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ANUNŢ 

PRIVIND EVALUAREA/SELECŢIA MEMBRILOR CONSILIULUI DE 

ADMINISTAŢIE AL SC SERVICIUL PUBLIC RUPEA SRL 
 

 

 

          Unitatea Administrativ Teritorială Oraşul Rupea, judeţul Braşov, în calitate de autoritate 

publică tutelară şi unic acţionar pentru SC SERVICIUL PUBLIC RUPEA SRL, a demarat 

procedura de selecţie a unui număr de 1 (unu) membri ai Consiliului de Administraţie pentru 

societatea menţionată ( administrator neexecutiv), în conformitate cu OUG nr. 109/2011, 

aprobată prin Legea 111/2016 şi Normele metodologice de aplicare a OUG 109/2011, aprobată 

prin HG 722/2016 şi a Hotărârii Consiliului Local Rupea nr. 30/30.03.2021 privind desemnarea 

Comisiei de evaluare/selecţie prealabilă a membrilor Consiliului de Administraţie al SC 

Serviciul Public Rupea SRL având ca autoritate tutelară Oraşul Rupea, precum şi aprobarea 

Regulamentului de organizare şi desfăşurare a selecţiei/evaluării prealabile, precum şi a scrisorii 

de aşteptări. 

          Procedura de selecţie va consta în depunerea de către candidaţi a unui dosar de candidatură 

însoţit de declaraţia de intenţie şi susţinerea unui interviu de selecţie după următorul calendar: 

 Depunerea candidaturilor se va face până la data de 21 februarie 2022 

 Selecţia dosarelor şi întocmirea listei scurte se va face până la data de 22 februarie 2022 

 Interviul de selecţie se va susţine în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data 

întocmirii listei scurte 

 

CERINŢE MINIME: 

 

 Cel puţin 3 dintre membrii Consiliului de Administraţie trebuie să aibă studii superioare 

de lungă durată în domeniul economic, management, juridic sau tehnic, absolvite cu 

diplomă de licenţă. 2 (doi) dintre aceştia trebuie să aibă studii economice sau juridice şi 

experienţă în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 

5 ani 

 Experienţă în îmbunătăţirea performanţelor societăţilor sau regiilor autonome pe care le-

au administrat sau condus printr-o funcţie de conducere în cadrul acestora 

 Cunoaşterea legislaţiei specifice societăţii şi a Regulamentului de salubrizare al oraşului 

Rupea 

 Cetăţenie română sau a altor state membre ale UE şi cu domiciliul în România 

 Cunoaşterea limbii române 

 Starea de sănătate corespunzătoare postului 

 Să nu aibă antecedente penale care să îl facă incompatibil cu funcţia pentru care 

candidează 

 Să nu fi desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită de lege 
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 Să nu facarte din organele de conducere/coordonare/control ale unei societăţi cu acelaşi 

profil 

 Să nu facă parte concomitent din mai mult de 3 consilii de administraţie ale unor societăţi 

comerciale sau regii autonome 

 

 

COMPETENŢE: 

 

 Competenţe de management, etică şi integritate, gândire strategică, planificare, 

organizare şi capacitate de a lua decizii, analiză şi comunicare 

 

         Dosarul de candidatură se depune la comisia de selecţie din cadrul UAT Oraş Rupea şi 

trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente: 

 Cerera de înscriere, care cuprinde în mod obligatoriu un opis al documentelor dosarului 

 CV în format EUROPASS 

 Copie act de identitate 

 Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care să ateste 

efectuarea unor specializări 

 Copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiei privind experienţa în 

îmbunătăţirea performanţei societăţilor sau regiilor autonome pe care le-a administrat sau 

condus 

 Copia Carnetului de muncă, sau după caz, adeverinţele care atestă vechimea în 

specialitatea studiilor 

 Cazier judiciar 

 Adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni 

anterior desfăşurării procesului de selecţie, de către medicul de familie al candidatului 

sau de către unităţile sanitare abilitate 

 Declaraţia pe propria răspundere conform modelului prevăzut în procedura de selecţie 

 Declaraţia de intenţie întocmită în baza elementelor din Scrisoarea de aşteptări şi a 

informaţiilor publice legate de activitatea societăţii prin care candidaţii îşi prezintă 

viziunea sau programul privind dezvoltarea societăţii 

Actele prevăzute la punctele 3, 4, 5 şi 6 vor fi prezentate şi în original, în vederea 

verificării conformităţii copiilor cu acestea, de către secretarul comisiei 

 

 

Bibliografie: 

 Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare 

 OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin 

Legea 111/2016, cu modificările şi completările ulterioare 

 Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi 

completările ulterioare 

 Regulamentul de salubrizare al oraşului Rupea 
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Rezultatele finale se afişează la sediul şi pe site-ul UAT Oraş Rupea 

 

Persoană de contact: Roman Ioana Mădălina – telefon 0268260490 

 

Prezentul anunţ se va publica pe site-ul UAT Oraş Rupea, integral, iar extrasul din 

prezentul anunţ se va publica în 2 (două) ziare economice şi/sau financiare. 

 

 

 

COMISIA DE SELECŢIE: 

 

Preşedinte:             Roman Ioana Mădălina     secretar UAT 

 

Membri:                 Baba Dorin Ioan                viceprimar 

 

                   Călbează Elena                  şef serviciu 

 

                   Dumbravă Dan                   consilier local 

 

                   Cruceriu Constantin           consilier local 

 

Secretar comisie:   Danciu Mirela           economist la SC Serviciul Public Rupea SRL 

http://www.primariarupea.ro/
http://www.rupeaturistica.ro/
mailto:contact@primariarupea.ro

