
 

            

                                                                                                                                   
 

                                                             HOTĂRÂREA NR.217 
                                                        din data de 28 septembrie 2017 

 

-privind însușirea  Raportului de recrutare si selecție  pentru Consiliul de 

Administrație  al SC Piețe Târguri și Oboare Făgăraș SRL și propunerea celui de-al treilea candidat  selectat 

pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședința ordinara, 

 

Reținând referatul nr.27193/19.09.2017, al Compartimentului Monitorizare Servicii de Utilitate Publică 

prin care se propune aprobarea Raportului privind numirile finale pentru Consiliul de Administrație la SC Piețe 

Târguri si Oboare Făgăraș SRL, în sensul implementării guvernanței corporative, în aplicarea cărora s-a derulat 

procedura pentru selectarea unui expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea 

resurselor umane, în acest sens fiind încheiat contractul de servicii nr.38737/30.12.2016  cu SC ArcConsulting 

SRL, societate specializată în recrutarea resurselor umane, 

 Văzând avizul favorabil 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 înconjurator, 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 și al Comisiei de turism, relaţii externe şi integrare europeană, 

              Având în vedere Raportul de recrutare  și selecție al Consiliului de Administrație  al SC Piețe Târguri și 

Oboare Făgăraș SRL, întocmit de SC Arc Consulting SRL, înregistrat sub nr. 169/31.08.2017 , înregistrat sub nr. 

26382/12.09.2017 anexă la hotărârea Consiliului Local. 

              Tinând seama de dispozițiile HCL nr. 11/2012 privind înființarea SC Piețe Târguri și Oboare Făgăraș 

SRL, societate comercială sub autoritatea Consiliului Local Făgăraș și HCL nr. 167/31.07.2017 privind numirea 

in Consiliul de Administrație pentru ceilalți doi candidați. 

              Analizând prevederile art. 27 din Actul constitutiv al societății comerciale, coroborat cu 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 

guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, actualizată, HG nr. 722/2016 privind aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor din OUG nr. 109/2011, art.194 lit b și art.197 alin 1 din Legea nr. 

31/1990 privind societățile comerciale. 

               În temeiul dispozițiilor art.3, art.4, pct 2, art.10, art.36 alin2, lit. D, alin6, lit.a pct 14, ale art.37, ale 

art.45, alin1, art.115 alin1, lit.b și ale art.123 alin1 si 2 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 

 

                                                                       H O T Ă R Ă Ș T E: 

         

 

                Art. 1. Se însușește  Raportul de recrutare și selecție al Consiliului de Administrație al SC Piețe Târguri 

și Oboare Făgăraș SRL, întocmit de SC ARC Consulting SRL nr. 106/20.06.2017, înregistrat sub nr. 

26382/12.09.2017 anexa 1 parte integrantă din prezenta hotărâre. 

                Art. 2. Propune Adunării Generale, în funcția de membru în Consiliul de Administrație al SC Piețe 

Târguri și Oboare Făgăraș SRL, pe dl. Hudițean Florin în calitate de membru independent , ca urmare a votului 

exprimat 16 voturi pentru și - .împotrivă, 2 voturi anulate. 



               Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul 

Municipiului Făgăraș și societatea  SC Piețe Târguri și Oboare Făgăraș SRL prin Adunarea Generală. 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,     CONTRASEMNEAZĂ, 

                    NEGRILĂ ION      Secretarul municipiului, 

                  LAURA ELENA GIUNCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotărârea s-a adoptat cu 18 voturi pentru 

Consilieri în funcție-19 

Consilieri prezenți-18 

 

Prezenta hotărâre se comunică: 

        -  1ex. Dosar de ședință 

        -  1ex. Colecție 

       -   1ex. Prefectură        

 -   1ex.Primar 

 -   1ex. Secretar 

 -   1ex.Afișare 

 -  1ex. SC Piețe Târguri și Oboare Făgăraș SRL 

 -  1ex. Compartiment Monitorizare 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cod:F-50 

LG/LG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                  PRIMAR,                                                                               SECRETAR, 

GHEORGHE SUCACIU                                                            LAURA ELENA GIUNCA   

 

 

FUNCTIA SI 

ATRIBUTIA 
NUMELE SI PRENUMELE     DATA              SEMNATURA 

INTOCMIT, 

CONSILIER 
NEAGU IULIANA 27.06.2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


