ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL BRAD
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A NR. 85/2017
privind aprobarea Scrisorii de așteptări pentru SC TERMICA BRAD S.A.
Consiliul Local al Municipiului Brad, Judeţul Hunedoara.
Având în vedere PROIECTUL DE HOTĂRÂRE nr.83/164/30.06.2017 și
EXPUNEREA DE MOTIVE nr.82/165/30.07.2017 a Primarului municipiului Brad prin care
se propune privind aprobarea Scrisorii de așteptări pentru SC TERMICA BRAD S.A.;
Ţinând cont de raportul compartimentului de specialitate nr. 85/526/26.06.2017,
respectiv al Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
Municipiului Brad;
În conformitate cu prevederile art. 3 pct.2 lit. c din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice precum și
Anexa 1c din Normele metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecţie, de întocmire a
listei scurte de până la 5 candidaţi pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii
privind numirile finale, precum şi a altor măsuri necesare implementării prevederilor
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a
întreprinderilor publice aprobate prin HGR. nr. 722/2016;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 3 lit. c, alin. 6 lit.a şi art. 45 alin.1 din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, ale art. 11 alin. 4 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată
precum şi ale Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. - Se aprobă Scrisoarea de așteptări a SC TERMICA BRAD S.A., conform
Anexei care face integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. – Cu ducerea la îndeplinire se împuterniceşte Compartimentul U.L.M..
Art. 3. - Prezenta hotărâre poate fi atacată, conform procedurii şi termenelor prevăzute
de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată.
Art. 4 – Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului – Județul Hunedoara;
- Primarului Municipiului Brad;
- Comisiei de selecție a candidaților;
- Compartimentului Resurse Umane;
- Compartimentului U.L.M..
Brad, 10.07.2017

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Dorin Sorin David
cvorumul necesar: 7 voturi
sistemul de vot: deschis
număr voturi obţinute: 14 voturi „pentru”,

Contrasemnează
SECRETAR
Mihaela David

