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ORAŞUL HAŢEG 
CONSILIUL LOCAL 

 
Hotărârea nr. 146/2022 

privind  aprobarea procedurii de organizare și desfășurare a selecției pentru întocmirea 
listei scurte de maxim 5 candidați pentru fiecare post de membru al Consiliului de 

administrație al întreprinderilor publice având ca autoritate tutelară Orasul Hateg, a 
contractului cadru de mandat și a înființării comisiei de evaluare 

 
Consiliul local al oraşului Haţeg, judetul Hunedoara, întrunit în şedinţă ordinară, la 29 

septembrie 2022; 
Examinând proiectul de hotărâre nr. 133/2022 iniţiat de primarul orașului Hațeg şi  

referatul de aprobare al acestuia nr. 19288/133 din 04.08.2022, prin care se propune aprobarea 
procedurii de organizare și desfășurare a selecției pentru întocmirea listei scurte de maxim 5 
candidați pentru fiecare post de membru al Consiliului de administrație al întreprinderilor publice 
având ca autoritate tutelară Orasul Hateg, a contractului cadru de mandat și a înființării comisiei 
de evaluare, în scopul aplicarii prevederilor legale în materie de guvernanță corportaivă și 
totodată oranizarea și funcționarea societății comerciale cu actionar unic Orașul Hațeg în 
conformitate cu dispozițiile legale; 

Având în vedere: 
a)raportul întocmit de serviciul juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 
înregistrat sub nr. 23328 din data de 27.09.2022;  
b) avizul comisiei pentru activităţi economico-financiare a Consiliului  local, înregistrat sub nr. 
80/23553/333 din 29.09.2022; 
c)avizul comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină a Consiliului  local, 
înregistrat sub nr. 80/23593/344 din 29.09.2022; 
            În temeiul prevederilor art. 1 alin. (1), art. 2, punctul 1, punctul 2) lit. b), punctul 3) lit. b), 
punctul 6-11, art. 3 punctul 2), punctul 4-6), art. 3¹ alin. (4), art. 3², art. 25, art. 27 alin. (1), art. 
28 alin. (1), alin. (3)-(4), alin. (7) şi art. 29 alin. (1)-(4), alin. (6)-(14), art. 30, art. 34-40, art. 47, 
art. 51, art. 53-58, art. 64⁴ din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind 
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale 
anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a unor prevederi din Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind 
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, ale Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, art. 2 alin. 1, punctul 39 din Legea nr. 273/2006 
privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței 
Guvernului nr. 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, 
ale Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 2873/2016 privind reglementarea procedurii de 
raportare a unor indicatori economico-financiari de către operatorii economici cu 
capital/patrimoniu integral ori majoritar deţinut direct sau indirect de autorităţile publice centrale 
ori locale, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului Ministerului Finanțelor 
Publice nr. 1952/2018 pentru reglementarea procedurii de monitorizare a implementării 
prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a 
întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Ghidului privind 
gestionarea integrată a participațiilor statului în economie și pentru aplicarea unitară de către 
autoritățile publice tutelare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 
privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, elaborat de Ministerul Finanțelor 



Publice, în colaborare cu autoritățile publice tutelare, în temeiul art. 3¹ lit. b) din Legea nr. 
111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța 
corporativă a întreprinderilor publice, ale art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența 
decizională în administrația publică, cu modificările şi completările ulterioare și ale Hotărârii 
Guvernului nr. 831/2022 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică; 
  In temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1), alin. (14), art. 139 alin. (1), art. 140 alin. (1), 
art.196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (1)-(2), alin. (4)-(5), art. 198 alin. (1)-(2), art. 243 alin. (1) 
din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului. nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările 
şi completările ulterioare,  

HOTĂRĂȘTE : 
 
Art. 1 Se aprobă procedura de organizare și desfășurare a selecției pentru întocmirea listei scurte 
de maxim 5 candidați pentru fiecare post de membru al Consiliului de administrație al 
întreprinderilor publice având ca autoritate tutelară Orasul Hateg, conform anexei nr. 1 la 
prezenta hotărâre. 
Art. 2 Se aprobă contractul cadru de  mandat pentru membrii Consiliului de administratie, al 
întreprinderii publice, având ca autoritate tutelară Oraşul Haţeg, conform anexei nr. 2 la prezenta 
hotărâre. 
Art. 3 Declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație se va face de 
îndată ce prezentul act administrativ intră în vigoare, în condițiile legii. 
Art. 4 Acţionarul unitatea administrativ-teritorială Orașul Hațeg organizează o procedură de 
selecţie, pentru a propune candidaţi de membri ai consiliului de administrație la SC Bucura Prest 
SRL, potrivit art. 29 alin. (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind 
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, în 
condițiile legii și a prezentei hotărâri. 
Art. 5 Se aprobă ca procedura de selecţie prevăzută la art. 4 să fie realizată de către o comisie de 
selecţie prealabilă, în baza procedurii prevăzută la art. 1 din prezenta hotărâre, în condițiile legii.  
Art. 6 (1) Se aprobă înființarea comisiei de evaluare/selectie prealabilă a membrilor consiliului 
de administratie al întreprinderii publice având ca autoritate tutelară oraşul Haţeg, prevăzută la 
art. 5 din prezenta hotărâre, ce va avea în componență un președinte, ce trebuie să îşi desfăşoare 
activitatea în cadrul autorităţii publice tutelare unitatea administrativ-teritorială Orașul Hațeg, 2 
membrii și un secretar, fiecare cu câte un supleant, cu competențe în recrutarea resurselor umane. 
(2) Se mandatează primarul orașului Hațeg, domnul Adrian Emilian Pușcaș să stabilească, prin 
dispoziție, în condițiile legii, componența comisiei prevăzută la alin. 1. 
Art. 7 (1) Direcția executivă economică din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
orașului Hațeg îndeplinește, în condițiile legii, atribuțiile structurii de guvernanță corporativă, 
precum şi alte atribuţii şi competenţe conform prevederilor legale şi bunelor practici privind 
guvernanţa corporativă, asigurând interfaţa dintre autoritatea publică tutelară şi adunarea 
generală a acţionarilor întreprinderii publice, având ca autoritate tutelară Oraşul Haţeg.  
(2) Atribuțiile prevăzute la alin. (1) vor fi cuprinse în fișa postului, în condițiile legii. 
Art. 8 SC Bucura Prest SRL, întreprindere publică, având ca autoritate tutelară Oraşul Haţeg, 
prin organele de conducere colectivă și executivă, are obligația să ducă la îndeplinire toate 
prvederile legale referitoare la aplicarea legislației în materie de guvernanță corporativă. 
Art. 9 Prezenta hotărâre poate fi contestată la instanţa competentă, în teremenele şi condiţiile 
prevăzute de legislaţia în vigoare.    
Art. 10 Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă diun prezenta hotărâre.                                                           
Art. 11 Prezenta hotărăre se publică în Monitorul Oficial Local, pe site-ul 
www.primariehateg.ro, se afișează la panoul de afişaj şi se comunică, în condiţiile legii: 
Instituţiei Prefectului Judeţul Hunedoara, Primarului orasului Hateg, compartimentului 
administratie publica locală, Direcţiei executive economice, Serviciului juridic, SC Bucura Prest 
SRL, Biroului administrarea domeniului public și privat, Compartimentului resurse umane. 
 
Haţeg,   la  29 septembrie  2022 
 



 
PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ, 
NEICONI MIRCEA – SORIN 
 
 
 
 

 
 
 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 146/2022 

Nr. 
crt. 

Operaţiuni efectuate 
Data 

ZZ/LL/AN 

Semnătura persoanei 
responsabile să efectueze 

procedura: 
Secretar general UAT 

1 

Adoptarea  hotărârii, potrivit codului administrativ, s-a făcut, prin vot deschis, 
cu majoritate : 

29/09/2022 
 

 

□ simplă 
art.5 lit. ee) – 8  voturi 

Voturi pentru: 13 
Voturi împotrivă: 0 

Abţineri: 0 
Nu a votat: 1 

 
□absolută 

art.5 lit. cc)  
 

Nu e cazul 
 

  □calificată 
             art.5 lit. dd) 
 

Nu e cazul 

Vot secret - nu este cazul 

2 Comunicarea către primar 
 

_____/______/_______ 

3 Comunicarea către prefectul judeţului * 
 

30/09/2022 

4 Aducerea la cunoştinţa publică 
 

_____/______/_______ 

5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual 
 

_____/______/_______ 

6 Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte juridice, după caz 
 

_____/______/_______ 
*Notă: La data comunicării hotărârii către prefectul judeţului sunt completate poziţiile 1 şi 3 din cartuş. 

 
 
 
 

 


