
         R O M Â N I A                                            

JUDEŢUL HUNEDOARA                                                                            

    MUNICIPIUL BRAD                                                                                

    CONSILIUL LOCAL    

   

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 11/2021 

privind constituirea unei comisii în vederea declanșării procedurii de 

 selecție a candidaților pentru desemnarea membrilor în consiliul de  

administrație al S.C. TERMICA BRAD S.A. 

 

 

 

 Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara; 

Având în vedere PROIECTUL DE HOTĂRÂRE nr. 11/11830/22.01.2021 și REFERATUL DE 

APROBARE nr.11/11829/22.01.2021 al Primarului Municipiului Brad prin care se propune constituirea unei 

comisii în vederea declanșării procedurii de selecție a candidaților pentru desemnarea membrilor în consiliul de 

administrație al S.C. TERMICA BRAD S.A.;  

 Ținând cont de raportul compartimentului de specialitate nr. 13/11853/22.01.2021, respectiv al 

Compartimentului Juridic din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad; 

 Având în vedere raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local al Municipiului Brad, respectiv 

raportul nr. 8/14688/26.01.2021 al comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;  

 În conformitate cu prevederile art. 3 pct. 2, art. 29 alin. 2, alin. 3 și alin. 4 și ale  art. 64 indice 4 din 

O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, precum și ale art. 4 alin. 4, art. 5 

alin. 2 și alin. 3, art. 11, art.12 și ale art. 14 din Anexa nr. 1 la H.G.  nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a 

întreprinderilor publice; 

 În temeiul prevederilor  art. 129 alin. 2 lit. d,  alin. 3 lit.  d,  art. 139 alin. 1 și art. 196 alin.1 lit. a  din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum şi ale art. 11 

alin. 4 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. 1.  Se aprobă constituirea unei comisii în vederea declanșării procedurii de selecție a candidaților 

pentru desemnarea membrilor în consiliul de administrație al S.C. TERMICA Brad S.A. în următoarea 

componență: 

Preşedinte: -  Podaru Vasile  - Administrator Public al Municipiului Brad; 

Membri:     -  Simulesc Mioara – Alina – inspector de specialitate – Compartimentul    

 Unitatea locală de Monitorizare a Serviciilor Comunitare de Utilități Publice; 

          -  Petruș Adrian   - consilier local - Consiliul Local al Municipiului Brad; 

          - Oprișa – Ioan Florin  - consilier local - Consiliul Local al Municipiului Brad; 

             Secretar:    -   Manea Ioana – consilier juridic - Compartimentul Implementare  Proiecte. 

 

               Membri și secretar supleanţi: 

                                 - Barna Cristina   – inspector de specialitate – Compartimentul pentru    

 Autorizare, Monitorizare,Control Transport Public Local, Transport în Regim   

 de Taxi și în Regim de Închiriere;  

                - Jurj Mihăiță Adrian – consilier juridic – Compartimentul Agricol și Cadastru;  



                                  - Mureș Mihai - consilier local - Consiliul Local al Municipiului Brad; 

                                  - Adam Ionel - Daniel - consilier local - Consiliul Local al Municipiului Brad. 

 Art. 2.- Comisia de selecţie  constituită la art.1 are următoarele atribuţii: 

 a) derulează întreaga procedură de selecţie şi propune candidaţii selectaţi în lista scurtă în vederea 

numirii pentru poziţia de membri în consiliu, pe baza raportului privind numirile finale întocmit în acest scop; 

 b) realizează evaluarea finală a candidaţilor selectaţi în lista scurtă şi face propuneri în vederea 

numirii pentru poziţia de membri în consiliu, pe baza raportului privind numirile finale întocmit în acest scop; 

 c) se consultă îndeaproape cu comitetul de nominalizare şi remunerare din cadrul consiliului, și 

cu alte organisme implicate în procedura de selecţie, după caz. 

Art. 3. - Selecția se efectuează de către S.C. TERMICA BRAD S.A. prin comitetul de nominalizare și 

remunerare cu consultarea comisiei de selecție constituită conform art. 1. 

Art. 4. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Compartimentul Unitate Locală 

de Monitorizare și Comisia mai sus desemnată. 

Art. 5.  - Prezenta hotărâre poate fi atacată, conform procedurii şi termenelor prevăzute de Legea nr. 

554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată. 

 Art. 6.  - Prezenta hotărâre se comunică: 

 - Prefectului Judeţului Hunedoara; 

 - Primarului Municipiului Brad; 

 - Compartimentului Unitatea locală de Monitorizare a Serviciilor  Comunitare     

     de Utilități Publice; 

 - SC TERMICA BRAD SA 

 - Persoanelor nominalizate la art. 1. 

 

 

 
Brad, 28.01.2021 

 

 

 

                                            

 

                  

                                  Contrasemnează 

             PREȘEDINTE  DE ȘEDINȚĂ                                               SECRETAR GENERAL  

                   Ionel - Daniel Adam                                                               Carmen – Irina Bora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
cvorumul necesar: 9 
sistemul de vot: deschis; art. 1 adoptat prin vot secret                        
număr voturi obținute: 17  voturi “pentru”  


