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    PROCES-VERBAL 
 

 

 

 Incheiat azi, 25 FEBRUARIE 2016 in sedinta EXTRAORDINARA a 

Consiliului Local Făgăraş, şedinţă convocată în conformitate cu prevederile art. 

39, alin. (2) şi (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, modificată şi completată. 

 

  Şedinţa a avut loc în sala de sedinte a Primariei, începând cu orele 

19:00. 

 

  Domnul preşedinte de şedinţă - Cirje Catalin George: anunţă că 

şedinţa este legal constituită, fiind prezenţi 17 consilieri, absenţi 2 consilieri: 

dl.Bardasuc Ilie si d-na Judele Michaela. 

 

  Din partea primariei participă: dl.primar-Constantin Sorin 

Manduc, dl.Cirje Catalin George, d-na Claudia Milea-Birou Proiecte, Achizitii 

Publice, Investitii, dl.Victor Marian-director S.C. SALCO SERV S.A. si din 

partea firmei S.C. ARC CONSULTING S.R.L.Cluj-d-na Caprar. 

 

Domnul preşedinte - Prezintă şi supune spre aprobare proiectul 

ordinii de zi, după cum urmează: 

 

1.Prezentarea de către firma S.C. ARC CONSULTING S.R.L. a 

procedurii de recrutare şi selecţie pe care a urmat-o în vederea ducerii la 

îndeplinire a HCL nr. 214/27.11.2015, pentru desemnarea membrilor Consiliului 

de Administraţie a S.C. SALCO SERV S.A.Cluj, conform OUG. Nr. 109/2011. 

 

  Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

  Domnul presedinte:Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de 

zi si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru. 
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2.Proiect de hotărâre privind însuşirea Raportului de recrutare şi selecţie 

al Consiliului de Administraţie al S.C. SALCO SERV S.A. Făgăraş şi 

propunerea candidaţiilor pentru funcţia de membru în Consiliul de 

Administraţie. 

 

  Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

  Domnul presedinte:Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de 

zi si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru. 

 Se trece la discutarea ordinii de zi. 

 

 Domnul presedinte:Prezinta punctul 1 de pe ordinea de zi:” Prezentarea 

de către firma S.C. ARC CONSULTING S.R.L. a procedurii de recrutare şi 

selecţie pe care a urmat-o în vederea ducerii la îndeplinire a HCL nr. 

214/27.11.2015, pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administraţie a 

S.C. SALCO SERV S.A.Cluj, conform OUG. Nr. 109/2011.’’ 

 

 Doamna Caprar-S.C.ARC CONSULTING S.R.L.Cluj:Prin aceasta 

procedura va aducem la cunostinta modul de lucru agreat de ARC 

CONSULTING.Pentru realizarea procesului de recrutare si selectie a respectat 

prevederile OUG.nr.109/2011 privind Guvernanta Corporativa a intreprinderilor 

publice.Procesul de recrutare a presupus analiza domeniului de activitate al 

beneficiarului, crearea profilului postului, identificarea conditiilor minime 

pentru ocupantii posturilor Consiliului de Administratie.Procesul de selectie si 

evaluare a candidatiilor s-a realizat conform cerintelor postului:realizarea si 

publicarea anunt7ului de recrutare pentru candidati, realizarea grilei de interviu 

comportamental si pe competente, evaluarea competentelor specifice ocuparii 

postului-interviu, evaluarea competentelor specifice ocuparii postului-centrul de 

evaluare a competentelor profesionale specifice posturilor vacante in cadrul 

Consiliului de Administratie. 

 In privinta procesului de recrutare, avem analiza domeniului de activitate 

al S.C. SALCO SERV S.A. in care s-a analizat domeniul de activitate al 

beneficiarului pentru: identificarea concurentei directe (operator ce colecteaza, 

prelucreaza si valorifica deseuri), identificarea domeniilor din piata de munca 

tangentiale cu domeniul de activitate al beneficiarului colectarea, prelucrarea si 

valorificarea deseurilor). S-a creat profilul posturilor astfel: analiza descrierii 

activitatiilor repartizate postului cu respectarea OUG.nr.109/2011 si a Legii 

nr.31/1990 cu completarile si modificarile ulterioare. S-au identificat conditiile 

minime pentru ocvupantii posturilor astfel: realizarea profilului ocupantilor 

posturilor si stabilirea conditiilor minime pentru ocupantul postului. Aceste 

conditii pot determina performanta profesionala conform art.28 din 

OUG.nr.109/2011.’’ 
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 Domnul presedinte:’’Va multumim!’’ 

 

Domnul presedinte:Prezinta punctul 2 de pe ordinea de zi:” Proiect de 

hotărâre privind însuşirea Raportului de recrutare şi selecţie al Consiliului de 

Administraţie al S.C. SALCO SERV S.A. Făgăraş şi propunerea candidaţiilor 

pentru funcţia de membru în Consiliul de Administraţie.’’ 

 

 Domnul presedinte:”In comisiile de specialitate s-a discutat din nou acest 

subiect si nu s-a dat niciun aviz favorabil de la nicio comisie de specialitate in 

acest sens.” 

 

 Domnul Mogos:”Cred ca ar fi bine sa ni se prezinte aceste date de catre 

S.C.ARC CONSULTING S.R.L.Cluj.’’ 

 

 Domnul Gabor:”In comisiile de specialitate ale Consiliului Local am 

avut discutii in acest sens.Astazi ce votam consider ca este doar o 

formalitate.Solicit sa votam nominal acest proiect de hotarare.” 

 

 Doamna Capraru-ARC CONSULTING: Vreau sa va spun ca ni s-au 

prezentat 10 CV-uri si multi dintre acestia nu au corespuns criteriilor cerute.Au 

fost trei criterii de recrutare.Dintre acestia, 4 nu au indeplinit criteriilr de 

calificare pentru etapa a II-a, candidatii nefiind eligibili.Acestor candidati li s-a 

comunicat in scris neindeplinirea conditiilor minime de aplicare (studii si 

experienta) au fost selectati 6 candidati care sa participe la etapa a II-a a 

procesului de selectie.’’ 

 

 Domnul presedinte:”Eu propun sa votam pentru vot nominal, adica 

propunerea dl.Gabor. 

 

 Domnul presedinte:Supune la vot pentru vot nominal a acestui proiect de 

hotarare si se aproba cu 12 voturi pentru si 5 abtineri:dl.Cirje Catalin, dl.Delcea 

Cornel, dl.Popa Ovidiu, dl.Bogdan Ion si d-soara Suciu Andreea. 

 

 Domnul Gabor:”Propun sa se intocmeasca o lista cu consilerii in acest 

sens.” 

 

 Domnul Pintea:”Vreau sa va spun ca Registrul Comertului nu a vrut sa 

inregistreze prelungirea mandatului in acest sens.” 

 

 Domnul primar:”Propun Consiliului local sa faca apel la buna credinta 

invocata de lege.Ar fi bine sa degrevam povara pe care o are Consiliul local, sa 

luati act de aceasta si sa se prezinte in A.G.A. S.C.Salco Serv S.A.” 
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 Domnul Pintea:”Societatea este in profit si nu inteleg de ce in 9 luni de 

zile nu se rezolva aceasta problema.V-as ruga sa luam act de acest proiect de 

hotarare. 

 

 Domnul Victor Marian-Director S.C.Salco Serv S.A.:”Consiliul de 

Administratie al S.C.Salco Serv S.A. pana in data de 25 mai 2015 a fost ales pe 

Legea nr.31.” 

 

 Domnul Boeriu:”As intreba daca prelungind mandatul in Consiliul de 

Administratie al S.C.Salco Serv S.A. am facut ceva gresit?” 

 

 Doamna Capraru-S.C.ARC CONSULTING S.R.L. Cluj:”Daca aveti 

R.C.A-ul.’’ 

 

 Domnul presedinte:Supune spre aprobare proiectul de hotarare prin vot 

nominal si se respinge cu 7 voturi pentru:dl.Husea Virgil, dl.Gabor Constantin, 

dl.Grama Mihai, dl.Mogos Remus, dl.Mehedintu Ion, dl.Pintea Cornel si 

dl.Tatar Daniel si cu 10 abtineri:dl.Cirje Catalin, dl.Boeriu Iancu, dl.Delcea 

Cornel, dl.Popa Ovidiu, dl.Bogdan Ion, d-soara Suciu Andreea, dl.Motoc 

Alexandru, dl.Solomon Marius, dl.Szasz Alexandru si dl.Poparad Cosmin. 

 

 Domnul presedinte:Multumeste pentru participare si declara inchise 

lucrarile sedintei. 

 

 Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal in 3 exemplare. 

 

 

 

 

 

 PRESEDINTE DE SEDINTA,   SECRETAR, 

 CÎRJE CĂTĂLIN GEORGE   LAURA ELENA GIUNCA 

 

 

 

 


