ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂŞTIE
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 146 /2017
privind stabilirea unor măsuri pentru declanşarea procedurii de selecţie a
membrilor consiliului de administraţie la S.C.Activitatea Goscom S.A

Consiliul Local al municipiului Orăştie, judeţul Hunedoara;
Având în vedere proiectul de hotărâre nr.118/2017, expunerea de motive a
Primarului, înregistrată cu nr. 6315/22.05.2017 și raportul Direcţiei A.P.L
nr.6318/22.05.2017.
Ţinând seama de prevederile art. 3,alin.(2), alin.(3),art. 29 şi din OUG
nr.109/2011, privind guvernanţa corporativă a inteprinderilor publice ale art. 3,
lit.b, art. 4, alin.(3) şi (4), art. 5, alin.(3), art. 11 şi art. 12 din H.G. nr. 722/2016
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G.
nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a inteprinderilor publice;
În temeiul prevederilor art. 119 şi art. 125 din Legea nr. 31/1990 privind
societăţile comerciale, republicată cu modificările şi completările ulterioare şi ale
art. 36, alin.(2), lit. a, alin.(3), lit. c şi art. 45, alin.(1) din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE :
Art.1. Se aprobă declanșarea procedurii de selecţie a noilor membri ai
Consiliului de administraţie la S.C. Activitatea Goscom S.A., în condiţiile stabilite
de prevederile O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanţa corporativă a
inteprinderilor publice.
Art.2. Municipiul Orăştie, în calitate de autoritate publică tutelară, va
propune candidaţi de membri ai Consiliului de administraţie la S.C. Activitatea
Goscom S.A.
Art.3, Alin.(1). Se aprobă organizarea procedurii de selecţie a membrilor
consiliului de administraţie la S.C.Activitatea Goscom S.A de către Municipiul
Orăştie, în calitate de autoritate publică tutelară, prin comisia de selecţie, numită
în următoarea componenţă:

-Costoiu Călin-preşedinte
-Oneţiu Elena –membru
-Petruţa Angela Lucia –membru
-Ungureanu Radu Iulian –secretar, fără drept de vot
Alin.(2). Comisia de evaluare/selecţie îşi va desfăşura activitatea conform
prevederilor O.U.G. nr.109/2011, respectiv a prevederilor H.G. nr.722/2016,
având ca atribuţii principale cele stabilite în anexa la prezenta hotărâre.
Art.4. Durata mandatelor membrilor consiliului de administraţie la S.C.
Activitatea Goscom S.A. se va prelungi, cu aprobarea Adunării Generale, până la
definitivarea procedurii de selecţie menţionată la art. 1.
Art.5. Mandatează reprezentanţii Municipiului Orăştie în Adunarea
Generală a S.C. Activitatea Goscom S.A. să voteze prelungirea duratelor
membrilor consiliului de administraţie până la finalizarea procedurii de selecţie.
Art.6. Prezenta hotărâre se poate contesta potrivit prevederilor Legii
contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările
ulterioare.
Art.7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează
Consiliul de Administraţie al S.C. Activitatea Goscom S.A.
Art.8. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului –Judeţul Hunedoara;
- Primarului municipiului Orăştie;
- S.C. Activitatea Goscom S.A.
- Celorlalţi acţionari ai S.C.Activitatea Goscom S.A.
Orăștie, 06.07.2017

Preşedinte de şedinţă,
ing.Petre Radu Onuţ
Contrasemnează,
Secretar,
jr.Teodor Iordan

Cvorum necesar : 9 voturi
Adoptată în ședinţa extraordinară din data de 06 iulie 2017, prin vot
deschis, cu unanimitate de voturi din totalul de 19 consilieri în funcţie
(16 prezenţi).

