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Privind desemnarea candidaţilor pentru funcţiile de membri ai Consiliului de Administraţie al SC
Termoficare Oradea SA
'

Prin apariţia OUG nr. 10912011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice sunt
trasate noi reguli privind:
~ modul de selecţie, formare, funcţionare şi remunerare a consiliului de administraţie al societăţilor
comerciale la care o unitate administrativ teritorială este acţionar unic sau majoritar precum şi
condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru a putea fi propus/numit membru intr-un consiliu de
administraţie al întreprinderilor publice.
~ incompatibilitatea funcţiei de preşedinte de consiliu de administraţie cu cea de director general
al societăţii
~ numirea şi remunerarea directorilor
~ transparenţa şi obligaţia de raportare din partea acestor societăţi
Astfel, membrii consiliului de administraţie sunt desemnaţi de adunarea generală a
acţionarilor, la propunerea consiliului de administraţie în funcţie sau a acţionarilor. In cazul în
care autoritatea publică tutelară, în numele acţionarului (unitatea administrativ-teritorială), propune
candidaţi pentru funcţiile de membri ai consiliului de administraţie, aceste propuneri sunt făcute în
baza unei selecţii prealabile efectuate de o comisie formată din specialişti în recrutarea resurselor
umane.
In conformitate cu art. 29 alin 1 si 3 din ordonanţă, autoritatea
ca în procesul de' selecţie comisia să fie asistată sau selecţia să
independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea
servicii sunt contractate de autoritatea publică tutelară potrivit legii. În
tutelară va suporta costurile procedurii de selecţie.

publică tutelară poate decide
fie efectuată de un expert
resurselor umane, ale cărui
acest caz, autoritatea publică

Astfel, în vederea respectării normelor legislative în vigoare, prin HCL nr. 800/2013 s-a
aprobat realizarea selecţiei membrilor consiliilor de administraţie ai SC Termoficare Oradea SA prin
contractarea serviciilor unui expert independent specializat în recrutarea resurselor umane.
Selecţia membrilor a fost realizată de către SC Romarketing SRL în baza contractului de
prestări servicii nr.
285166125.11.2013 rezultatele selecţiei fiind înaintate prin adresa nr.
15124.01.2014, înregistrată la Primăria Municipiului Oradea sub nr. 12946/24.01.2014.
Conform caietului de sarcini expertul trebuia să propună candidaţi pentru membri plini şi
rezerve.
Astfel, rezultatul procedurii de selecţie consemnat în raportul final al SC Romerketing SRL
înregistrat la Primăria Municipiului Oradea sub nr. 12946124.01.2014 este următorul:
candidaţi plini:
1. Necula Stănel Ionel
2. Haş Nadia Ramona
3. Cabai Mihai
4. Popa Sabău Liviu
5. Florut Emil
membri supleanţi/rezerve care au rolul de a-i înlocui dacă este cazul pe membrii plini
selectaţi

1. Ardelean Silvia
2. Todoca Traian

Având în vedere cele prezentate anterior şi ţinând cont de prevederile:
~

qUG 109/20 Il privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice

~

art. 36, alin. 2, lit. a, alin. 3, lit.c, artA5 alin 1 din Legea nr. 21512001 privind administraţia
publică locală republicată şi actualizată.

Consiliul Local al comunei Sînmartin cu 15 voturi pentru
HOTĂRĂŞTE:
Art.l. Desemnarea următorilor candidaţi ca membri plini ai Consiliului de Administraţie al
SC Termoficare Oradea SA:
1. Dl. Necula Stănel Ionel
2. Dna. Haş Nadia Ramona
3. Dl. Cabai Mihai
4. Dl. Popa Sabău Liviu
5. Dl. Florut Emil
Art.2. Desemnarea următorilor candidaţi ca membri supleanţi/rezerve ai/ale Consiliului de
Administraţie al SC Termoficare Oradea SA având rolul de a-i înlocui dacă este cazul pe membrii
plini selectaţi:
1. Dna. Ardelean Silvia
2. Dl. Todoca Traian
Art.3. Durata mandatului membrilor numiţi conform punctelor precedente este de 4 ani
începând cu data semnării contractelor de mandat.
Art.4. În cazul în care vor exista situaţii de înlocuire a membrilor plini cu membrii supleanţi
nominalizaţi la punctul 2, durata mandatului noului membru se încheie la data stabilită iniţial pentru
membrul care a fost înlocuit.
Art.S. Indemnizaţia netă pentru
Termoficare SA va fi de 300 lei.

fiecare

membu

în consiliul

de admnistraţie

al SC

Art.6. Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza dl. Pacurar Claudiu - Secretar
Art.7. Prezenta hotărâre se comunică cu:

Instituţia Prefectului - Judeţul Bihor.
Primarul Comunei Sînmartin.
SC Termoficare SA - Oradea
DI. Pacurar Claudiu - Secretar.
La dosar.

Preşedinte de şedin~Cret, Claudiu

Adoptată în şedinţa ordinară.

Secretar
Păcurar Claudiu

