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H O T Ă R Â R E nr. 171/26.09.2017 

PRIVIND APROBAREA DECLANŞĂRII PROCEDURII DE SELECŢIE A 
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ŞI A DIRECTORULUI GENERAL AL  

SC PRIMVEST CONSULT SRL,  ÎNTREPRINDERE PUBLICĂ AVÂND 
CA AUTORITATE TUTELARĂ PRIMĂRIA ORAŞULUI SÂNTANA 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SANTANA 
Având în vedere : 
- Expunerea de motive a d-lui primar Tomuța Daniel-Sorin; 
- Raportul de specialitate nr. 13387/25.09.2017, întocmit de către Butar Mălina Ancuţa -  
persoană responsabilă cu monitorizarea aplicării prevederilor OUG nr. 109/2011 privind 
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, conform Dispoziţiei nr. 
413/24.08.2017; 
În conformitate cu prevederile: 
- HCL nr. 173/18.10.2016 privind împuternicirea primarului Oraşului Sântana, în vederea 
reprezentării şi semnării hotărârilor AGA în numele Oraşului Sântana, pentru revocarea 
şi/sau desemnarea administratorilor de la SC PRIMVEST CONSULT SRL şi SC PREST 
COM SÂNTANA PAVAJ SRL; 
- Hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor SC PRIMVEST CONSULT SRL Nr. 
4/25.09.2017 privind propunerea procedurii de selecţie a consiliului de administrație şi a 
directorului general al societăţii; 
- Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare; 
- Art. 29 alin. 1 şi alin. 3, art. 64(4) alin.3 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa 
corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Art.3 lit. b, art.4 alin. 3 şi alin. 4, art.45 şi art. 46 din Normele metodologice de aplicare 
a OUG br. 109/2011, aprobate prin Anexa nr.1 la HGR nr. 722/2016; 
- Legii nr.111/2016 pentru aprobarea OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a 
întreprinderilor publice; 
Luând în considerare: 
- Avizul Comisiei  pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget - 

finanţe, administrarea domeniului public şi privat al oraşului, agricultură, 
gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii; 
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- Avizul Comisiei de administraţie public locală, juridică, apărarea ordinii publice 
şi respectarea drepturilor cetăţenilor; 

În temeiul prevederilor art. 36,  alin. 2 , lit.  c, alin. 6 lit. a pct. 19, alin. 9   din Legea 
215/2001 privind administraţia publică locală , republicata cu modificarile si completarile 
ulterioare 
În temeiul prevederilor art.45 alin. 1 şi art. 81 alin.4 din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
Prezenta hotarare a fost adoptata cu votul a 12 consilieri care au votat pentru , din totalul 
de 16 consilieri ai Consiliului Local Santana prezenti la sedinta (nr. total al consilierilor 
in functie – 17) 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
Art.1 - Se aprobă declanşarea Procedurii de evaluare/selecţie a consiliului de 
administrație şi a directorului general al SC PRIMVEST CONSULT SRL, întreprindere 
publică având ca autoritate tutelară Primăria Oraşului Sântana. 
Art.2 – Se aprobă   constituirea Comisiei de evaluare/selecţie a candidaţilor la funcţia de 
membru în consiliul de administrație şi director general al SC PRIMVEST CONSULT 
SRL, în următoarea componenţă: 
Preşedinte – Tomuța Daniel Sorin - primar 
Membru – Răuț Sanda Lucia – director executiv 
Membru – Butar Mălina Ancuţa – persoană responsabilă cu monitorizarea aplicării 
prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, 
conform Dispoziţiei nr. 413/24.08.2017; 
Secretar – Nistor Monica – inspector resurse umane; 
Art.3 - Se aprobă Regulamentul Comisiei de evaluare/selecţie a candidaţilor pentru 
funcţiile de membru în consiliul de administrație şi de director general, prevăzut în Anexa 
nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.4 – Se aprobă calendarul procedurii de selecţie a consiliului de administrație şi a 
directorului general al SC PRIMVEST CONSULT SRL, acesta fiind următorul: 
Data publicării anunţurilor: cel târziu, data de 13.10.2017 
Data limită de depunere a candidaturilor: 13.11.2017 
Data selecţiei dosarelor şi comunicarea rezultatului: 18-21.12.2017 
Art.5 – Se aprobă Scrisoarea de aşteptări pentru consiliul de administrație şi directorul 
general al SC PRIMVEST CONSULT SRL, prevăzută în Anexa nr. 1, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.  
Art.6 – (1) Comisia este mandatată să întocmească, cu respectarea prevederilor legale şi 
Primarul Oraşului Sântana să aprobe procedura internă de evaluare/selecţie a candidaţilor 
pentru funcţiile de membru al consiliului de administrație şi director general al SC 
PRIMVEST CONSULT SRL, care să cuprindă, fără însă a se limita la acestea, conţinutul 
individual al anunţului public privind selecţia prealabilă, condiţiile de participare, 
criteriile de selecţie şi grila de evaluare a candidaţilor, conţinutul procedurii de selecţie, 
modalitatea şi etapele de desfăşurare a acesteia, documentele necesare ce urmează a fi 
prezentate de candidaţi în dosarul de participare.  



           (2) După finalizarea procedurii, raportul pentru numirile finale întocmit de comisie 
va fi prezentat Consiliului Local Sântana în vederea numirii administratorului şi 
directorului general al SC PRIMVEST CONSULT SRL. 

Art.7 – Primarul Oraşului Sântana, D-nul Tomuţa Daniel Sorin şi persoanele 
nominalizate la art.2, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
Art.8 - Prezenta  se comunică cu: 
- Instituţia Prefectului – Judeţul Arad,  
- Primarul Oraşului Sântana , 
- Persoanele nominalizate la art.2. 
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