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HOTARARE  A CONSILIULUI LOCAL 

pentru numirea unor membrii in Consiliul de administratie al R.A.G.C.P.S. Sacele 
pe pozitiile vacante 

 
Consiliul  Local al Municipiului  Săcele, întrunit în şedinţa ordinara în data de 23.05.2013; 
Analizând expunerea de motive si raportul de specialitate al Biroului Resurse Umane, Informatic inregistrat cu nr. 

16142/14.05.2013, precum si Nota de completare nr. 17599/22.05.2013 prin care se propune numirea unor membrii in 
Consiliul de Administratie al R.A.G.C.P.S Sacele pe pozitiile vacante, dintre candidatii selectati de catre comisia de 
evaluare/selectie care indeplinesc conditiile, dupa cum urmeaza: 

- ca reprezentant al autoritatii tutelare: 
- domnul Panait Cristian in calitate de consilier local 
- domnul Motoc Bogdan George in calitate de consilier local 

numire ce se va face in plenul sedintei Consiliului Local al Municipiului Sacele. 
- ca membru in consiliul de administratie: 

- domnul Cretu Valentin 
- domnul Gaitan Ovidiu 
- domnul Stoea Gheorghe 
- domnul Dumitrescu Octavian 
- domnul Gheorghita Mutu Adrian 
- domnul Timbor Iuliu 

numire ce se va face in plenul sedintei Consiliului Local al Municipiului Sacele. 
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local 
Vazand prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, potrivit carora 

autoritatea publica tutelara are competenta de a numi si de a revoca membrii consiliului de administratie la regiile 
autonome si ale Dispozitiei nr. 386/29.02.2012, privind constituirea comisiei de evaluare/selectie a membrilor consiliilor 
de administratie ale regiilor autonome infiintate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Sacele, modificata prin 
Dispozitia nr. 782/24.10.2012. 

În temeiul art. 36, alin.1 si al alin. 2 lit.a, alin.3 lit. b, alin. 9, art. 39 alin. 1, si al art. 45 din Legea 215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, 

HOTARASTE 
Art. 1. Se aprobă numirea domnului Motoc Bogdan George ca reprezentant al autoritatii tutelare in 

Consiliul de Administratie al R.A.G.C.P.S Sacele pe pozitia vacanta, dintre candidatii selectati de catre comisia 
de evaluare/selectie care indeplinesc conditiile, 

Art. 2.  Se aproba numirea domnului Gheorghita Mutu Adrian ca membru in Consiliul de Administratie 
al R.A.G.C.P.S Sacele pe pozitia vacanta, dintre candidatii selectati de catre comisia de evaluare/selectie care 
indeplinesc conditiile. 

Art. 3.  Primarul Municipiului Sacele raspunde de  ducerea la indeplinire a prezentei  hotarari. 
PRESEDINTE DE SEDINTA  CONTRASEMNAT 

CONSILIER SECRETARUL MUNICIPIULUI SACELE 
ING. VOICESCU NICOLETA TEONIA CJ. ANDRONIC MARIA 

 
Intocmit: C.J. NECULA GETA 
Tehnoredactat: C.J. NECULA GETA / 10 ex 
Hotararea a fost adoptata astfel: - pentru dl. Motoc Bogdan George: 12 voturi pentru si 7 voturi impotriva 

- pentru dl. Gheorghita Mutu Adrian: 16 voturi pentru si 2 voturi impotriva 
Nr. consilierilor in functie: 19 
Nr. consilierilor prezenti la sedinta: 19 
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