ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂŞTIE
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 20 /2019
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.22/2019, expunerea de motive a
Primarului, înregistrată cu nr.860/22.01.2019, raportul Direcţiei A.P.L
nr.879/22.01.2019 și raportul de avizare al comisiei pentru administraţie locală.
Ţinând seama de prevederile art.2, pct.2, lit.”b”, art.3, alin.(2), alin.(3), și
art.29 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 : Solicită Consiliului de Administraţie convocarea Adunării Generale a
Acţionarilor la S.C.Activitatea Goscom S.A., în vederea declanşării procedurii de
selecţie a noilor membri ai Consiliului de Administraţie al societăţii, în condiţiile
stabilite de prevederile O.U.G. nr.109/2011, privind guvernanţa corporativă a
înteprinderilor 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 : Se împuterniceşte Primarul Municipiului Orăştie să numească prin
dispoziţie, structura de guvernanţă corporativă la nivelul Municipiului Orăştie şi să
stabilească atribuţiile.
Art.4, 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 Mircea
- preşedinte
- Pașca Ioan
- membru

- Ţambă Alin Adam
- membru
- Terchet Narcis
- secretar, fără drept de vot
Alin.(2) : Comisia de 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.5 : 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.6 : Mandatează reprezentanţii Municipiului Orăştie în Adunarea Generală
a S.C. Activitatea Goscom S.A. să voteze aprobarea declanşării procedurii de selecţie
a noilor membrii în Consiliul de Administraţie al societăţii în condiţiile stabilite de
prevederile OUG nr.109/2011 şi prelungirea duratelor membrilor consiliului de
administraţie, până la finalizarea procedurii de selecţie.
Art.7 : Prezenta hotărâre se poate contesta potrivit prevederilor Legii
contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.8 : Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărârii, se abrogă orice
prevedere contrară.
Art.9 : Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Consiliul
de Administraţie al S.C. Activitatea Goscom S.A. şi comisia de selecţie numită la
art.3.
Art.10 : 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, 31.01.2019

Preşedinte de şedinţă,
jr.Pașca Ioan
Contrasemnează,
Secretar,
jr.Teodor Iordan

Cvorum necesar : 10 voturi
Adoptată în ședinţa ordinară din data de 31 ianuarie 2019, prin vot secret, cu
unanimitate de voturi din totalul de 19 consilieri în funcţie (19 prezenţi).
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ANEXĂ
la H.C.L nr. 20/2019

Atribuţii principale ale comisiei de selecţie a membrilor Consiliului de
administraţie al S.C. Activitatea Goscom S.A

Comisia de selecţie are următoarele atribuţii principale:
a) Întocmeşte calendarul concursului;
b)Stabileşte conţinutul anunţului public privind selecţia prealabilă pentru
desemnarea membrilor consiliului de administraţie al intreprinderilor publice
având ca autoiritate tutelară municipiul Orăştie;
c)Publică anunţul privind selecţia membrilor Consiliului de administraţie în
două ziare economice şi/sau financiare cu largă răspândire, anunţul va fi postat pe
pagina de internet a Primăriei municipiului Orăştie;
d)Stabileşte condiţiile de participare, criteriile de selecţie, grila şi punctajul
de evaluare a candidaţilor, parte integrantă a planului interviului, luând în
considerare specificul şi complexitatea activităţii societăţii;
e)Stabileşte conţinutul procedurii de selecţie prealabilă, modalitatea şi
etapele de desfăşurare;
f)Stabileşte documentele necesare ce urmează să fie prezentate de
candidat în dosarul de participare, prin care acesta probează îndeplinirea
condiţiilor de candidatură şi a criteriilor de selecţie, conform anunţului public
privind selecţia prealabilă pentru desemnarea membrilor consiliului de
administraţie la S.C.Activitatea Goscom S.A.
g)Verifică dosarele de candidatură în raport cu numărul minim de criteri de
selecţie stabilite în vederea listei lungi de candidaturi ;
h)Verifică informaţiile din dosarele de candidatură rămase pe lista lungă şi
stabileşte punctajul conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul
matricei profilului, pentru fiecare candidat ;
i)Efectuează analiza comporativă prin raportare la profilul consiliului;
j) Întocmeşte planul de selecţie şi profilul Consiliului şi îl propune aprobării
Autorităţii publice tutelare şi Adunării Generale a Societăţii, după caz;
k) Întocmeşte matricia Consiliului de Administraţie;
l)Întocmeşte lista scurtă conform Normelor metodologice aprobate prin
H.G. nr. 722/2016,

m)Informează în scris candidaţii respinşi de pe lista lungă şi motivele pentru
care au fost respinşi;
n)Comunică candidaţilor aflaţi în lista scurtă faptul că trebuie să depună în
scris declaraţia de intenţie, în raport cu scrisoarea de aşteptări;
o)Analizează declaraţia de intenţie şi integrează rezultatele analizei în
matricea profilului de candidaţi;
p)Întocmeşte raportul pentru numirile finale ;
r)Realizează evaluarea finală a candidaţilor aflaţi în lista scurtă şi face
propuneri în vederea numirii pentru poziţia de membrii în consiliu, pe baza
raportului pentru numirile finale întocmit în acest scop;
s)Orice altă activitate care rezultă din prevederile O.U.G. nr.109/2011 şi
H.G. nr. 722/2016;

Președinte de ședinţă,
jr.Pașca Ioan

Contrasemnează,
Secretar,
jr.Teodor Iordan

