
ROMANIA
JUDEŢUL BRAŞOV

CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAŞ
Strada Republicii, Nr. 3, 5U5200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213JD20 

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro^..

/  •'/  .<*>,

HOTĂRÂREA NR.91 
din data de 31 martie 2020

- privind desemnarea d-nei MAGDALENA FLORINA CENŢIU ca administrator provizoriu în 
cadrul Consiliului de Administraţie al S.C. NITROPARC S.RL/Fă'g^ra^^

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ, întrunit în şedinţa ordinara,

Analizând Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Fagaras nr.8829/ 18.03.2020, 
raportul Serviciului de utilităţi publice nr. 8829/ 1/ 18.03.2020 se supune spre analiză ,verificare şi 
aprobare desemnarea d-nei MAGDALENA FLORINA CENŢIU ca administrator provizoriu în cadrul 
Consiliului de Administraţie al S.C. NITROPARC S.R.L. Făgăraş, în sensul implementării guvernanţei 
corporative,

Văzând avizul favorabil al al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi 
administrarea domeniului public şi privat al municipiului, al Comisiei de organizare şi dezvoltare 
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor 
istorice şi de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură, al Comisiei 
pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de 
agrement, al Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor, precum şi al Comisiei de 
turism, relaţii externe şi integrare europeană,

Având în vedere Notificarea d-lui Andrei Mihai Iovu înregistrată la S.C. NITROPARC S.R.L. cu 
nr.335/ 30.09.2019 şi Adresa S.C. NITROPARC S.R.L. nr.380/ 10.03.2020 înregistrată la Municipiul 
Făgăraş cu nr. 8829/ 10.03.2020 prin care prezintă informarea asupra demisiei d-lui Andrei Mihai 
Iovu din Consiliul de Administraţie al S.C. NITROPARC S.R.L. Făgăraş,

Ţinând seama de dispoziţiile HCL nr. 36/ 28..02.2017 privind aprobarea procedurilor de 
recrutare şi selecţie al Consiliului de Administraţie la S.C. SALCO SERV S.A. Făgăraş, al Consiliului de 
Administraţie la S.C. NITROPARC S.R.L. Făgăraş, precum şi al Consiliului de Administraţie la S.C. 
PIEŢE TÂRGURI ŞI OBOARE S.R.L. Făgăraş, în sensul implementării guvernanţei corporative, de 
Scrisoarea de Aşteptări aprobată prin HCL 106/ 29.05.2017, HCL nr. 168/ 31.07.2017 privind însuşirea 
procedurii Rportului de recrutare şi selecţie al Consiliului de Administraţie al SC NITROPARC SRL 
FĂGĂRAŞ şi propunerea candidaţilor pentru funcţia de membru în consiliul de administraţie,

Analizând prevederile art.2, pct.2 lit.b, art.2 pct.3, lit.b, art.3, pct.2, , art. 29 alin.i, art.30, 
art.37, art.39, art.60 art.64Ai alin.3, 4,5,6,7 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a 
întreprinderilor publice, actualizată, art. 196Ai din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, 
art.2009 şi următoarele din Codul Civil,

Luând în considerare art. 129, alin. 2, lit.a) şi lit. d) , alin. 3 lit. d), alin. 7 lit n) din Ordonanţa 
de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ,

în temeiul dispoziţiilor art. 139 alin. (1) lit. g) si ale art.196 alin.i lit.a) din OUG nr.57/2019 
privind Codul administrativ ,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 - Se desemnează d-na MAGDALENA FLORINA CENŢIU, cetăţean român, 
domiciliat în Făgăraş, str.13 Decembrie, nr.112, jud.Braşov, ca administrator provizoriu în cadrul 
Consiliului de Administraţie al S.C. NITROPARC S.R.L. Făgăraş.

Art. 2 -  Durata mandatului provizoriu este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, cu 
posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni, fără a se depăşi durata 
rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit.

Art. 3 -  Remuneraţia administratorului provizoriu în cadrul Consiliului de Administraţie al 
S.C. NITROPARC S.R.L. se face conform prevederilor legale.

Art. 4 -  Forma contractului de mandat încheiat cu persoana desemnată corespunde cu forma 
contractului de mandat încheiat cu administratorul care a fost înlocuit.
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Art. 5 -  în termen de 30 de zile de la data numirii, consiliul de administraţie demarează 
procedura reglementată de art. 30 şi art. 64 din OG.109/ 2011.

Art. 6 - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul 
Municipiului Făgăraş şi societatea S.C. NITROPARC S.R.L. prin Adunarea Generală.

Art. 7 . - Prezenta hotarare se aduce la cunoştinţă publică , respectiv se comunică Primarului 
Municipiului Făgăraş, celor nominalizaţi cu aducerea la îndeplinire şi se comunică Instituţiei 
Prefectului în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate.

Hotărârea s-a adoptat cu 15 voturi pentru, 2 abţineri,....împotrivă
Consilieri in funcţie -17  
Consilieri prezenţi - 17

Prezenta hotărâre se comunică:
tex. Dosar şedinţă 
tex. Colecţie 
tex. Prefectură 
tex. Primar 
tex. Secretar general 
1 ex. Compartiment evidenţă patrimoniu 
1 ex.Direcţia Buget-Finanţe 

- 1 ex. S.C. NITROPARC S.R.L.
1 ex.Persoanei desemnate 
tex. Afişare

Cod F-50
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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ. ;
SC NITROPARC SRL FĂGĂRAŞ, —  

NR.ORD.REG. COM. :J08/604/l 3.03.2006/
CUI: 18478122
CONT: R002RZBR0000060011747542 
DESCHIS LA RAIFFEISEN BANK AG. FĂâĂRS®
TEL: 0767345619
E-MAIL: nitroparc_fagaras@yahoo.com ţo*

Către,
Primăria Municipiului Făgăraş 

D-lui Primar, Gheorghe Sucaciu

Revenim la adresa noastră nr. 340 din 3 octombrie 2013 prin care vă informam că 
la data de 30 septembrie 2019, cu nr. 335/30.09.2019 s-a înregistrat la sediul nostru, 
demisia domnului ANDREI MIHAIIOVU, din Consiliul de Administraţie al societăţii 
Nitroparc SRL .

Prin urmare, vă rugăm să luaţi măsurile ce se impun pentru completarea organelor 
de conducere a societăţii Nitroparc SRL.

Cu stimă,

Nr. 380 din 10 martie 2020

, f i î l L ' i f C; ' L  ^GĂRAŞ '
__________  ’  |

iŢv['• _{ unaP.rL Anu.î^S

Director general, 

Ciprian-Ionuţ Nicoară

v

mailto:nitroparc_fagaras@yahoo.com


Notificare

Subsemnatul Sowu Andrei Mihai avand CNP 
1831021081811, va aduc la cunoştinţa încetarea 
activitatii din Consiliul de Administraţie al SC 
NITROPARC SRL, avand CUI 18478122, începând cu 
data de 30.09.2019.

Data: Semnătură:
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HOTĂRÂREA NR. 36 
din date de 28.02.2017

privind aprobarea procedurilor de recrutare şi selecţie al Consiliului de Administraţie la 

SC SALCO SERV SA Făgăraş, al Consiliul de Administraţie la S.C. NITROPARC S.R.L. 

Făgăraş, precum şi al Consiliul de Administraţie la S.C. PIEŢE TÂRGURI Şl OBOARE 

S.R.L. Făgăraş, în sensul implementării guvernanţei corporative

CONSILIUL LO CAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ, în tru n it în şed in ţă  ordinară,

Reţinând prevederile FIOTĂRÂREA NR. 4 / 31  ianuarie 2017 privind prelungirea 

mandatelor m em brilor Consiliului de Administraţie la S.C. SALCO SERV S.A. Făgăraş, la 

Consiliul de Administraţie la S.C. NITROPARC S.R.L Făgăraş, precum şi la Consiliul de 

Administraţie la S.C. PIEŢE TÂRGURI Şl OBOARE S.R.L. Făgăraş

Văzând Hotărârea Consiliului Local NR. 14 din data de 31.01.2017 privind iniţierea 

şi desfăşurarea procedurii de selecţie prealabilă a candidaţilor pentru Consiliul de 

Administraţie la SC NITROPARC SRL Făgăraş, în sensul implementării guvernanţei 

corporative , ale HOTĂRÂREA NR. 15 din data de 31.01.2017 privind iniţierea şi 

desfăşurarea procedurii de selecţie prealabilă a candidaţilor pentru Consiliul de 

Administraţie la SC PIEŢE TÂRGURI Şl OBOARE SRL Făgăraş, în sensul implementării 

guvernanţei corporative si ale HOTĂRÂREA NR. 13 din data de 31.01.2017 privind  

reluarea desfăşurării procedurii de selecţie prealabilă a candidaţilor pentru Consiliul de 

Administraţie la SC SALCO SERV SA Făgăraş, în sensul implementării guvernanţei 

corporative

Ţinând seama de Avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico- 

sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, al 

Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apararea ordinii publice, respectarea 

drepturilor ş i libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor

Ţinând cont de prevederile art. 2, pct. 2, lit. b , art. 2, pct. 3, lit. b, art. 3, pct. 2, lit. b, art. 27, 

art. 28, art. 29, art. 30 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor 

publice, actualizată şi art 8-10, art 19, art 28 HG nr. 722 din 28 septem brie 201-8 pentru
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'rt temeiul dispoziţiilor art. 3, art. 4, pet 2, au. 10, art.36, d in : (2), lit/u", alin.(6), jit. "a 

pet. 14, ale art. 37, alo art.45, alin. (1), art. 115 alin. (1), lit b gi ale art.123, alin.(1) şi (2) din

Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările gi completările 

ulterioare,

Âri.1. Se aprobă procedura de recrutare şi selecţie pentru membrii Consiliului de 

Administraţie la SC SALCO SERV SA Făgăraş cuprinzând identificarea condiţiilor 

minime pentru fiecare post -  în număr de 5, şi a matricii Consiliului de Administraţie, 

conform documentaţiei nr. 6065/1/24.02.2017 depuse de SC ARC CONSULTING, ce se 

constituie în anexa 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

A r i.2. Se aprobă procedura de recrutare şi selecţie pentru membrii Consiliului de 

Administraţie la SC NITROPARC SRL Făgăraş cuprinzând identificarea condiţiilor 

minime pentru fiecare post -  în număr de 3 şi a matricii Consiliului de Administraţie, 

conform documentaţiei nr. 6065/2/24.02.2017 depuse de SC ARC CONSULTING, ce se 

constituie în anexa 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

A rt.3. Se aprobă procedura de recrutare şi selecţie pentru membrii Consiliului de 

Administraţie la SC PIEŢE TÂRGURI Şl OBOARE SRL Făgăraş cuprinzând identificarea 

condiţiilor minime pentru fiecare post -  în număr de 3 şi a matricii Consiliului de 

Administraţie, conform documentaţiei nr. 6065/3/24.02.2017 depuse de SC ARC 

CONSULTING, ce se constituie în anexa 3, parte integrantă din prezenta hotărâre.

A rt.4. în situaţia în care procedura de recrutare şi selecţie este suspendată sau 

anulată de instanţa judecătorească, candidaţii selectaţi, evaluaţi şi recrutaţi pe oricare 

dintre proceduri îşi asumă eventualele riscuri fiind informaţii de autoritatea tutelară, 

Municipiul Făgăraş pe cale de consecinţă fiind exonerat de răspundere, urmând a proceda 

în speţă fie la numirea unui provizorat fie la declanşarea unui noi proceduri de recrutare 

conform dispoziţiilor legale.

A rt.5. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 

Primarul Municipiului Făgăraş prin SC ARC CONSULTING în calitate de prestator în baza 

contractului de serv ic ii.

HOTĂRĂŞTE:

Hotărârea s-â adoptat cu 18 voturi pentru; 1 vot abţinere,— împotrivi 
Consilieri in funcţie 19 
Consilieri prezenţi 19

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
LUP LUCIANŢGHEORGHE
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Prezenta hotărâre se comunica :
1 ex. Instituţiei Prefectului Braşov 
1 ex. Primar 
1 ex. Secretar
1 ex. Director SC SALCO SERV SA
1 a. Director $C NITROPARC SRL Făgăraş
1 ex Director SC PIEŢE TÂRGURI Şl OBOARE SRL Făgăraş
1 ex. Pagina ini-met a primăriei şi a SC SALCO SERV SA
1 ex. Pagina internet a primăriei şi a SC NITROPARC SRL
1 ex. Pagina internet a primăriei şi a SC PIEŢE TÂRGURI SI OBOARE SRL Făgăra
1 ex. Dosar şedinţa
1 ex. Colecţie
1 ex. Afişare
1 ex SC ARC CONSULTING - Cluj Napoca, ctr Ion Meşter nr. 1/75,jud. Cluj

Cod:F-50.



PROCEDURA RECRUTARE Şl SELECŢIE
I Âî CONSILIULUI DE 

ADMINISTRAŢIE
pentru autoritatea publică tutelară 

a Făgăraş pentru SALCOSERVf i i  i r ®



Consuming

i\ •

1. Procsdura de selecţie

Document elaborat Tn conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind:...guvemanţa 

corpo.ativâ a întreprinderilor publice, modificată şi completată prin Legea nr.111/2016 şi ale HG 

n,‘.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologica de aplicare a unor prevederi din OUG 

nr.109/2011 privind guvemanţa corporativă a întreprinderilor publice. Reprezentarea grafică a 

întregului proces de selecţie este în anexa 1 a prezentei proceduri.

Prima fază a procedurii de recrutare şi selecţie a fost realizată prin Hotărârea Consiliului Local nr 

13/31.01.2017.

3. Faza. a Il-a -  Planificare

După contractarea expertului independent, persoană juridică specializată în recrutarea şi selecţia 

resurselor umane care realizează următoarele documente:

s  Componenta iniţială a pianului de selecţie.

s  Pianul integrat complet (matricea consiiiuiui -  model anexa 2, profilul consiliului, profilul 

individual, planul de interviu).

4. Faza a Ell-a -  Căutare

în această fază, în termen de 30 de zile de la prima dată decât se publică anunţul de recrutare. 

Sunt anunţaţi:

v' candidaţii obligatorii (membrii existenţi ai consiliului).

S  candidaţii nominalizaţi (acţionari majoritari sau minoritari) -  acolo unde este cazul. 

s  candidaţii nominalizaţi individuali (care aplică în urma anunţului de recrutare pubiicatîn 

două ziare economice-financiare şi pe site-urile societăţilor şi al firmei de recrutare).

5. Faza a SV-a -  Lista lungă

în lista lungă sunt toţi candidaţii care au trimis Curriculum Vitae. Aceste aplicaţii vor fi evaluate 

după criteriile obligatorii din anunţul de recrutare.
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8. Ârcexsa 1

« , Procedura de selecţie 

Procedura de selecţie prealabilă Procedura de selecţie finală
iM*5»Wxcnicwi**H*iu«rnwo6eMiti«*i neW0BMMM ' "*

__Comisia.de. selecţie__

* «xtaa/cABr asi»c -

Expert independent specializat în recrutarea resurselor umane 

Comitetul de nominalizare si remunerare____________________{> ^_________ Poate continua dacă nu este conflict de .interese

II. Faza de planificare III. Faza de căutare IV. Faza Listei lungi V. Faza .listei scurte

Componenta 
iniţială s 
planului

Pianul
integrat
complet

Candidaţi obligatorii (membrii 
existenţi ai consiliului)

Candidaţi nominalizaţi 
(acţionari majoritari sau 

minoritari

Candidaţi nominalizaţi 
individuali

Declanşarea 
Prin act 

administrativ 
sau aprobare

AGA

Constituirea 
comitetului si 
contractarea 

expertului 
independent

Publicarea
anunţului

Candidaţii (toţi cei 
care au trimis 

aplicaţii)

Termen lim ită (30 
de zile după prima 

publicare a 
anunţului pentru 

post)

Componenta 
iniţială a 

planului de 
selecţie

Component 
a integrală 
a planului 
de selecţie

Tot
materialul 

de recrutare 
inclusiv 
profiîele

Lista lunas

Nominalizaţi 
(=candidaţii de pe iista 

scurtă. Clasamentul poate fi 
aceiaşi sau d ferit ca nr. de 

locuri, max 5,pe ioc.
Acţionarii minoritari

evaluează/raportează 
asupra nominalizărilor

acestora folo
criterii)

Finalizarea 
e lim inărilor da p_* 

lista lungă bazat pe:
- Aplicaţii
- interviuri
- Verificarea 

referinţelor
- Verificarea 

antecenrientelor

iind aceleaşi

VI. întergra.:':

Trimiterea declaraţie 
de intenţie după 

scrisoarea de 
aşteptări (în 15 zile de 

la trecerea p® lista 
scurtă)

Raportul 
j privind 
j numirile 
j finale
L.--____
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r i \ ' EDURA RECRUTARE ŞI SELECŢIE 
MEMBRI Ai CONSILIULUI DE 

ADMINISTRAŢIE
pentru autoritatea publică tuteîară 

Primăria Făgăraş pentru 
NITROPARC

1



Consuttfrc

1. Propadura d© selecţi© \  '

Document elaborat în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa 

corporativă a întreprinderilor publice, modificată şi completată prin Legea nr.111/2016 şi ale HG 

nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG 

nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice. Reprezentarea grafică a 

întregului proces de selecţie este în anexa 1 a prezentei proceduri.

2. Fa?,a S -- pregătirea

Prima fază a procedurii de recrutare şi selecţie a fost realizată prin Hotărârea Consiliului Local nr 

14/31.01.2017.

3. Faza a 81-a -  Planificare

După contractarea expertului independent, persoană juridică specializată în recrutarea şi selecţia 

resurselor umane care realizează următoarele documente:

J  Componenta iniţială a planului de selecţie.

</ Pianul integrat complet (matricea consiliului -  model anexa 2, profilul consiliului, profilul 

individual, planul de interviu).

4. Faza a SSl-a -  Căutare

în această fază, în termen de 30 de ziie de Sa prima dată decât se publică anunţul de recrutare. 

Sunt anunţaţi:

S candidaţii obligatorii (membrii existenţi ai consiliului).

V candidaţii nominalizaţi (acţionari majoritari sau minoritari) -  acolo unde este cazul.

V candidaţii nominalizaţi individuali (care aplică în urma anunţului de recrutare publicat în 

două ziare economice-financiare şi pe site-uriie societăţilor şi a! firmei de recrutare).

5. Faza a 3V-a-  Lista lungă - - ...

în lista lungă sunt toţi candidaţii care au trimis Curriculum Vitae. Aceste aplicaţii vor fi evaluate 

după criteriile obligatorii din anunţul de recrutare.
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Procedura de selecte ’'CE&Sftm «a»
Procedura de selecţie finală

zzjrj- trrv- ,  if*?**# y '•ctae.t* -» .« * « . rw  .-n, ojer

Comisia de.seJecţie________________________

Expert independent specializat în recrutarea resurselor umane

Declanşarea 
Prin act

administrativ 
sau aprobare

AGA

___Comitetul de nominalizare si remunerare

II. Faza de planificare

Componenta 
iniţială a 
pianului

5z/10z

Planul
integrat
complet

III. Faza de căutare IV. Faza Listei lungi

Poate continua dacă nu este conflict de interese

Candidaţi obligatorii (membrii 
existenţi ai consiliului)

Candidaţi nominalizaţi 
(acţionari majoritari sau 

minoritari

Candidaţi nominalizaţi 
individuali

Constituirea 
comitetului si 
contractarea 

expertului 
independent

Publicarea
anunţului

Candidaţii (toţi cei 
care au trimis 

aplicaţii)

Termen lim ită (30 
de zile după prima 

publicare a 
anunţului pentru 

post)

Componenta 
iniţială a 

planului do 
sei6Cţle

Component 
a integrală 
a planului 

de selecţie

Tot
matenalui 

de recrutare 
inclusiv 
profilele

V. Faza .listei scurte

Nominalizaţi 
(=candidaţil de pe lista 

scurtă. Clasamentul poate fi 
aceiaşi sau djferit ca nr. de 

locuri, mak 5,pa loc. 
Acţionarii jminoritari 

evai uează/raportează 
asupra nonhinalizărilor 

acestora folosind aceleaşi 
critării)

L fs lIP

VI. Intergrare

Finalizarea 
elim inărilor de pe 

lista lungă bazat pe:
- Aplicaţii
- Interviuri
- Verificarea 

referinţelor
- Verificarea 

antecendenteior

Trimiterea declaraţie 
de intenţie după 

scrisoarea de 
aşteptări (în 15 zile d e 

la trecerea pe Sista 
scurtă)

. ii
111 ;

r  >'•■Ii TÎ'Î;
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9. Ânaxa 2
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Specifice sectorului 
de activitate

Studii superioare finalizate cu diploma de licenţa sau 
echivalenta 1 5 5 5 5 5
Experienţă de minim 1 an în conducerea/administrarea 
unel/unor societăţi comerciale, regiilor autonome sau a altor 
entităţi din sectorul public sau privat 1 5 5 5 5 5
Cel puţin doi dintre membrii fiecărui consiliu de administraţie 
trebuie să aibă studii economice sau juridice şi experienţă Ih 
domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau 
financiar de cel puţin 5 ani, conf. OUG109/2011 cu 
modificările şi completările ulterioare
Experienţa profesionala de cel puţin 5 ani 1 51 5 5 5 5

Profesionale de
importanţă
strategică

Viziune şi planificare strategică 1 3 3 3 5 5
Financiar contabile 1 31 3 3 5 5
Managementul riscului 1 3 3 3 51 5

Guvernanţi
corporativă

Cunoştinţe de bune practici şi principii de guvemanţâ 
corporativă 1 3 3 3 5 5
Cunoştinţe legislaţie: OUG 109/2011 modificările şi 
completările ulterioare 1 3 3 3 5 5
Cunoştinţe de monitorizare a performanţei 1 3 3 3 5 5

Social şi personal

Abilitaţi de comunicare şi negociere 1 3 3 3 5 5
Capacitate de analiza şi sinteza, inclusiv a datelor 
economice 0,5 3 1,5 1,5 5 2,5
Abilităţi de relaţionare 1 3 3 3 5 5

S u b -T a ta l  1 <0,5 40,5 57,5

5

DUPĂ
LISTA
SCURTĂ

Alinierea cu 
scrisoarea de 
aşteptări a acţionarilor 1 3 3 3

|

S u b -T o ta l  2 1 3 3 5

TOTAL 43,5 43,5 52,5
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Consulting :;7

L Procedura de se&oţte

Document elaborai: In conformitate cu proved-o ile OUG nr. 109/2011 privind" gu/smahţa 

corporativă a întreprinderilor publice, modificată şi completată prin Legea nr. 111/2016 şi ale HG 

nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG 

nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice. Reprezentarea grafică a 

întregului proces de selecţie este în anexa 1 a prezentei proceduri.

2. Faza I -  pregătirea

Prima fază a procedurii de recrutare şi selecţie a fost realizată prin Hotărârea Consiliului Loca! nr 

15/31.01.2017.

3. Faza a ll-a -  Planificare

După contractarea expertului independent, persoană juridică specializată în recrutarea şi selecţia 

resurselor umane care realizează următoarele documente:

s  Componenta iniţială a planului de selecţie.

V Planul integrat complet (matricea consiliului -  modei anexa 2. profilul consiliului, profilul 

individual, pianul de interviu).

4. Faza a IH-a -  Căutare

In această fază, în termen de 30 de zile de la prima dată decât se publică anuntui de recrutare. 

Sunt anunţaţi:

S  candidaţii obligatorii (membrii existenţi ai consiliului).

S  candidaţii nominalizaţi (acţionari majoritari sau minoritari) -  acolo unde este cazul.

V candidaţii nominalizaţi individuali (care aplică în urma anunţului de recrutare publicat în 

două ziare economice-financiare şi pe site-uriie societăţilor şi al firmei de recrutare).

5. Faza a îV-a -  Lista Sungă

în lista lungă sunt toţi candidaţii care au trimis Curriculum Vitae. Aceste aplicaţii vor fi evaluate 

după criteriile obligatorii din anunţul de recrutare.

3



ABC
Consulting

8. Anexa 1

Procedura de^selecţie

Procedura de selecţie prealabilă
s-m. -mm*vexa- - uw- -fmx^Era-

___Comisiaxie- selecţie____

Procedura de selecţie finală

Declanşarea 
Prin act 

administrativ 
sau aprobare

AGA

_ Expert independent^ specializat în recrutarea resurselor umane

Comitetul de nominalizare şi remunerare____________________M____________ Poate continua dacă nu este conflict dejnterese.

II. Faza de planificare

Componenta 
in iţia lă  a 
.planului

5z/10z

Planul
integrat
complet

III. Faza de căutare

Candidaţi obligatorii (membrii 
existenţi ai consiliului)

Candidaţi nominalizaţi 
(acţionari majoritari sau 

minoritari

Candidaţi nominalizaţi 
individuali

Constituirea 
comitetului si 
contractarea 

expertului 
independent

Publicarea
anunţului

IV. Faza Listei lungi

Termen lim ită (30 
de zile după prima 

publicare a 
anunţului pentru 

post)

Componenta 
iniţiala a 

planului da 
selecţie

Component 
a integrală 
a planului 
de selecţie

Tot
materialul 

de recrutare 
inclusiv 
profiîele

Candidaţii (toţi cei 
care au trimis 

aplicaţii)

V. Faza .listei scurte

Nominalizaţi 
(=candidaţiji de pe lista 

scurtă. Clasamentul poate fi 
acelaşi sau d ferit ca nr. de 

locuri, max 5,pe loc. 
Acţionarii minoritari 

evaluează/jraportează 
asupra nominalizărilor 

acestora folosind aceleaşi 
crityrii)

Vf. Interqrore

Finalizarea 
eliminărilor de p® 

lista lungă bazat pe
- Aplicaţii
- Interviuri
- Verificarea 

referinţelor
- Verificarea 

antecendentelor

Trim iterea declaraţia 
de Intenţia după 

scrisoarea de 
aşteptări {în 15 zile de 

ia trecem  a pe Sista 
scurtă)

• Raportul I 
I privind 

numi' ilo
1\n; iji

f* V
V

l'« v 5
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Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 266 213 020 
sb: wwMprimaria-fagaras.ro, Email: Gecretariat@primaris-fagares.ro

HOTĂRÂREA NR. 106 
din data de 29.05.2017

p r iv in d  aprobarea S c riso rii de A ştep tă ri pentru  SC NiTROPARC SRL Făgăraş

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ, întrunit în şedinţă ordinară,

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului nr. 15307/3/26.05.2017 şi 

referatul nr. 15307/4/26.05.2017 al Compartimentului Monitorizare Servicii de Utilitate 

Publica prin care se propune aprobarea Scrisorii de Aşteptări la SC NITROPARC 

SRL Făgăraş,

Ţinând cont de avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico- 

sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, al 

Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor si de 

prevederile art.3 pot.2 alin.3, art.27 alin.1, art.28 alin.3, art.36 alin.1 din OUG nr.109 

privind guvernanta corporatista, actualizata

Ţinând seama de dispoziţiile HG nr. 256/2004 privind aprobarea constituirii Parcului 

Industrial FAGARAS , societate comerciala sub autoritatea Consiliului Loca! Fagaras, 

HCL nr. 137/2003 a fost acceptata trecerea in patrimoniul privat a municipiului a 

patrimoniului rezultat in urma divizării SC UPS Fagaras SA in vederea constituirii unui 

parc industrial, HCL nr. 129/2005 a fost aprobata infiintarea unei societăţi comerciale 

pentru administrarea parcului industrial Fagaras, ale HCL nr. 110/2016 privind 

modificarea actului constitutiv şi numirea Consiliului de administraţie interimar la SC 

NITROPARC SRL Făgăraş

Reţinând prevederile art 3 pct 2 lit c din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa 

corporativă a întreprinderilor publice, actualizata, de prevederile HG nr. 722/2016 privind 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor din OUG nr. 109/2011, de 

prevederile Legii nr 31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările si 

completările ulterioare, ale Legii nr . 24/2000 privind normele de tehnica legislativei 

republicata- - - - -  . - ' * . . . . . .

, în tem eiul dispoziţiilor art 3, art. 4,.pct. 2, art. 10, art. 36, alin. (2), lit. d"\ alin. (6), lit.

mailto:Gecretariat@primaris-fagares.ro


"a "p c i 16, a',a art. 37, ala a i t 45, a 

(?) din Legea administra?''! public

lin. (1), art. 115 alin. (1), iii. b şi ale a ri 123, alin.(l) şi. 

•? locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările ci

completările ulterioara

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Autoritatea pubiica tutelara Municipiul Fagaras prin Consiliul Loca l, aproba 

Scrisoarea de Aşteptări pentru SC NITROPARC SRL Făgăraş, conform anexei nr. 1 , 

care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Scrisoare ' de Aşteptări va fi publicata pe pagina de internet a SC 

NITROPARC SRL Făgăraş si a Municipiului Fagaras pentru a fi luata la cunoştinţa de 

candidaţii la posturile de membrii in Consiliul de administraţie.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA CONTRASEMNEAZĂ

Hotărârea s-a adoptat cu 17 voturi pentru, împotrivă-, abţineri 1. 
Consilieri prezenţi-18 
Consilieri în funcţie-19

Prezenta se comunică:
1 ex Instituţiei Prefectului Braşov 
1 ex Primar 
1 ex Secretar
1 ex Director SC NITROPARC SRL 
1 ex dosar şedinţa 
1 ex colecţie 
1 ex afişare
1 ex pagina internet a primăriei şi a SC NITROPARC SRL

Cod:F-50
LG/LG



ANEXĂ LA H.C.L. tir.

• 7'î N

/ / t r f  v  \
! a  ;\ Ă  i

\
\  A . • /\ O , 1 \ 0

SCRISOARE DE AŞTEPTĂRI
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pentru societatea SC Nitroparc SRL 
în perioada 2017-2021
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L Inti aducere

Prezentul document a fost întocmit cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 109/2011 pri\ind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, 

actualizată, şi ale Hotărârii de Guvern 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.

Aceasta exprimă aşteptările Consiliului Local al municipiului Făgăraş, în calitate de 

Autoritate Publică Tutelară şi ale acţionarului unic — municipiul Făgăraş, în ceea ce 

priveşte administrarea societăţii, fiind un document cu statut orientativ.

Scopul Scrisorii de Aşteptări este acela de a:

-stabili obiectivele pe termen scurt, mediu si lung ale întreprinderilor publice 

-stabili performanţele aşteptate de către autoritatea publică tutelara 

-defini principiile de lucru si conduită aşteptată'din partea întreprinderii publice 

-consolida încrederea cetăţenilor in ceea ce priveşte capacitatea întreprinderii publice de a 

furniza servicii de calitate

-ghida Consiliul de Administraţie si Preşedintele in redactarea Planului de Administrare

Iî. Legislaţia specifică, domeniul de activitate şi descrierea activităţii întreprinderii publice

Activitatea societăţii SC Nitroparc SRL este reglementată prin legislaţia aplicabilă 

societăţilor comerciale din România, coroborată cu legislaţia specifică privind 

asigurarea serviciului public de administrare a domeniului public şi privat al municipului Făgăraş, 

respectiv: Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările şi completările 

ulterioare;

1. Legea 82/1991 a contabilităţii;

2. OMFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile 

financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate;

3. O.G.. nr. 26/2013,. privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori
)

economici la cate statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt-acţionari unici 

ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participate;

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

...... completările ulterioare;

3
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; 6.

7,

8.

Societatea SC Nitroparc SRL este înfiinţată în baza HG nr. 256/2004 privind 

aprobarea constituirii unui Parc Industrial in cadrul SC Uzina de Produse Speciale Făgăraş SA 

societate comercială sub autoritatea Consiliului Local Fagaras , FICL nr. 129/2005 a fost aprobată 

infiinţarea unei societăţi comerciale pentru administrarea parcului industrial Fagaraş, fiind 

administrată în sistem unitar, aşa cum este reglementat de prevederile Legii nr. 31/1990 

privind societăţile, republicată, cu modificările si completările ulterioare. Capitalul 

subscris si vărsat ai societăţii este de 38.400 lei, aport în numerar, deţinut integrai de municipiul 

Făgăraş.. în calitate de acţionar unic si este împărţit într-un număr de 3.840 acţiuni, cu o 

valoare nominală de 10 lei/acţiune, toate acţiunile fiind nominative şi indivizibile. Sediul 

societăţii se află în Făgăraş, strada Republicii, nr.3, judeţul Braşov, este înregistrată la 

registrul Comerţului sub nr. J08/604/2006, având cod unic de înregistrare fiscală 18478122. 

Capitalul social al societăţii SC Nitroparc SRL este deţinut în totalitate de municipiul Făgăraş.

III. Principiile care guvernează activitatea societăţii

Activitatea societăţii este organizată cu respectarea următoarelor principii si 

strategii locale:

a) rezolvarea problemelor de ordin economic, social şi de mediu:

b) administrarea eficientă a bunurilor aparţinând domeniului public şi .privat al

unităţii administrativ-teritoriale; "vu . V-\ *

c) utilizarea eficientă a.fondurilor publice în activitatea sa... —— _  .......  . - ~

. Ordonanţa nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor • publice de 

administrare a domeniului public şi privat de interes local. Cu modificările şi completările 

ulterioare; V f'r  ' ’-'pU V

O.U..-G nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu 

modificările şi completările ulterioare;

H.G. nr. 722/2016 privind normele de aplicare a OUG nr. 109/2011 cu 

modificările ulterioare şi completările ;

Legea nr. 213/1998 cu modificările şi completările ulterioare, privind bunurile 

proprietate publică;

A



i i e z î i m tui strategiei locale în. domeniul m îîtro aq.Umenză io.cici&tei ŞjC Mi trop arc

Autoritatea publică tutelară, Consiliul Local al Municipiului Făgăraş a aprobat prin 

Hotărârea nr. 183/01.12.2013 Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Făgăraş prin 

care au fost identificate o serie de proiecie şi idei aflate în diferite stadii de pregătire şi 

implementare în funcţie de priorităţile majore ale localităţii: relansarea şi inovarea 

potenţialului economic, îmbunătăţirea condiţiilor şi calităţii vieţii pentru  cetăţeni prin 

furn izarea unor serv icii de bază şi tehn ico-ed ilitare  mai bune, îmbunătăţirea 

calităţii mediului urban.

Regiunea Tara Fagarasului are ca obiectiv strategic global pentru perioada 2017-2021:

dezvoltarea durabilă şi echilibrată a regiunii prin valorificarea resurselor proprii;

sprijinirea mediului de afaceri, a infrastructurii şi serviciilor, în vederea 

reducerii disparităţilor existente între regiunea Tara Fagarasului şi celelalte regiuni 

ale ţării, în scopul creşterii nivelului de trai al cetăţenilor.

Pentru atingerea acestui obiectiv general, s-a stabilit ca prioritate regionala: 

"Reabilitarea zonelor urbane, inclusiv eficienţa energetică, zone verzi, moşteniri 

culturale şi istorice, sport şi activităţi recreative, parcări, zone pietonale, control trafic, 

parcuri", în vederea creşterii gradului de confort şi sănătate a populaţiei, precum şi reducerea 

gradului de poluare.
Unul din obiectivele specifice îl reprezintă îmbunătăţirea calităţii serviciilor pentru 

cetăţeni, având ca domenii prioritare:

îmbunătăţirea condiţiilor şi calităţii vieţii pentru cetăţeni prin inchirierea, pe baza 

de contract a următoarelor spaţii: clădiri industriale cu suprafeţe cuprinse intre 1200 

mp si 80 mp; depozite acoperite in clădiri; teren.

Atragere de investitori

Prestare de servicii prin extinderea obiectului de activitate ( reabilitări termice , 

Întreţinere zone verzi etc.)

V. Viziunea generală a Autorităţii Publice Tutelare şi a acţionarului cu privireTa misiunea’ 

şi obiectivele întreprinderii publice SC Nitroparc SRL * • '•



şi acţionarul îşi propun următoarele obiective strategice:

A. Eficienţa economică

* Optimizarea permanentă a costurilor;

® Recuperarea integrală a cheltuielilor din veniturile încasate;

B. Modernizarea si îmbunătăţirea serviciilor prestate; Sy- ,. \ . .1

Eficientizarea procedurilor şi proceselor interne

Implementarea de noi tehnologii pentru facilitarea unei comunicări şi a unui 

schimb de informaţii cât mai rapid şi sigur;

® Informarea corectă şi cuprinzătoare a clienţilor;

C. Competenţa profesională

" Creşterea eficienţei generale a societăţii, prin corecta dimensionare, informare şi motivare 

a personalului societăţii;

e In s tru ire a  perm anen tă  a p e rso n a lu lu i, pen tru  c re ş te rea  gradului de 

profesionalism.

Totodată, se au in vedere obiectivele de ordin financiar, economic şi de mediu, 

urmărite prin delegarea gestiunii prin concesiune a serviciuiui de administrare a 

domeniului public şi privat, respectiv:

asigurarea unor servicii de calitate către beneficiar, persoane fizice sau juridice ; 

asigurarea accesibilităţii egale şi nediscriminatorii al serviciilor furnizate, prestate 

pentru toţi beneficiarii serviciilor;

promovarea principiilor economiei de piaţă, asigurarea unui mediu de afaceri 

concurenţial si stimularea competitivităţii ca mijloc de creştere a eficienţei serviciilor; 

reflectarea costului efectiv al prestaţiei în structura şi nivelul tarifului;

- îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi de locuire pentru comunitatea locala ; 

atragerea de fonduri nerambursabile pentru lucrări specifice obiectului de activitate 

precum şi pentru finanţarea programelor ..de investiţii, pentru extinderea, 

dezvoltarea, reabilitarea şi /sau modernizarea bunurilor administrate , 

gestionarea activităţii operatorului pe criterii de competitivitate, după 

raportul calitate- cost pentru serviciile prestate; >

protecţia şi'conservarea mediului natural şi construit; ‘ ' •

- protecţia şi.igiena sănătăţii publice ;



administrarea efieimtă a bunurilor aparţinând domeniului public şi privat al

municipiului; V - .. •

controlul periodic al activităţii operatorului şi promovarea unor ’m|sur]/a.deevâte în 

cazul în care serviciile publice prestate nu au respectat nivelul ele c. litate şi indicatorii 

de performanţă ai serviciului.

Vi. încadrarea  societăţii SC Nitroparc SRL în categoria în trep rinderilo r publice cu

obligaţii de serviciu public

Societatea SC Nitroparc SRL este întreprindere publică, în sensul dispoziţiilor 

prevăzute la art. 2 pet.2 lit.b) din O.U.G. nr. 109/2011.

A dm inistrarea societăţii SC Nitroparc SRL se face în sistem unitar, conform 

dispoziţiilor art. 137 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, privind societăţile comerciale.

Domeniul principal de activitate al societăţii SC Nitroparc SRL este : activitati imobiliare 

pe baza de comision sau contract si activitatea principala din acest domeniu este: administrarea 

imobilelor pe baza de comision sau contract.

Astfel, societatea SC Nitroparc SRL intră în categoria serviciului public, întrucât va 

putea infiinţa , cu respectarea prevederilor legii, filiale cu personalitate juridica, diverse 

structuri organizatorice ca agenţii, reprezentante, sucursale fără personalitate juridica, 

unităţi si subunităţi necesare pentru realizarea obiectului de activitate, ca puncte de lucru, 

magazine, depozite, unităţi de producţie, servicii etc. in oricare altă localitate din tara sau 

străinătate, pe baza hotărîrii asociatului unic.

VIL Modalitatea de asigurare a compensaţiilor corespunzătoare sau de pi.-tă

Autoritatea publică tu te  Ia ră  a re  o b lig a ţia  de a a s ig u r a c o m p e n sa ţiile  

corespunzătoare pentru prestarea vreunui serviciu public - ori.ee beneficiu,’în special-financiar,- 

acordat operatorului direct sau indirect din resurse proprii în perioada de punere în aplicare 

a obligaţiei de serviciu public .sau în legătură cu perioada respectivă, pentru acoperirea 

costurilor nete aferente îndeplinirii, obligaţiei de serviciu public, inclusiv un profit rezonabil.

a obligaţiei de serviciu public de către autoritatea publică tutelară
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V i l i .  P o litic a  de d iv ider.de  )i vărs& m inte ou i p ro f i tu l  net a p l ic a b i lă

întreprinderii publice

Profitul- societăţii se stabileşte pe baza bilanţului contabil aprobat de Adunarea 

Generală a Acţionarilor. Profitul impozabil se stabileşte conform reglementărilor legale in 

vigoare, iar profitul societăţii rămas după plata impozitului pe profit şi prelevarea sumelor 

necesare constituirii şi menţinerii fondurilor prevăzute de lege se va repartiza conform hotărârilor 

AGA şi dispoziţiilor legale in vigoare.

IX . P o li t ic a  de in v e s ti ţ i i

Programul anual şi multianual de investiţii va fi elaborat de conducerea societăţii SC 

Nitroparc SRL, avizat de către consiliul de administraţie şi transmis spre aprobare autorităţii 

publice tutelare o data cu proiectul anual al bugetului de venituri si cheltuieli, conform 

prevederilor Q.U.G nr. 109/2011, cu modificările şi completările ulterioare H.G. nr. 722/2016.

Politica de investiţii trebuie corelată cu obiectivele strategice de dezvoltare a 

m unicipiului în perioada 2014-2020 şi în continuare, în scopul modernizării şi 

îmbunătăţirii serviciilor prestate de societate.

Politica de investiţii vizează următoarele obiective:

- promovarea rentabilităţii si eficienţei economice

- păstrarea veniturilor realizate din activităţile la nivelul comunităţilor locale si utilizarea 

lor pentru dezvoltarea serviciilor si a infrastructurii tehnico-edilitare aferente

- întărirea autonomiei fiscale a unităţilor administrative-teritoriale pentru crearea 

mijloacelor financiare necesare in vederea funcţionarii serviciilor

- respectarea legislaţiei in vigoare privind achiziţiile publice

-respectarea dispoziţiilor legale referitoare la calitatea si disciplina in construcţii, 

urbanism, amenajarea teritoriului si protecţia mediului

X. D ezideratele au to rită ţii publice tu te lare  cu privire Ia comunicarea cu organele 

de administrare şe conducere ale societăţii SC Kitrd-parc SRL. . > . . -h - -

în contextul cumulării celor două atribuţii (de autoritate deliberativă, în raport cu 

executarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de administrare a domeniului public şi 

privat şi de -adunare generală a acţionarului in raport cu forma de organizare a întreprinderii
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societate pe acţiuni — acţionar unic municipali Făgăraş) autoritatea publică tutelară

apreciază că în context legal, statutar şi contra :tual obligaţiile de transparenţă şi raportare 

sunt cele prevăzute in OUG nr. 109/2011 privind guve-nanţd corporativă a întreprinderilor 

publice. ..cu... modificările şi completările ulterioare, precum şi legislaţia aplicabilă în 

domeniu.

Totodată, autoritatea publică tutelară consideră că este importantă îmbunătăţirea comunicării 

bidirecţională între administratori si acţionari astfel încât aceştia să f ie ' reciproc 

informaţi cu privire la orice aspecte cu impact material asupra societăţii SC Nitroparc SRL şi/sau 

asupra intereselor acţionarului, inclusiv informaţii referitoare la riscurile caro poRsă apară în 

indeplinirea planurilor de administrare. \

/  V / f  ~ - \ \ &  \
[ . ;  v ■' n  }f. |

XL A şteptări privind calitatea si siguranţa serviciului • .p \ . ) ) /

Calitatea serviciilor prestate este o tinta a conducerii SC Nitroparc SRL - prin atingerea 

unor criterii de performanta.

XII. Etică, integritate şi guveraanţă corporativă

Direcţiile de dezvoltare ale operatorului trebuie să aibă la bază principiile care statuează 

o atitudine responsabilă, profesionistă şi etică, în raport cu principalii săi consumatori/benefîciari 

cu autoritatea locală, autorităţile de reglementare, organismele de control şi proprii angajaţi.

Autoritatea publică tutelară consideră oportună şi necesară implementarea unui Cod etic 

al societăţii în care să fie cuprinse o serie de reguli specifice care fixează cerinţele minime 

pentru orice angajat în raport cu toţi factorii implicaţi în organizarea şi funcţionarea societăţii prin 

identificarea riscurilor specifice domeniului de activitate.

Totodată, autoritatea publică tutelară recomandă denunţarea conflictelor de interese 

definite conform legislaţiei în vigoare pentru asigurarea integrităţii organelor de conducere ale 

societăţii.

Autoritatea publică tutelară are aşteptări în ceea ce priveşte tratarea cu discreţie a 

informaţiilor cu caracter confidential astfel încât societatea, autoritatea publică tutelară şi 

acţionarul să nu fie prejudiciaţi ca urmare a comportamentului neprofesionist şi indiscret 

al membrilor organelor de conducere ale societăţii. ’ - ‘

Autoritatea publică tutelară se aşteaptă ca toţi administratorii • şi directorii, 

societăţii sâ cunoască mecanismele de guvernanţă corporativă, • să realizeze un
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m anagem ent perform ant şi să implementeze corect in funcţionarea societăţii 

mecanismele ele bună guvernare. . \

X III . 'Â şfep ă rile  a u to r i tă ţ i i  tu te la re  re fe rito a re  la ch e ltu ie lile  de c a p ita l, 

reducerile de cheltuieli şi alte aspecte ale afacerii

Aşteptări în legătură cu cheltuielile de capital:

— administratorii vor analiza, fundamenta, aviza şi propune spre aprobare anual 

Autorităţii publice tutelare şi acţionarului programul de dezvoltare şi de investiţii necesar 

îndeplinirii obiectivelor strategice ale Societăţii SC Nitroparc SRL. Cheltuielile de capital 

propuse prin programul de dezvoltare şi investiţii trebuie să fie în corelare directă cu 

obiectivele strategice al Societăţii.

— administratorii pot aproba, în limita bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat de 

A dunarea G enerală a A cţionarilo r, m odificări în structura acestuia, în lim ita 

competenţelor pentru care a primit mandat.

Aşteptă ri legătură cu datoriile, creanţele si cheltuielile înregistrate de societate:

— consiliul de administraţie, prin administratorii săi, trebuie să urmărească 

reducerea la minim a plăţilor restante, tocmai pentru a preveni cheltuieli suplimentare cu penalităţile 

şi majorările de întârziere în sarcina Societăţii. De asemenea, Societatea trebuie să-şi achite, 

cu prioritate, obligaţiile la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale şi la bugetul local.

— Consiliul de Administraţie, prin administratorii săi, trebuie să urmărească 

încasarea la termen a creanţelor Societăţii şi să dispună toate măsurile de recuperare a acestora în 

term enul legal de prescripţie. In caz de nerecuperare a creanţelor în termenul legal, 

ca urmare a neiuării măsurilor legale şi necesare pentru aceasta, administratorii vor 

răspunde în solidar cu directorii pentru prejudiciul cauzat Societăţii

- angajarea oricărei cheltuieli a Societăţii tiebuie să respecte principiile: eficienţei,

eficacităţii şi economicităţii, • .■ - •. ■* ....... '
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