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Avizează pentru legalitate
Secretar general al orașului
Mircea GRANCEA

HOTĂRÂREA NR. _______/__________
privind stabilirea unor măsuri dispuse de Ordonanța nr. 109/2011 privind guvernanța
corporativă a întreprinderilor publice aplicabile S.C Gospodărire Orășenească S.A.
Consiliul Local al oraşului Avrig, întrunit în ședință ordinară la data de 30 Iunie 2021;
Luând act de:
-

-

a)
b)
c)
d)
e)

f)

g)

Referatul de aprobare nr. 11873/11.05.2021 al inițiatorului proiectului de hotărâre și
raportul de specialitate întocmit de Structura de guvernanță corporativă din cadrul
Primăriei orașului Avrig, înregistrat sub nr. 11875/11.05.2021;
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) 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. 2 pct. 2 lit. b), art. 28 alin. (1), art. 29 alin. (3) și alin. (4) și art. 644 din OUG nr.
109/2011 privind guvernanța corporativa a întreprinderilor publice, cu modificări și
completări ulterioare;
art. 3 lit. c), art. 8 alin. (1). alin. (2) lit. b) și art. 10 din H.G. 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;
Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificări și completări
ulterioare;

În temeiul, art. 129 alin. (1) alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d), art. 139, alin. (1), art. 196,
alin. (1), lit. a), art. 197 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificări și completări ulterioare
HOTĂRĂȘTE:
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Art. 1. (1) Se aprobă declanşarea procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de
Administraţie al societăţii Gospodărire Orășenească SA, conform prevederilor 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
modificările și completările ulterioare.
(2) Numărul membrilor consiliului de administraţie pentru care se desfăşoară procedura
de selecţie este 5.
Art.2. (1) Se aprobă organizarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de
administrație de către Consiliul Local al orașului Avrig prin comisia de selecție constituită în
următoarea componență:
Nr.
Nume, prenume
Funcție
Calitate
crt.
1
Adrian-Dumitru DAVID
Primar
Președinte
2
Ciprian STOIȘOR
Viceprimar
Membru
3
Leopold Alfred KLINGEIS Consilier local
Membru
4
Alexandru PARASCHIV
Consilier local
Membru
5
Daniela JUGĂREAN
Consilier local
Membru
6
Simona Gabriela IANOȘ
Inspector Administrație Publică Locală Membru
7
Victoria UDRESCU
Inspector Resurse Umane
Membru
8
Elena VINTILĂ
Inspector Resurse Umane
Secretar fără
drept de vot
(2) Comisia de selecție derulează întreaga procedură de selecție și propune candidații
selectați în lista scurtă, în vederea numirii pentru poziția de membri în Consiliul de administrație
al SC Gospodărire Orășenească S.A. pe baza raportului privind numirile finale întocmit în acest
scop.
Art.2. Se aprobă planul de selecție - componenta inițială, conform anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Primarul orașului
Avrig prin comisia de selecție prevăzută la art.1 și structura de guvernanță corporativă.
Art.4. 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.5 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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