
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREȘEDINTE 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor  

Consiliului de Administrație al Societății „Parcul Industrial Cugir” SA 

 

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţa „ordinară” din luna noiembrie 2020; 

  Luând în dezbatere: 

  - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii 

de selecție a membrilor Consiliului de Administrație ai Societății „Parcul Industrial Cugir SA”; 

  - adresa nr. 14350/25 iunie 2020 a Comitetului de nominalizare și remunerare - 

informare privind demararea procedurii de selecție; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 173 alin. 1 lit. b, art. 173 alin. 2 lit. b şi art. 173 alin. 2 lit. d din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările și completările ulterioare;  

- H.G. nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor 

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

modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de 

Administrație al Societății „Parcul Industrial Cugir” SA 

Art. 2. Selecția va fi efectuată de către un expert independent persoană fizică sau juridică, 

specializat în recrutarea resurselor umane, în conformitate cu prevederile art. 29 alin. 4 din 

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

și completările ulterioare, care urmează a fi contractat cu respectarea  prevederilor legale în 

vigoare 

Art. 3. Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Alba să aprobe în numele şi 

pe seama Consiliului Judeţean Alba, Profilul Consiliului de administrație și al candidatului 

pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație al Societății „Parcul Industrial Cugir” 

SA.  

Art. 4. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul  Serviciului dezvoltare, 

programe și guvernanță corporativă din cadrul Direcției dezvoltare și bugete, va duce la 

îndeplinire prezenta hotărâre. 

 Art. 5. Prin intermediul secretarului general al județului Alba, prezenta hotărâre se 

publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se 

înaintează și se comunică: Prefectului Județului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, 

Direcţiei juridică şi administraţie publică şi Direcției dezvoltare și bugete, Serviciului dezvoltare, 

programe şi guvernanţă corporativă din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Alba. 

                                                    Avizat pentru legalitate 

          PREŞEDINTE,                               SECRETAR GENERAL 

                              Ion DUMITREL                                   Vasile BUMBU 

 

    

Înregistrat cu nr. 236     

Alba Iulia, 27 octombrie 2020 

http://www.cjalba.ro/


Prezentul proiect de hotărâre: 

 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat 

cu art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu 

prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:  

Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Alba  

 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 

coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, către 

următoarele comisii de specialitate: 

Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii  

Comisia juridică, administrație publică locală, etică și apărarea ordinii publice 

Comisia servicii publice de interes judeţean, cooperare interinstituțională, turism şi 

relaţii internaţionale, agricultură și mediu de afaceri 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

PREŞEDINTE 

Nr. 23750/27 octombrie 2020 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE  

a proiectului de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a  

membrilor Consiliului de Administrație al societății „Parcul Industrial Cugir” SA 

 

 

 

Expunere de motive 

Societatea „Parcul Industrial Cugir” SA funcţionează ca persoană juridică cu capital 

integral deţinut de Judeţul Alba  şi are ca obiect de activitate principal Administrarea imobilelor 

pe baza de comision  sau contract - Cod CAEN 6832. 

Potrivit prevederilor art. 3 ale Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din 

OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice aprobate prin H.G. 

nr. 722/2016 declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație se 

realizează de către autoritatea publică tutelară  

 Consiliul Județean Alba în calitate de acționar unic, exercită toate drepturile acţionarului 

în numele Judeţului Alba prin reprezentantul mandatat. 

 

Descrierea situației actuale  

Prin adresa comitetului de nominalizare și remunerare nr.83/17.06.2020 înregistrată la 

registratura Consiliului Județean Alba cu nr 14350/25.06.2020 se comunică faptul că perioada de 

valabilitate a contractelor de mandat ale administratorilor societății Parcul Industrial Cugir expiră 

la data de 22.12.2020. 

 

 Baza legală 

-  art. 173 alin. 2 lit. d din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

 

  Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57 /2019 privind 

Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de 

preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în 

condiţiile legii, a fost iniţiat  proiectul de hotărâre înregistrat cu nr.  236 din 27 octombrie 2020 

         Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea 

supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba. 

         La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

PREŞEDINTE 

Ion DUMITREL 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA                                 APROB 

JUDEŢUL ALBA                                      PREŞEDINTE 

CONSILIUL JUDEŢEAN                        Ion DUMITREL 

SECRETAR  GENERAL                                                                                     

Nr.  23751/27 octombrie 2020 

 

 

 

 

 

Către 

DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE 

Domnului director executiv Marian Florin AITAI 

 

 

 Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 

alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi întocmirii raportului de 

specialitate,  

 

 

PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 

privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor  

Consiliului de Administrație al Societății „Parcul Industrial Cugir” SA 

 

 

 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba 

până în data de 28 octombrie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei 

„ordinară” estimată a avea loc în data de 5 noiembrie 2020. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 236/27 octombrie 2020 şi are ataşate 

următoarele documente: 

 - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea declanșării 

procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație ai societății Parcul Industrial 

Cugir SA; 

  - adresa nr. 14350/25 iunie 2020 a Comitetului de nominalizare și remunerare - 

informare privind demararea procedurii de selecție. 

 Cu deosebită consideraţiune, 

  

 

SECRETAR GENERAL 

Vasile BUMBU 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

Direcţia Dezvoltare şi Bugete 

Nr. 24008/29 octombrie 2020 

 

 

Raport de specialitate 

la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea declanșării procedurii de selecție a 

membrilor consiliului de administrație ai societății Parcul Industrial Cugir SA 

 

 

Societatea „Parcul Industrial Cugir” SA funcţionează ca persoană juridică cu capital 

integral deţinut de Judeţul Alba  şi are ca obiect de activitate principal Administrarea imobilelor 

pe baza de comision  sau contract - Cod CAEN 6832. Consiliul Județean Alba în calitate de 

acționar unic, exercită toate drepturile acţionarului în numele Judeţului Alba, prin reprezentantul 

mandatat. 

Societatea este administrată conform sistemului unitar, consiliul de administrație fiind 

format din 3 membri. 

La data de 22.12.2020, funcțiile de administrator din cadrul Consiliului de administrație 

al Societății Parcul Industrial Cugir SA, vor devenit vacante.  

Potrivit art.3, pct.2, lit. b din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011, cu 

modificările și completările ulterioare, autoritatea publică tutelară, are competenţa să propună în 

numele unităţii administrativ teritoriale-acţionar, candidaţi pentru funcţiile de membri ai 

consiliului de administraţie cu respectarea condițiilor de calificare și experiență profesională și 

selecție, prevăzute de prezenta ordonanța. Autoritatea publică tutelară care deține o participație 

majoritară sau de control propune candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de 

administrați în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie formată din specialiști în 

recrutarea resurselor umane. Autoritatea poate decide ca în procesul de selecție comisia să fie 

asistată sau selecția să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică 

specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate în condițiile legii.  

În acest sens, conform prevederilor art.3 din Hotărârea nr.722/2016 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului 

României nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice  autoritatea 

publică tutelară decide declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de 

administrație și modalitate de realizarea a acesteia. Potrivit art.34 ale aceleiași hotărâri profilul 

consiliului de administrație și profilul candidatului se aprobă de către autoritatea publică tutelară. 

Având în vedere aspectele de mai sus, Direcţia Dezvoltare şi Bugete prezintă spre aprobare 

proiectul de hotărâre nr. …..din ...............,  privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a 

membrilor consiliului de administrație ai societății Parcul Industrial Cugir SA. 

 

 

 

Director executiv, 

Marian Florin AITAI 

 

 

 

 

 


