturile si obligatiile actionarului prevazute 
de legislatia in vigoare, statutul societatii si prevederile prezentului contract. 
 
CAPITOLUL III – OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 
Art. 3 Reprezentantul nu poate exercita decat in baza unui mandat special 
urmatoarele atributii: 

a) Sa hotarasca asupra prelungirii duratei de functionare a societatii; 
b) Sa aprobe schimbarea formei juridice a societatii; 
c) Sa aprobe mutarea sediului societatii; 
d) Sa aprobe fuziunea, divizarea, lichidarea sau dizolvarea anticipata a societatii 

comerciale. 
e) Sa aprobe schimbarea obiectului principal de activitate; 
f) Sa aprobe emisiunea de obligatiuni; 

Art. 4. Reprezentantul accepta acest mandat de reprezentare care ii confera deplina 
initiativa si autonomie de a lua hotarari ca si cum a fi proprietarul actiunilor/părţilor  
sociale apartinand reprezentatului, altele decat cele de la art. 2., in conditiile legii. 
Art. 5. Reprezentantul este obligat sa depuna toate diligentele in scopul realizarii unei 
gestiuni eficiente a capitalului incredintat societatii. 
Art. 6. Reprezentatul nu va fi obligat valabil peste limitele imputernicirii acordate 
reprezentantului decat daca va ratifica in mod expres operatiunea respectiva. 



Art. 7. Reprezentatul va dobandi drepturile si obligatiile contractate de reprezentatul 
sau, in limitele mandatului acordat. 
Art. 8. Reprezentantul are obligatia de a sesiza reprezentatul asupra deficientilor sau 
neregulilor de natura a periclita normala functionare a societatii, pe care le constata 
direct sau indirect. In cazul in care deficientele sau neregulile nu pot fi inlaturate 
operativ, reprezentantul va incunostiinta de indata pe reprezentat, propunand si 
masurile ce considera ca ar trebui luate. 

 
CAPITOLUL  IV - DURATA CONTRACTULUI 
Art. 9. Prezentul contract este valabil pe o perioada de 2 ani, incepand cu data 
semnarii lui, putand fi reziliat sau prelungit prin hotararea Consiliului local. 

 
CAPITOLUL V - ÎNCETAREA CONTRACTULUI 
Art. 10. Reprezentatul va putea revoca oricand pe reprezentantul sau. In acest caz, 
reprezentantul este obligat sa inapoieze reprezentatului sau inscrisul constatator al 
mandatului. 
Art. 11. Reprezentantul poate renunta oricand la mandatul sau. Reprezentantul este 
obligat sa notifice reprezentatului, cu cel putin 30 de zile inainte renuntarea sa, in caz 
contrar ramanand obligat la daune – interese pentru pagubele ce le-ar provoca.  

  
CAPITOLUL VI - CONFIDENŢIALITATE 
Art. 12    Reprezentantul va păstra confidenţialitatea pentru toate datele şi 
informaţiile tehnice şi comerciale la care are acces, cu excepţia datelor şi 
informaţiilor destinate publicităţii. 

 
CAPITOLUL VII - DISPOZIŢII FINALE 
Art. 13. In luarea hotararilor a caror oportunitate si eficienta ii apartin, reprezentantul 
va avea in vedere cadru legal si criteriile orientative generale date in scris de 
reprezentat. 
Art. 14. Producerea de daune materiale si morale reprezentatului prin fapte sau 
omisiuni in exercitarea mandatului, cu intentie sau din culpa, atrage raspunderea 
civila a reprezentantului. 
 In cazul in care faptele sau omisiunile au caracter general, reprezentantul va 
raspunde potrivit legii penale. 
Art. 15. Orice act intreprins de reprezentant dupa revocarea mandatului nu ii este 
opozabil reprezentatului, cu exceptia acelor acte ratificate de acesta din urma. 
Art. 16. Reprezentantul nu poate transmite sau subtstitui mandatul altei persoane. 
Art. 17. Prezentul contract poate fi modificat sau completat numai cu acordul scris al 
partilor. 
Art. 18. Contractul de reprezentare a fost incheiat astazi .............................., in doua 
exemplare. 

 
REPREZENTAT      REPREZENTANT 


