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HOTĂRÂREA NR. 92 
Din 21 iulie 2017 

privind demararea procedurii de reînnoire a mandatelor membrilor Consiliului de Administraţie 
al S.C. General Public Serv S.A. si desemnarea Comisiei de selectie 

Consiliul local al oraşului Buftea, 
Având în vedere: 

' ' 

• Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe, Primarul Oraşului Buftea; 
• Raportul de specialitate comun al Compartimentului Resurse Umane şi al Serviciului 

Juridic şi Autoritate Tutelară; 
• Hotărârea Consiliului local nr. 41/31.05.2011 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale 

General Public Serv S.A.; 
• Hotărârea Consiliului Local nr. 88/ 31.07.2013 privind numirea membrilor Consiliului 

de Administraţie al S.C. General Public Serv S.A., societate la care oraşul Buftea este 
acţionar majoritar, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011; 

• Hotărârea Consiliului Local nr.126/31.10.2013 privind numirea unui membru în 
Consiliul de Administraţie al S.C. General Public Serv S.A., societate la care oraşul Buftea 
este acţionar majoritar, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011; 

• Hotărârea Consiliului Local nr. 107/31.10.2016 privind propunerea unor membri în 
Consiliul de Administraţie al S.C. General Public Serv S.A., societate la care oraşul Buftea 
este acţionar majoritar, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011; 

• Cererea domnului Neaţu Laurenţiu, înregistrată la Primăria oraşului Buftea cu nr. 
13075/28.06.2017 prin care solicită reînnoirea mandatului de administrator; 

• Cerera domnului Alecu Dănuţ, înregistrată la Primăria oraşului Buftea cu nr. 
13135/28.06.2017 prin care solicită reînnoirea mandatului de administrator; 

• Cererea domnului Chelu Marinel Valentin, înregistrată la Primăria oraşului Buftea 
cu nr. 13157/29.06.2017 prin care solicită reînnoirea mandatului de administrator; 

• Cererea domnului Paicu Marin, înregistrată la Primăria oraşului Buftea cu nr. 
13231/29.06.2017 prin care solicită reînnoirea mandatului de administrator; 

• Cererea domnului Florea Florian, înregistrată la Primăria oraşului Buftea cu nr. 
13234/29.06.2017 prin care solicită reînnoirea mandatului de administrator; 

• Prevederile Actului Constitutiv al societăţii referitoare la Consiliul de Administraţie; 
• Avizul Comisiei Juridice şi de Disciplină; 
În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, privind societăţile 

comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 28 alin. (7), din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, 
ale, art. 11, art. 45 din Normele metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecţie precum şi 
a altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
109/2011, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 722/2016, ale art. 36 alin. (3) lit. (c) şi ale 
art. 37 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
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În temeiul art. 45 alin. (1) şi al art.115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE 

Art.1. Se aprobă demararea procedurii de reînnoire a mandatelor membrilor 
Consiliului de Administraţie al S.C. General Public Serv S.A, cu respectarea prevederilor 
Ordonanţei de Urgentă a Guvernului nr. 109/2011. 

Art.2. Comisia de selecţie a candidaţilor la reînnoirea mandatului pentru funcţia de 
membri în Consiliul de administraţie al S.C. General Public Serv S.A., va avea următoarea 
componenţă: 

Barbu Dorei - Inspector Compartimentul Resurse Umane, Protecţia Muncii, Secretariat; 
Romanescu Constantin - Consilier local 
Stanciu Tănase - Consilier local 

Art.3. Se stabilesc termenele şi documentele procedurale necesare evaluării, 

conform anexei nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art.4 (1) Procedura de evaluare a membrilor Consiliului de Administraţie al S.C. 
General Public Serv S.A., având ca autoritate tutelară Oraşul Buftea prin Consiliul Local, se 
finalizează în termen de cel mult 35 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a 
prezentei hotărâri. 

(2) După finalizarea procedurii, raportul de evaluare va fi înaintat Consiliului Local al 
oraşului Buftea spre aprobare. 

Art.5. Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a 
prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia Primarului oraşului Buftea, serviciilor 
de specialitate, persoanelor nominalizate în vederea ducerii la îndeplinire, S.C. General Public 
Serv S.A. şi Instituţiei Prefectului judeţului Ilfov. 

GRES SMIN 

Contrasemnează 

SECRETAR, 

ANGHE~NA - 7LA 
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Nr. 

crt. 

1. 

2. 

3. 

4. 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL ILFOV 
ORAŞUL BUFTEA 

CONSILIUL LOCAL 
Piaţa Mihai Eminescu nr. 1, Tel: 031-8241231 Fax: 031-8241238 

E-mail: contact@ rimariabuftea.ro Web: www. rimariabuftea.ro 

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr.92/21.07.2017 

TERMENE SI DOCUMENTE PROCEDURALE NECESARE EVALUĂRII 
' 

ADMINISTRATORILOR LA S.C. GENERAL PUBLIC SERV S.A. 

Termene Activităţi şi documente procedurale Observaţii 

Până la 26 Administratorii care au depus cererile de Rapoartele vor fi înaintate Comisiei 

iulie 2017 reînnoire vor depune Rapoartele de de selecţie 

activitate întocmite în conformitate cu 

prevederile art. 1 pct. 22 din HG nr. 

722/2016; 

27 iulie - 1 Proces verbal al şedinţei Comisiei de 

august 2017 Prima şedinţă a Comisie de selecţie. selecţie (verificare dosare şi 

solicitare, după caz, de documente 

suplimentare). 

Până la data Şedinţă Comisie de selecţie Evaluarea pe baza documentelor 

de 4 august prezentate. Proces verbal al şedinţei. 

2017 

Pana la data lntocmire Raport de evaluare a membrilor Raportul de evaluare va fi înaintat 

de 7 august consiliului/a consiliului Autoritătii Publice Tutelare spre 

2017 aprobare şi către AGA pentru 

însuşire şi numire a administratorilor 

SECRETAR, 

SMIN 
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