ROMANIA
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SURA MARE
HOTARAREA NR. 50
Privind exercitarea calitatii de autoritate tutelara si desemnarea comisiei de selectie
pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administratie al Ocolului Silvic
Dealul Sibiului
Consiliul Local al comunei Sura Mare, intrunit in sedinta ordinara in data de 31
mai2017,
Avand in vedere raportul nr 3753 72017 intocmit de secretarul comunei Sura
Mare din care rezulta necesitatea demararii procedurii pentru desemnarea membrilor
consiliului de administratie al Regiei Autonome Ocolul Silvic Dealul Sibiului,
Vazand Hotararile Consiliilor Locale Vurpar, Altina, Slimnic, Bruiu, Nocrich,
privind desemnarea Consiliului Local Sura Mare in calitate de autoritate tutelara
pentru numirea membrilor Consiliului de Administratie al Ocolului Silvic Dealul
Sibiului, cu sediul in Sura Mare strada Vaii nr. 158,
In conformitate cu prevederile art.5 si urm. din OUG nr. 109/2011 privind
guvernanta corporativa a Tntreprinderilor publice, actualizata,
Vazand avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sura Mare,
In conformitate cu prevederile art. 36 alin.l , alin.2 lit.a, alin.3 lit.c, art.45 alin.l,
art.115 alin.l lit.b din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
HOTARASTE:
Art.l- Consiliul Local al comunei Sura Mare va exercita calitatea de autoritate
tutelara pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administratie al Ocolului Silvic
Dealul Sibiului.
Art.2- Se constituie comisia de selectie formata din 5 membrii pentru a
intreprinde demersurile legale si administrative in vederea organizarii procedurii de
evaluare/selectie a membrilor Consiliului de Administratie al Regiei Autonome
Ocolul Silvic Dealul Sibiului, prevazuta in Anexa la hotarare.
Art.3- Consiliul de Administratie va fi format din 3 persoane (din care doua
persoane vor fi selectate de comisia desemnata), dupa cum urmeaza:
a) un reprezentant din cadrul Ministerului Financier Publice, licenfiat in stiin^e economice sau
juridice si cu experienfa in domeniul economic, contabilitate, de audit, fmanciar sau juridic
de eel pupn 5 ani de la data objinerii diplomei de studii superioare;
b) un reprezentant al autorita|ii publice tutelare, cu experienja de eel pu^in 5 ani in domeniul de
activitate al regiei autonome §i/sau in activitatea de administrare de societafi ori regii
autonome;
c) 1 persoana cu experien^a in administrarea sau managementul unor regii autonome sau
societa^i, inclusiv societa^i din sectorul privat.

Art.4- Comisia desemnata va fi asistata de un expert independent, persoana
fizica sau juridica specializata in recrutarea resurselor umane, ale carui servicii vor fi
contractate in conditiile legii.
Art.5- Hotararea se va comunica autoritatilor si institutiilor interesate si se va
aduce la cunostinta publica prin afisaj
si publicare pe site-ul
www.primariasuramare.ro.

Adoptata in Sura Mare la 31 mai 2017
Cu 12 voturi pentru din numarul de 13 consilieri in functie

Presedinte de sedi
Consilier
MAIER ION

contrasemneaza
secretar
ISPAS CAMELIA

Difuzat:
1 ex dos sed. 1 ex dos hot, 1 ex Prefectura Sb, 1 ex afisat sediu. 1 ex comisie

Anexa la HCLnr. 50/2017

COMISIA DE SELECTIE

1.
2.
3.
4.
5.

Ispas Camelia
Bunea Razvan Aurel
Dumitrascu Carmen luliana
Borghina Dumitru
Restantia loan

Rezerva:

Fagarasan Emil Traian

Presedinte de sj
Consilier
MAIER ION1

-secretar;
-administrator public;
-inspector principal;
-consilier local;
-consilier local.
-consilier local.

contrasemneaza
secretar
ISPAS CAMELIA

