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PROCES VERBAL

încheiat azi, 28.02.2022, în şedinţa privind consultările publice referitoare la stabilirea conţinutului 
Scrisorii de aşteptări privind performanţele SC Nitroparc SERV SA Făgăraş , jud. Braşov şi ale 
structurilor de administrare şi conducere ale acesteia pentru o perioada de patru ani, 2022 -  2026.

Şedinţa a avut loc în sala de şedinţe a Primăriei, începând cu ora 14:30

Din partea Primăriei au participat: Hârţoagă Ioana- şef Serviciu Utilitate Publică; Grăjdan Ştefan- consilier 
Utilitate Publică

Din partea Consiliului Local au participat consilierii locali conform listei de prezenţă anexată

Şedinţa a debutat cu prezentarea doamnei Ioana Hârţoagă a documentelor transmise şi pe pagina de 
internet a Municipiului Făgăraş şi comunicată fiecărui membru al consiliului de administraţie. Scrisoarea de 
Aşteptări fiind parcursă pe capitolele prevăzute în HG 722/2016 Anexa 1 C.

La Scrisoarea de Aşteptări privind performanţele SC Nitroparc SA Făgăraş au fost completate 
următoarele elemente:

- la capitolul I -rezumatul contextului strategic în care societatea funcţionează a fost la completat cu 
paragraful:

”Prin HCL nr. 246/31.10.2017 s-a aprobat modificarea HCL nr. 194/29.08.2006 prin diminuarea 
elementelor de patrimoniu ale SC NITROPARC SRL cu imobilul atelier formare -205A cu terenul aferent in 
suprafaţa de 2260 mp.

Prin HCL nr. 54/31.05.2010 s-a predat în administrare instalaţia de Nitroceluloză cu terenul aferent. ”

- la competenţele de bază ale Consiliul de administraţie s-au enumerat următoarele:
“Conform OUG nr. 109/2011, conform Legii nr. 31/1990 şi conform Legii nr. 186/2013 ”

- la atribuţiile delegate de către Consiliul de Administraţie Directorului General s-au enumerat următoarele:
“Conform OUG nr. 109/2011, conform Legii nr. 31/1990 şi conform Legii nr. 186/2013 ”

- la capitolul VI privind planul de investiţii, referitor la ce să se aibă în vedere la planul de investiţii s-a 

introdus un punct mai şi anume: „Politica de mediu aplicabilă Parcului Industrial Făgăraş raportate la 

restricţiile de mediu existente ",
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-la aşteptările autorităţii publice tutelare şi ale asociaţilor cu privire la politica de investiţii a fost 

completat cu „măsuri de implementare a politicii de mediu aplicabilă”

administrare “

-la capitolul VIII privind condiţii privind calitatea şi siguranţa serviciilor prestate de S.C. Nitroparc 

S.R.L. a mai fost enumerat principiul „responsabilităţii şi legalităţii “

-la capitolul XII privind aşteptări nefinanciare ale autorităţii publice tutelare a mai fost introdus şi 

„Optimizarea condiţiilor de protecţie a mediului în derularea activităţii”

întrucât nu au mai fost aduse alte completări, doamna Hârţoagă Ioana mulţumeşte pentru 

participare şi declară închise discuţiile.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal, în 2 (două) exemplare

- la capitolul VII privind dezideratele autorităţii publice tutelare cu privire la comunicarea cu organele de 

administrare şi conducere ale S.C. Nitroparc S.R.L. s-a introdus următorul paragraf:

“ In cadrul comunicării sunt incluse şi rapoartele pe care membri consiliului de administraţie trebuie să 

le întocmească la termenele stabilite prin lege, Actul constitutiv, contracte de mandate şi/sau plan de

- Ştirbu Cosmi]

- Biza Radu
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