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Avizează pentru legalitate
Secretar general al orașului
Mircea GRANCEA

HOTĂRÂREA NR. _______/__________
privind validarea membrilor în Consiliul de administrație al S.C. Gospodărire Orășenească
Avrig S.A.
Consiliul Local al oraşului Avrig, întrunit în ședință ordinară la data de 27 Octombrie 2021;
Luând act de:
-

-

-

-

-

a)
b)
c)
d)
e)

f)

HCL nr. 98/2021 privind stabilirea unor măsuri dispuse de Ordonanța nr. 109/2011
privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice aplicabile S.C Gospodărire
Orășenească S.A.;
HCL nr. 105/2021 privind definitivarea şi aprobarea Planului de selecţie -componenta
integrală, al membrilor Consiliului de administrație al SC Gospodărire Orășenească
Avrig S.A.;
Raportul final nr. INT234/15.10.2021 al procedurii de selecție pentru membrii
Consiliului de Administrație al SC Gospodărire Orășenească SA întocmit de comisia de
selecție;
Referatul de aprobare nr. INT286/21.10.2021 al inițiatorului proiectului de hotărâre și
raportul de specialitate întocmit de Compartiment Administrație Locală, înregistrat sub
nr. INT287/21.10.2021;
Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orașului Avrig.
Analizând temeiurile juridice:
art. 15 alin. (2), art. 120 alin. (1) și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României,
republicată;
art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
art. 7 alin. (2), art. 2009-2016 din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr.
287/2009, republicat, cu modificările și completările ulterioare;
prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
art. 4 alin (3) și alin. (4) din Anexa la HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificări și
completări ulterioare;
art. 77 alin. (1) coroborat cu art. 197 din Legea societăţilor nr. 31/1990, cu modificările și
completările ulterioare;
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g) art. 3 pc. 2 alin. (3) și alin. (4), art. 28 alin. (1), alin. (3) și alin. (4), art. 8 alin. (2)-(8), art.
37 alin. (1), alin. (2) și alin. (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativa a
întreprinderilor publice, cu modificări și completări ulterioare;
În temeiul, art 129 alin. (2) lit.b) și c), alin. (3) lit.d) și alin. (14), art. 136 alin. (1) și (8),
art.196 alin.1 lit. a) și art.243 alin.1 lit.a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificări și completări ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art.1. Se ia act de raportul final nr. INT234/15.10.2021, întocmit de comisia de selecție a
candidaților pentru Consiliul de administrație al SC Gospodărire Orășenească Avrig S.A.
Art.2. Se desemnează în calitate de membri ai Consiliului de administrație al SC
Gospodărire Orășenească Avrig, potrivit clasificării obținute de fiecare candidat în parte, după
cum urmează:
1. Costin BĂDILĂ
2. Mircea GRANCEA (reprezentant al autorității publice tutelare)
3. Simona POPA
4. Viorel JUGĂREAN
5. Viorel POPESCU
Art.3 Membrii Consiliului de administrație al SC Gospodărire Orășenească Avrig S.A.
sunt numiți în funcție pe o perioadă de 4 ani.
Art.4. Consiliul de Administratie al S.C. Gospodărire Orășenească Avrig S.A. este
însarcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare în vederea realizării obiectului de activitate al
societății.
Art.5. Pentru activitatea desfasurată în cadrul Consiliului de Administratie al S.C.
Gospodărire Orășenească Avrig S.A administratorii neexecutivi vor beneficia de o indemnizatie
fixă lunară brută în cuantum de 10% din indemnizatia administratorului executiv.
Art.6. Se mandatează domnul Adrian-Dumitru DAVID, primarul Orașului Avrig, să
voteze în Adunarea Generală a Acționarilor, în sensul celor aprobate prin prezenta hotărâre.
Art.7 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Primarul orașului
Avrig prin intermediul compartimentelor de specialitate.
Art.8 Prezenta hotărâre se comunică, în termenul prevăzut de lege, prin intermediul
Compartimentului Administrație Publică Locală și Monitorizare Proceduri Administrative,
primarului orașului Avrig și Instituției Prefectului județului Sibiu.
Art.9 Prezenta hotărâre se publică pe site-ul Primăriei orașului Avrig, în secțiunea
Monitorul Oficial Local al orașului Avrig și se aduce la cunoștința persoanelor interesate, în
termenul prevăzut de lege.
Adoptată în Avrig la data de ____/____/_______
INIȚIATOR
PRIMAR
Adrian-Dumitru DAVID
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