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mail: contact@primariarupea.ro

PROIECT
HOTARARE
- privind desemnarea si validarea membrilor Consiliului de Administratie la S.C. Serviciul
Public S.R.L. societate unde actionar unic este orasul Rupea
Consiliul Local al orasului Rupea intrunit in sedinta publica ordinara in data de 12.04.2017
Avand in vedere :
- expunerea de motive a primarului orasului Rupea
- Procesul verbal final al Comisiei de selectie privind rezultatul procedurii de selectie a membrilor

Consiliului de Administratie la S.C. Serviciul Public S.R.L. societate unde actionar unic este
orasul Rupea
- prevederile art. 28-30 din OUG nr. 109/2011 aprobata prin LEGEA nr. 111 din 27 mai 2016
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011privind guvernanţa
corporativă a întreprinderilor publice
- prevederile art. 194 lit.(b) si art. 197 alin 1 din legea nr. 31/1990 a societatilor comerciale ,
republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;
-Hotararea Consiliului Local Rupea nr. 4 din 28.02.2011 privind aprobarea reorganizarii
Serviciului Public de Specialitate si infiintarea unei societati comerciale in acest sens,
- Hotararea Consiliului local nr. 7/ 27.01.2017 privind desemnarea Comisiei de evaluare/selectie
prealabilă a membrilor Consiliului de Administratie al SC Serviciul Public Rupea SRLavand ca
autoritate tutelara , precum si aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a selecţiei/evaluării
prealabile precum si a scrisorii de asteptari
- Hotararea nr. 11/2017- privind desemnarea si validarea membrilor Consiliului de Administratie

la S.C. Serviciul Public S.R.L. societate unde actionar unic este orasul Rupea
Cu respectarea preveerilor legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in
administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare,
Tinand cont de prevererile legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislative pentru
elaborarea actelor normative, republicata cu modificarile si copletarile ulterioare
In temeiul art. 36 alin. 2 lit. “d” , raportat la alin. 6 lit”a” pct. 14, art. 115 alin.1 lit.”b” din
legea nr.215/2001privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare:
HOTARASTE:

ART. 1 – (1) Se numesc in calitate de membri ai consiliului de administraţie a SC
Serviciul Public Rupea SRL , societate unde actionar unic este orasul Rupea, pentru un mandat
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de 4 ani, , care indeplinesc conditiile prevederii art. 28 alin.3 din OUG 109/2011 următorii
membri:
IOBB EMESE
PITEA DELIA CRISTINA
ART. 2– Se imputerniceste domnul Primar, Bardas Nicole Liviu , pentru a semna
contractele de mandat
ART. 3– SC Serviciul Public Rupea SRL va aduce la indeplinire prevederile prezentei
hotarari si va face demersurile necesare pentru modificarea in consecinta a actelor de infiintare
ale societatii.

PRIMAR
Ec. Bardas Nicolae Liviu
SECRETAR,
IOANA MADALINA ROMAN
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RAPORT DE SPECIALITATE
In baza HCL nr. 7 din 27.01.2017 privind desemnarea Comisiei de selectie a membrilor
Consiliului de administratie al SC Serviciul Public Rupea SRL, in data de 27.02.2017 comisia de
concurs a incheiat procesul verbal de analiza a dosarelor candidatilor astfel:
AU FOST DECLARATE ADMISE 2 DOSARE
In data de 21.03.2017, la ora 14.00 Comisia de selectie incepe proba de interviu, care se
desfasoara conform Planului de interviu, Raspunsurile au fost notate de secretarul Comisiei de
selectie in Anexa cu intrebari si raspunsuri, insumand 4 pagini scrise, semnate ulterior de
concurenti si de Comisie.
S-au obtinut urmatoarele punctaje finale si sunt declarati admisi urmatorii:
Numele si prenumele
candidatilor

IOBB EMESE
PITEA DELIA-CRISTINA

Rezultat selectia
dosarelor

Punctajul final al
probei interviu

ADMIS
ADMIS

83.80
89.40

Rezultat
final

ADMIS
ADMIS

Comisia de selectie a constatat faptul ca sunt indeplinite prevederile legislatiei in vigoarei,
fapt pentru care comisia propune validarea a 2 ( doi ) candidati pentru cele doua mandate
vacante.
In consecinta propunem spre aprobare numirea in calitate de membri ai consiliului de
administraţie a SC Serviciul Public Rupea SRL , societate unde actionar unic este orasul Rupea,
pentru un mandat de 4 ani, , care indeplinesc conditiile prevederii art. 28 alin.3 din OUG
109/2011 următorii membri:
IOBB EMESE
PITEA DELIA CRISTINA

SECRETAR,
IOANA MADALINA ROMAN
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EXPUNERE DE MOTIVE
privind desemnarea si validarea membrilor Consiliului de Administratie la S.C. Serviciul Public
S.R.L. societate unde actionar unic este orasul Rupea
Avand in vedere :
- Procesul verbal final al Comisiei de selectie privind rezultatul procedurii de selectie a membrilor

Consiliului de Administratie la S.C. Serviciul Public S.R.L. societate unde actionar unic este
orasul Rupea
- prevederile art. 28-30 din OUG nr. 109/2011 aprobata prin LEGEA nr. 111 din 27 mai 2016
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011privind guvernanţa
corporativă a întreprinderilor publice
- prevederile art. 194 lit.(b) si art. 197 alin 1 din legea nr. 31/1990 a societatilor comerciale ,
republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;
-Hotararea Consiliului Local Rupea nr. 4 din 28.02.2011 privind aprobarea reorganizarii
Serviciului Public de Specialitate si infiintarea unei societati comerciale in acest sens,
- Hotararea Consiliului local nr. 7/ 27.01.2017 privind desemnarea Comisiei de evaluare/selectie
prealabilă a membrilor Consiliului de Administratie al SC Serviciul Public Rupea SRLavand ca
autoritate tutelara , precum si aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a selecţiei/evaluării
prealabile precum si a scrisorii de asteptari
- Hotararea nr. 11/2017- privind desemnarea si validarea membrilor Consiliului de Administratie

la S.C. Serviciul Public S.R.L. societate unde actionar unic este orasul Rupea
Cu respectarea preveerilor legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in
administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare,
Tinand cont de prevererile legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislative pentru
elaborarea actelor normative, republicata cu modificarile si copletarile ulterioare
In temeiul art. 36 alin. 2 lit. “d” , raportat la alin. 6 lit”a” pct. 14, art. 115 alin.1 lit.”b” din
legea nr.215/2001privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare PROPUNEM

NUMIREA in calitate de membri ai consiliului de administraţie a SC Serviciul Public
Rupea SRL , societate unde actionar unic este orasul Rupea, pentru un mandat de 4 ani, , care
indeplinesc conditiile prevederii art. 28 alin.3 din OUG 109/2011 următorii membri:
IOBB EMESE
PITEA DELIA CRISTINA
PRIMAR
Ec. Bardas Nicolae Liviu
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