
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
NR. . 100865/07.01.2021                                                                                         

                                                                               PROIECT AVIZAT 
                                                              SECRETARUL GENERAL MUNICIPIULUI BACĂU 

NICOLAE OVIDIU POPOVICI 
 
 
 

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 
pentru aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație 

al  Societăţii de Servicii Publice Municipale Bacău SA 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 
Având în vedere : 
 -  Adresa nr.3002 din 28.12.2020 a  Societăţii de Servicii Publice Municipale Bacău SA,   
înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu numărul 585723 din 28.12.2020; 

- Referatul nr. 100863 din 07.01.2021 al Compartimentului Unitatea Municipală pentru 
Monitorizare; 
 - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău  înregistrată cu nr. 100866 din 
07.01.2021; 
 - Raportele compartimentelor de specialitate, favorabile/nefavorabile; 
            - Dispozitiile art.2 pct.1, pct.2, lit.”b”, pct.3, lit. ”b”, ale art.3 pct.2, lit.”a” și lit.”b”, ale 
art.28, alin.(1), alin. (3), alin. (4), alin. (6), alin. (7), ale art. 29, alin. (1), alin. (3), alin. (4), alin. (6),  
ale art. 64^1 alin. (3), (4) și (5) și ale art. 64^4 alin.(1) din O.U.G nr.109 din 30 noiembrie 2011 
privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - Dispozițiile art.1 pct.6, ale art.3 lit.”b”, ale art.10, ale art. 11 alin. (1), alin. (3) și alin. (4) și 
ale art. 12 din Anexa 1 la HG nr.722 din 28 septembrie 2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 
privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice; 

- Actul Constitutiv al Societăţii de Servicii Publice Municipale Bacău S.A. aprobat prin HCL 
nr. 352/2016 cu modificările ulterioare; 
- Prevederile art. 140 alin.(1) și alin.(3), ale art. 154 alin.(1), ale art. 196 alin.(1) lit.”a”, ale art. 197 
alin.(1) și ale art. 243 alin.(1) lit.”a” și lit. ”b” din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 
privind Codul administrativ. 
 În baza dispoziţiilor art.129 alin.(2) lit.”a” și ale alin.(3) lit.”d” din Ordonanța de Urgență nr. 
57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ: 

 

H O T Ă R Ă  Ş T E: 
 
Art. 1 (1)Se aprobă declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație la 
Societatea de Servicii Publice Municipale, pentru mandatul 2019-2023, realizată de către Comisia de 
selecție și un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor 
umane, potrivit prevederilor O.U.G nr.109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanţa corporativă a 
întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare. 



(2) Se aprobă contractarea unui expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în 
recrutarea resurselor umane, pentru selecția membrilor Consiliului de Administrație la Societatea de 
Servicii Publice Municipale, pentru mandatul 2019-2023. 
(3) Contractarea expertului independent se va realiza de către Municipiul Bacău în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, prin grija 
Primarului Municipiului Bacău și al aparatului de specialitate al acestuia.  
Art. 2 (1)Criteriile de selecție pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al  Societăţii 
de Servicii Publice Municipale Bacău SA, pentru mandatul 2019-2023 vor fi stabilite de către 
expertul independent, cu luarea în considerație a specificului și complexității al societății. 
(2) Profilul Consiliului de Administrație al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA și  
Profilul candidaților pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al Societății de Servicii 
Publice Municipale Bacău SA sunt aprobate prin HCL nr. 283/31.07.2019. 
Art.3(1) Se aprobă Comisia de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al  Societăţii de 
Servicii Publice Municipale Bacău SA, pentru mandatul 2019-2023,  în următoarea componență: 

1. dl. Piștea Ciprian – Președinte 
2.  dl. Barbu Ion – Membru 
3. dl. Stan Iulian – Membru 
4. dna Zamfir Mariana – Membru 
5. dna. Dovleag Elena - Membru 

(2) Comisia de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al  Societăţii de Servicii Publice 
Municipale Bacău SA are în principal următoarele atribuții, fără a se limita la acestea: 

 Participă la elaborarea componentei iniţiale a Planului de selecţie; 
 Participă la elaborarea proiectului matricei profilului consiliului, al profilului consiliului 

şi al profilului candidatului; 
 Coordonează activităţile care stau la baza întocmirii listei lungi; 
 Solicită candidaţilor din lista scurtă depunerea declaraţiilor de intenţie şi împreună cu 

expertul independent efectuează analiza acestora şi integrează rezultatele în matricea 
profilului candidatului. 

 Organizează, împreună cu expertul independent, interviul pentru selecţia finală a 
candidaţilor; 

 Realizează evaluarea finală a candidaţilor selectaţi în lista scurtă şi face propuneri în 
vederea numirii, pe baza raportului privind numirilie finale întocmit în acest scop; 

 Se consultă indeaproape cu expertul independent. 
(3) Se aprobă modificarea art. 3 din HCL nr. 196/29.05.2017 astfel: 
   ”Art.3. Se aprobă înfiinţarea Structurii de guvernanţă corporativă la nivelul UAT Municipiul 
Bacău în următoarea componenţă: 

1. Dl. Barbu Ion  

2. Dna. Marțuneac Roxana 

3. Dna. Pintilie Isabela” 
Art.4 Se mandatează împuterniciţii Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acţionarilor la 
Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA să voteze declanșarea procedurii de selecție 
menționată la art.1 și numirea unui Consiliu de Administrație provizoriu până la finalizarea 
procedurii de selecţie, potrivit prevederilor O.U.G nr.109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanţa 
corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare.  
Art.5 Primarul Municipiului Bacău prin Comisia de selecție, Structura de guvernanță corporativă și  
Compartimentul Unitatea Municipală pentru Monitorizare va aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 



Art.6Hotărârea va fi comunicată Administratorului Public al Municipiului Bacău, Compartimentului 
Unitatea Municipală pentru Monitorizare, persoanelor nominalizate la art. 3 alin.(1), art. 3.alin.(3), 
Societăţii de Servicii Publice Municipale Bacău SA, împuterniciţilor Municipiului Bacău în 
Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA.  
Art.7 Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen 
legal Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău pentru verificarea legalităţii. 
 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
                                             LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
Nr. 100866/07.01.2021 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor 

Consiliului de Administrație al  Societăţii de Servicii Publice Municipale Bacău SA 
 

Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA este o societate cu capital public, având 
drept unic acţionar  Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Bacău şi funcţionează în baza 
Actului Constitutiv, a Legii nr.31 din 16 noiembrie 1990 a societăţilor, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare şi ale O.U.G nr.109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanţa corporativă 
a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare. 

Prin adresa nr. 3002 din 28.12.2020, înregistrată la Primăria Municipului Bacău sub nr. 
585723 din 28.12.2020,  Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA ne înaintează 
Hotărârea nr. 3 din 22.12.2020 a Consiliului de Administrație al societății prin care se ia act de 
demisiile celor 4 administratori neexecutivi și a administratorului executiv, cât și demisia 
Directorului General. 

 Actualul Consiliu de Administrație și-a început mandatul în data de 5.11.2019, fiind numiți 
pentru un mandat de 4 ani ( 5.11.2019 - 5.11.2023), prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a 
Acționarilor în conformitate cu prevederile HCL nr. 386 31.10.2019 privind mandatarea 
împuterniciților Municipiului Bacău în AGA pentru propunerea membrilor în Consiliul de 
Administrație ca urmare a finalizării procesului de selecție.  

În conformitate cu dispozițiile art. 64^1 alin(3) și ale alin. (4): ”Art/64^1(3) În caz de 
vacanţă a unuia sau a mai multor posturi de administrator al unei societăţi, acţionarii, inclusiv 
acţionarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, pot convoca adunarea generală a acţionarilor în 
vederea numirii unuia sau mai multor administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de 
selecţie a administratorilor, potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă. Acţionarii, inclusiv acţionarul - 
stat, prin autoritatea publică tutelară, vor putea prezenta în adunarea generală a acţionarilor 
propuneri de candidaţi. 

    (4) Dacă vacanţa prevăzută la alin. (3) determină scăderea numărului administratorilor 
sub minimul legal, acţionarii, inclusiv acţionarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, singuri 
sau împreună, vor convoca, de îndată, adunarea generală a acţionarilor pentru completarea 
numărului de membri ai consiliului de administraţie cu administratori provizorii, până la 
finalizarea procedurii de selecţie a administratorilor, potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă. În 
acest scop acţionarii, inclusiv acţionarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, vor putea prezenta 
în adunarea generală a acţionarilor propuneri de candidaţi.” 

Desemnarea noilor membrii ai Consiliului de Administraţie  se va face în conformitate cu 
prevederile O.U.G nr.109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor 
publice, cu modificările şi completările ulterioare și ale HG nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 
privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, în urma unei proceduri de selecție derulată 
de Municipiul Bacău. 

Conform HG nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor 
prevederi din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a 
intreprinderilor publice, declanşarea procedurii de selecţie a membrilor consiliului începe la data la 
care autoritatea publică tutelară emite actul administrativ în acest sens. 



Întrucât în conformitate cu dipoziţiile art. 64^4, alin.(3) din O.U.G nr.109 din 30 noiembrie 
2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările 
ulterioare,  procedura de selecţie pentru membrii Consiliului de Administraţie sau supraveghere şi 
directori se finalizează în termen de cel mult 150 de zile de la declanşare și ţinând cont de faptul că 
actualul Consiliu de Administratie și-a înaintat demisia, se impune  declanșarea procedurii de 
selecție și numirea unui Consiliu de Administrație provizoriu până la finalizarea procedurii de 
selecţie, potrivit prevederilor O.U.G nr.109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanţa corporativă a 
întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare.   

Având în vedere cele menţionate, vă rugăm doamnelor şi domnilor consilieri, să  adoptaţi 
proiectul de hotărâre, în forma prezentată.  
   

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU, 
LUCIAN–DANIEL STANCIU-VIZITEU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I.M.P./Ex.2/DsXV-5 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
PRIMARIA MUNICIPIULUI BACĂU  
COMPARTIMENTUL UNITATEA MUNICIPALĂ PENTRU MONITORIZARE 
Nr.  

 
RAPORT 

al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului la proiectul 
de hotărâre pentru aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de 

Administrație al  Societăţii de Servicii Publice Municipale Bacău SA 
 
În conformitate cu prevederile O.U.G nr.109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanţa 

corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare: 
Art.64^1 (3) În caz de vacanţă a unuia sau a mai multor posturi de administrator al unei societăţi, 
acţionarii, inclusiv acţionarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, pot convoca adunarea generală 
a acţionarilor în vederea numirii unuia sau mai multor administratori provizorii, până la finalizarea 
procedurii de selecţie a administratorilor, potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă. Acţionarii, 
inclusiv acţionarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, vor putea prezenta în adunarea generală a 
acţionarilor propuneri de candidaţi. 
    (4) Dacă vacanţa prevăzută la alin. (3) determină scăderea numărului administratorilor sub 
minimul legal, acţionarii, inclusiv acţionarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, singuri sau 
împreună, vor convoca, de îndată, adunarea generală a acţionarilor pentru completarea numărului de 
membri ai consiliului de administraţie cu administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de 
selecţie a administratorilor, potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă. În acest scop acţionarii, inclusiv 
acţionarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, vor putea prezenta în adunarea generală a 
acţionarilor propuneri de candidaţi. 
    (5) În situaţiile prevăzute la alin. (2)-(4), durata mandatului este de 4 luni, cu posibilitatea 
prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni. 
 Proiectul de hotărâre pentru aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor 
Consiliului de Administrație al  Societăţii de Servicii Publice Municipale Bacău SA , a fost întocmit 
cu respectarea prevederilor O.U.G nr.109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanţa corporativă a 
întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale HG nr.722/2016 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanta de urgenta a 
Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice şi ale Actului 
Constitutiv al societății. 
   Avizăm favorabil proiectul de hotărâre. 

 
CONSILIER SUPERIOR, 

ISABELA PINTILIE 
                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BACĂU  
COMPARTIMENTUL UNITATEA MUNICIPALĂ PENTRU MONITORIZARE 
Nr.100863/7.01.2021 
 

 
                                                                                                                                   APROBAT 
                                                                                                                                     PRIMAR, 
                                                                                                           LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU 

 
REFERAT 

  
 Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA funcţionează în baza Actului 
Constitutiv,  a Legii nr.31 din 16 noiembrie 1990 a societăţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare şi a O.U.G nr.109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanţa corporativă a 
întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, fiind societate cu capital public, 
având drept unic acţionar Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Bacău. 
           Potrivit dispoziţiilor art.11.1 din Actul Constitutiv al Societății de Servicii Publice 
Municipale Bacău SA, mandatul primului Consiliul de Administraţie al societăţii a fost de 2 ani, iar 
desemnarea următorilor membrii ai Consiliului de Administraţie pentru mandatul 2019-2023 s-a 
făcut în conformitate cu prevederile O.U.G nr.109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanţa 
corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare și ale HG 
nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanta de 
urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice. 

Prin adresa nr. 3002 din 28.12.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 
585723 din 28.12.2020, Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA, prin Directorul 
General, a înaintat acționarului unic, Hotărârea nr.3 din 22.12.2020 a Consiliului de Administrație, 
prin care se ia act de demisiile administratorilor. 

Conform HG nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor 
prevederi din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a 
intreprinderilor publice, declanşarea procedurii de selecţie a membrilor consiliului începe la data la 
care autoritatea publică tutelară emite actul administrativ în acest sens. 

Totodată se impune conform art. 64^1 alin. (3) și alin (4) din Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, mandatarea 
împuterniciților Municipiului Bacău în AGA pentru propunerea membrilor provizorii în Consiliul de 
Administrație până la finalizarea procedurii de selecţie a administratorilor, potrivit prezentei 
ordonanţe de urgenţă. În acest scop acţionarii, inclusiv acţionarul - stat, prin autoritatea publică 
tutelară, vor putea prezenta în adunarea generală a acţionarilor propuneri de candidaţi. 
 Faţă de cele prezentate, vă rugăm domnule Primar sa iniţiaţi un Proiect de hotărâre a 
Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru  aprobarea declanșării procedurii de selecție a 
membrilor Consiliului de Administrație al  Societăţii de Servicii Publice Municipale Bacău SA. 

 
CONSILIER SUPERIOR, 

ISABELA PINTILIE 
 

 
 
 
I.M.P./Ex.2/DsXV-5 



                                      
                                                                                                                                                                                           
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ  
NR.  

 
RAPORT 

al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului la proiectul 
de hotărâre pentru aprobarea  declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de 

Administrație al  Societăţii de Servicii Publice Municipale Bacău SA 
 

Proiectul de hotărâre cu titlul de mai sus a fost elaborat în baza: 
- Dispoziţiilor art.2 pct.2, lit.”b”, pct.3, lit. ”b”, ale art.3 pct.2, lit.”a”, ale art.28, alin.(1), alin. 
(3), alin. (4), alin. (6), alin. (7), ale art. 29, alin. (1), alin. (3), alin. (4), alin. (6),  ale art. 64^1 
alin. (3), (4) și (5) și ale art. 64^4 alin.(1) din O.U.G nr.109 din 30 noiembrie 2011 privind 
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, 
care precizează: 
Art.2  pct.1, pct.2, lit.”b”, pct.3, lit. ”b” În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi 
expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: 
    1. guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice - ansamblul de reguli care guvernează 
sistemul de administrare şi control în cadrul unei întreprinderi publice, raporturile dintre autoritatea 
publică tutelară şi organele întreprinderii publice, dintre consiliul de administraţie sau de 
supraveghere, directori sau directorat, acţionari şi alte persoane interesate; 
    2. întreprinderi publice: 
    b) companii şi societăţi naţionale, societăţi la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este 
acţionar unic, majoritar sau la care deţine controlul; 
    3. autoritate publică tutelară - instituţia care: 
    b) exercită, în numele statului sau al unităţii administrativ-teritoriale, calitatea de acţionar la 
întreprinderile publice prevăzute la pct. 2 lit. b); 
Art.3 pct.2, lit.”a” și lit.”b” Autoritatea publică tutelară are următoarele competenţe: 
    2. la societăţile prevăzute la art. 2 pct. 2 lit. b): 
    a) să numească reprezentanţii statului sau, după caz, ai unităţii administrativ-teritoriale în 
adunarea generală a acţionarilor sau asociaţilor şi să aprobe mandatul acestora; 
    b) să propună, în numele statului sau al unităţii administrativ-teritoriale acţionar, candidaţi pentru 
funcţiile de membri ai consiliului de administraţie sau, după caz, de supraveghere, cu respectarea 
condiţiilor de calificare şi experienţă profesională şi selecţie prevăzute de prezenta ordonanţă de 
urgenţă; 
Art.28, alin.(1), alin. (3), alin. (4), alin. (6), alin. (7) (1) În cazul societăţilor administrate potrivit 
sistemului unitar, consiliul de administraţie este format din 3-7 membri, persoane fizice sau juridice, 
cu experienţă în îmbunătăţirea performanţei societăţilor sau regiilor autonome pe care le-au 
administrat sau condus. 
    (3) Cel puţin doi dintre membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă studii economice sau 
juridice şi experienţă în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 
5 ani. 
    (4) În cazul consiliilor de administraţie al căror număr de membri se încadrează în prevederile 
alin. (1), nu poate fi mai mult de un membru din rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii 
de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice. 



    (5) În cazul consiliilor de administraţie al căror număr de membri se încadrează în prevederile 
alin. (2), nu pot fi mai mult de 2 membri din rândul funcţionarilor publici sau altor categorii de 
personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice. 
    (6) Majoritatea membrilor consiliului de administraţie este formată din administratori neexecutivi 
şi independenţi, în sensul art. 138^2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
    (7) Mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăşi 4 ani. Mandatul 
administratorilor care şi-au îndeplinit în mod corespunzător atribuţiile poate fi reînnoit ca urmare a 
unui proces de evaluare, dacă prin actul constitutiv nu se dispune altfel. Mandatul administratorilor 
numiţi ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor iniţiali coincide cu 
durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit. 
Art. 29, alin. (1), alin. (3), alin. (4), alin. (6)  ART. 29 (1) Membrii consiliului de administraţie sunt 
desemnaţi de adunarea generală a acţionarilor, la propunerea consiliului de administraţie în funcţie 
sau a acţionarilor. 
     (3) La societăţile prevăzute la art. 2 pct. 2 lit. b) şi c) în cazul în care autoritatea publică tutelară, 
în numele acţionarului - stat sau unitate administrativ-teritorială, sau întreprinderea publică care 
deţine o participaţie majoritară sau de control propune candidaţi pentru funcţiile de membri ai 
consiliului de administraţie, aceste propuneri sunt făcute în baza unei selecţii prealabile efectuate de 
o comisie formată din specialişti în recrutarea resurselor umane. 
    (4) Autoritatea publică tutelară poate decide ca în procesul de selecţie comisia să fie asistată sau 
selecţia să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în 
recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de autoritatea publică tutelară sau 
întreprinderea publică care deţine o participaţie majoritară sau de control potrivit legii. În acest caz, 
autoritatea publică tutelară va suporta costurile procedurii de selecţie. 
    (6) Criteriile de selecţie a administratorilor sunt stabilite, potrivit art. 3^1 alin. (4), de către 
membrii comitetului de nominalizare, comisiile şi/sau expertul independent prevăzut la alin. (4) şi 
(5), după caz, cu luarea în considerare a specificului şi complexităţii activităţii societăţii şi a 
cerinţelor din scrisoarea de aşteptări. 
Art. 64^1 alin. (3), (4) și (5) (3) În caz de vacanţă a unuia sau a mai multor posturi de 
administrator al unei societăţi, acţionarii, inclusiv acţionarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, 
pot convoca adunarea generală a acţionarilor în vederea numirii unuia sau mai multor administratori 
provizorii, până la finalizarea procedurii de selecţie a administratorilor, potrivit prezentei ordonanţe 
de urgenţă. Acţionarii, inclusiv acţionarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, vor putea prezenta 
în adunarea generală a acţionarilor propuneri de candidaţi. 
    (4) Dacă vacanţa prevăzută la alin. (3) determină scăderea numărului administratorilor sub 
minimul legal, acţionarii, inclusiv acţionarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, singuri sau 
împreună, vor convoca, de îndată, adunarea generală a acţionarilor pentru completarea numărului de 
membri ai consiliului de administraţie cu administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de 
selecţie a administratorilor, potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă. În acest scop acţionarii, inclusiv 
acţionarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, vor putea prezenta în adunarea generală a 
acţionarilor propuneri de candidaţi. 
    (5) În situaţiile prevăzute la alin. (2)-(4), durata mandatului este de 4 luni, cu posibilitatea 
prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni. 
Art. 64^4 alin.(1) (1) În caz de vacanţă a unuia sau mai multor posturi de administratori, procedura 
de selecţie se declanşează, prin grija autorităţii publice tutelare, în termen de 45 de zile de la 
vacantare. 
- Dispozițiilor art.1 pct.6 și pct.25, ale art.3 lit.”b”, ale art.10, ale art. 11 alin. (1), alin. (3) și 
alin. (4) și ale art. 12 din Anexa 1 la HG nr.722 din 28 septembrie 2016 pentru aprobarea 



Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanta de urgenta a Guvernului 
nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, care precizează: 
Art.1 pct.6.  comisia de selecţie - comisia constituită la nivelul autorităţii publice tutelare care 
realizează, după caz, următoarele: 
    a) procedura de selecţie şi întocmirea listei scurte; 
    b) propuneri autorităţii publice tutelare de numire a administratorilor din lista scurtă, în cazul 
regiilor autonome; 
    c) recomandări autorităţii publice tutelare în vederea formulării de către aceasta a propunerilor de 
numire a administratorilor de către adunarea generală a acţionarilor, în cazul societăţilor; 
    d) evaluarea administratorilor în funcţie, în cazul solicitării reînnoirii mandatului şi întocmeşte 
raportul pentru numirile finale; 
Art.1 pct.25.  structura de guvernanţă corporativă - compartimentul, serviciul, direcţia, organizate 
în cadrul fiecărei autorităţi publice tutelare, conform art. III din Legea nr. 111/2016 pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor 
publice, care exercită atribuţiile şi competenţele prevăzute la art. 3 din ordonanţa de urgenţă, 
întocmirea mandatelor în vederea prezentării acestora de către reprezentanţii statului în adunarea 
generală a acţionarilor, precum şi alte atribuţii şi competenţe conform prevederilor legale şi bunelor 
practici privind guvernanţa corporativă, asigurând interfaţa dintre autoritatea publică tutelară şi 
adunarea generală a acţionarilor. 
Art.3 lit.”b” Potrivit art. 64^4 din ordonanţa de urgenţă şi art. V din Legea nr. 111/2016, 
declanşarea procedurii de selecţie a membrilor consiliului începe: 
    b) în cazul societăţilor la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acţionar unic, la 
data la care autoritatea publică tutelară emite actul administrativ în acest sens; 
Art.10 Potrivit art. 64^4 din ordonanţa de urgenţă şi art. V din Legea nr. 111/2016, declanşarea 
procedurii de selecţie a membrilor consiliului începe: 
    b) în cazul societăţilor la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acţionar unic, la 
data la care autoritatea publică tutelară emite actul administrativ în acest sens; 
Art. 11 alin. (1), alin. (3) și alin. (4) (1) Comisia de selecţie se înfiinţează prin act administrativ al 
autorităţii publice tutelare. În cazul societăţilor prevăzute la art. 2 pct. 2 lit. c) din ordonanţa de 
urgenţă, comisia de selecţie se înfiinţează prin decizie a conducătorului întreprinderilor publice 
prevăzute la art. 2 pct. 2 lit. a) şi b). 
    (3) Preşedintele comisiei trebuie să îşi desfăşoare activitatea în cadrul autorităţii publice tutelare, 
cerinţă ce nu este obligatorie pentru ceilalţi membri ai comisiei. 
    (4) Numărul şi componenţa comisiei se stabilesc de fiecare autoritate publică tutelară. 
Art. 12 Comisia de selecţie prevăzută la art. 11 are următoarele atribuţii: 
    a) în cazul în care nu au fost contractate serviciile unui expert independent, 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) în cazul în care au fost contractate serviciile unui expert independent, 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, cu expertul 
independent, cu alte organisme implicate în procedura de selecţie, după caz; 
    d) orice alte atribuţii stabilite prin actul administrativ de înfiinţare. 
- Dispozițiilor art. 140 alin.(1) și alin.(3), ale art. 154 alin.(1), ale art. 196 alin.(1) lit.”a”, ale art. 
197 alin.(1) și ale art. 243 alin.(1) lit.”a” și lit. ”b” din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 
2019 privind Codul administrativ, care precizează:  
Art. 140 alin.(1) și alin.(3) (1)După desfăşurarea şedinţei, hotărârile consiliului local se semnează 
de către preşedintele de şedinţă şi se contrasemnează, pentru legalitate, de către secretarul general al 
unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale. 



(3)Secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale nu contrasemnează hotărârea 
în cazul în care consideră că aceasta este ilegală. În acest caz, în următoarea şedinţă a consiliului 
local, depune în scris şi expune în faţa acestuia opinia sa motivată, care se consemnează în procesul-
verbal al şedinţei. 
Art. 154 alin.(1) Primarul asigura respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, 
a prevederilor Constitutiei, precum si punerea in aplicare a legilor, a decretelor Presedintelui 
Romaniei, a ordonantelor si hotararilor Guvernului, a hotararilor consiliului local. Primarul dispune 
masurile necesare si acorda sprijin pentru aplicarea ordinelor si instructiunilor cu caracter normativ 
ale ministrilor, ale celorlalti conducatori ai autoritatilor administratiei publice centrale, ale 
prefectului, a dispozitiilor presedintelui consiliului judetean, precum si a hotararilor consiliului 
judetean, in conditiile legii 
Art. 196 alin.(1) lit.”a”  (1)  In exercitarea atributiilor ce le revin, autoritatile administratiei 
publice locale adopta sau emit, dupa caz, acte administrative cu caracter normativ sau 
individual, dupa cum urmeaza: 
    a) consiliul local si consiliul judetean adopta hotarari 
Art. 197 alin.(1) Secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale comunica 
actele administrative prevazute la art. 196 alin. (1) prefectului in cel mult 10 zile lucratoare de 
la data adoptarii, respectiv emiterii 
Art. 243 alin.(1) lit.”a” și lit. ”b” (1)  Secretarul general al unitatii/subdiviziunii 
administrativ-teritoriale indeplineste, in conditiile legii, urmatoarele atributii: 
    a) avizeaza proiectele de hotarari si contrasemneaza pentru legalitate dispozitiile primarului, 
respectiv ale presedintelui consiliului judetean, hotararile consiliului local, respectiv ale 
consiliului judetean, dupa caz; 
    b) participa la sedintele consiliului local, respectiv ale consiliului judetean 
- Actul Constitutiv al Societăţii de Servicii Publice Municipale Bacău S.A. aprobat prin HCL 
nr. 352/2016 cu modificările ulterioare; 
Dispoziţiilor art.129 alin.(2) lit.”a” și ale alin.(3) lit.”d” din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 
iulie 2019 privind Codul administrativ, care precizează: 
Art.alin.(2)  Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii: 

a) atribuţii privind unitatea administrativ-teritorială, organizarea proprie, precum şi 
organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor publice 
de interes local şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes local; 

Art.2alin.(3)  În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul local: 
    d) exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile 
corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi sau regii autonome, în condiţiile legii; 
 
- şi poate fi supus dezbaterii. 
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