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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI  LOCAL 

 
privind constituirea Comisiei de selecție a administratorului S.C. SERVICII SĂCELENE S.R.L. 

 
 
   Consiliul Local al Municipiului Săcele, întrunit în şedinţa de îndată din data de 09.09.2016, 
            Analizând necesitatea şi urgenţa selectarii administratorului S.C. SERVICII SACELENE S.R.L., 
societate al cărei asociat unic este Municipiul Sacele, prin Consiliul Local al Municipiului Sacele; 
          Ținând cont de Raportul de specialitate nr. 49732/07.09.2016 al Compartimentului Resurse Umane;     
          Văzând amendamentul propus, în sensul stabilirii remunerației membrilor comisiei la o sumă de…..% 
din salariul de baza brut lunar al directorului general al societății comerciale  şi care a fost adoptat cu 
___________________ ;     
         Având în vedere prevederile H.G. nr. 364/1999 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind 
încheierea contractelor de administrare a companiilor/societăților comerciale, la care statul sau o autoritate a 
administrației publice locale este acționar majoritar, cu modificările și completările ulterioare, precum şi ale 
art. 87 şi următ.; ale art. 94 şi următ. din Legea nr. 161 din 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea 
transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi 
sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare; 
            În temeiul art.36 alin. (1), alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c); art. 39 alin. (4); art.45 alin. (1), art. 61 alin. 
(2); art.115 alin.(1) lit. b) şi  art. 117 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
 

HOTĂRĂŞTE:  
                  

Art. 1. Se constituie Comisia de selectie a administratorului S.C. SERVICII SĂCELENE S.R.L,  
formată din 5 membri, după cum urmează: 

  1. Bălășescu Marius- Consilier Local Municipiul Săcele 
  2. Pascu Lucian Ion- Consilier Local Municipiul Săcele 
  3. Stoea Gheorghe- Consilier Local Municipiul Săcele 
  4. Medianu Gheorghe – Șef Serviciu Administrativ Primăria Municipiului Săcele 
  5. Grasa Coca – consilier juridic S.C. SERVICII SĂCELENE S.R.L 

             Art. 2. Comisia de selecție a administratorului răspunde de: 
            a) elaborarea cererii de ofertă şi a criteriilor de selecţie a administratorilor, stabilite pe baza 
obiectivelor și criteriilor de perfomanță; 
            b) organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a administratorilor; 
            c) publicarea într-un cotidian de mare tiraj şi într-un cotidian local, precum şi afişarea la sediul 
societăţii comerciale a cererii de ofertă, a criteriilor de selecţie a administratorilor, a locului şi a datei până la 
care se pot depune ofertele. Publicarea se va face de minimum doua ori la un interval de maximum 5 zile; 
           d) selectarea şi ierarhizarea ofertelor, în funcţie de punctajul obţinut de fiecare ofertant; 
           e) desemnarea câştigătorului concursului de selecţie şi restituirea ofertelor neselectate, cu specificarea 
motivelor. 
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Art. 3.  Asociatul unic al S.C. SERVICII SACELENE S.R.L va aproba cererea de oferta, criteriile de 
selectie a administratorului si ponderea acordata acestora, grila de evaluare a ofertelor, elaborate de catre 
comisia de selectie a administratorului, precum si data si locul unde are loc concursul de selectie. 
 
           Art. 4. (1) Membrii comisiei de selectie vor fi remunerati lunar, pe baza de convenție civila, cu o sumă 
de …..% din salariul de baza brut lunar al directorului general al societății comerciale. 

(2) Cheltuielile privind organizarea concursului de selecţie, încheierea contractului de administrare şi 
remunerarea membrilor comisiei sunt suportate de către societatea comercială. 

 
           Art. 5. Primarul Municipiului Săcele, membrii comisiei de selectie a administratorului societății 
comerciale și S.C. SERVICII SACELENE S.R.L  răspund de ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
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Redactat: Insp. Acăroaie Elena/10ex. 
Hotărârea a fost adoptată:     voturi pentru,    împotrivă,    abțineri 
Nr. consilierilor în funcţie: 19 
Nr. consilierilor prezenţi la şedinţă:  
 
 
 
 
Prezenta hotărâre s-a difuzat la: 

- 1 ex. Instituţia Prefectului Braşov 
- 1 ex. Dosar colecţie 
- 1 ex. Dosar şedinţă 
- 1 ex. D-l Primar 
- 6 ex. Compartimentul  Resurse Umane 
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