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                                                                                        PROIECT AVIZAT, 

                                                  SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 

                                                                                   NICOLAE OVIDIU POPOVICI 

 

 

PROIECT DE HOTARARE 

 privind mandatarea împuterniciţilor Municipiului Bacău în Adunarea Generală a 

Acţionarilor la Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA pentru propunerea 

membrilor în Consiliul de Administrație ca urmare a finalizării procesului de selecție 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU, 

Având in vedere: 

- Raportul final nr. 94/19.10.2021 al proiectului de recrutare și selecxție a candidaților pentru 

ocuparea posturilor de membri în Consiliul de Administrație al Societății de Servicii Publice 

Municipale Bacău S.A. înaintat prin adresa nr. 96/19.08.2021 transmisă de SC Pluri 

Consultants România SRL și înregistrat la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 

171239/19.10.2021; 

- Raportul pentru numirea finală pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al 

Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA întocmit de către Comisia de selecție din 

cadrul autorității publice tutelare, înregistrat la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 

172030/21.10.2021 înaintat de Comisia de Selecție; 

- Referatul înregistrat cu nr. 172083/21.10.2021 al Unității Municipale pentru Monitorizare 

Calitate Servicii Publice pentru inițierea unui proiect de hotărâre privind mandatarea 

împuterniciţilor Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea de 

Servicii Publice Municipale Bacău SA pentru propunerea membrilor în Consiliul de 

Administrație ca urmare a finalizării procesului de selecție; 

-  Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau înregistrată cu nr. 

172085/21/10.2021; 

- Rapoartele  compartimentelor de resort din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului 

Municipiului Bacau, favorabile/nefavorabile; 



- Prevederile art. 29 alin. (1) și alin. (9) din OUG nr. 109/ 2011 privind guvernanta 

corporativa a intreprinderilor publice, modificată și completă; 

- Prevederile art. 44 alin. (7) și alin. (9) lit. ”b” din Anexa nr. 1 la 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; 

- Dispozițiile 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: 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1. (1) Se mandatează împuterniciţii Municipiului Bacău în Adunarea Generală a 

Acţionarilor la Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA pentru propunerea 

membrilor în Consiliul de Administrație al societății, ca urmare a finalizării procesului de 

selecție. 

(2) Numirea membrilor în Consiliul de Administraţie de către membrii Adunării Generale a 

Acţionarilor de la Societatea Servicii Publice Municipale Bacău S.A. se va face din lista de 

candidaţi selectaţi, conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 şi Hotărârii 

Guvernului nr.  722/2016, respectiv: dna. Luncanu Clara, dl. Maftei Sebastian Ciprian,  dl. 

Necula Cosmin, dl. Pavăl Florin, dl. Pădureanu Leonard Stelian, dl.Popa Sebastian Dumitru, 

dl. Rău Laurențiu.  

Art.2. Primarul Municipiului Bacău va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin 

Comisia de selecție din cadrul autorității publice tutelare și împuterniciţii Municipiului Bacău 

în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, persoanelor nominalizate la art. 1, Comisiei de selecție 

din cadrul autorității publice tutelare și Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA. 

Art.4. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în 

termen legal Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău pentru verificarea legalităţii. 

 

PRIMARUL  MUNICIPIULUI BACAU 

Lucian Daniel STANCIU-VIZITEU 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

MUNICIPIUL BACĂU 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

NR. 172085/21.10.2021 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind mandatarea împuterniciţilor Municipiului Bacău în 

Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău 

SA pentru propunerea membrilor în Consiliul de Administrație ca urmare a finalizării 

procesului de selecție  

 

 În conformitate cu prevederile OUG nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă  a 

întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare,  prin HCL nr. 7/ 11.01.2021  

a fost  demarată procedura de recrutare și selecție pentru desemnarea membrilor în Consiliul 

de Administrație la Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA, selecție  efectuată de 

către autoritatea publică tutelară, prin Comisia de selecție, asistată de către un expert 

independent contractat de către societate.  

Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA este administrată potrivit 

sistemului de administrare unitar de un Consiliul de Administrație format din 7 membri, ce 

trebuie desemnați cu respectarea OUG nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă  a 

întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului 

nr. 722 din 28 septembrie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor 

prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă 

a întreprinderilor publice. 

Administratorii (membrii Consiliului de Administrație) sunt desemnați de către 

Adunarea Generală a Acționarilor, nominalizarea lor făcându-se de către acționarul unic, 

evaluați în urma procesului de selecție. 

Prin decizia de iniţiere a procedurii de selecţie, autoritatea publică tutelară a hotărât şi 

contractarea unui expert independent în condiţiile legii, care să asiste Comisia de selecţie în 

procesul de selecţie, în conformitate cu dispozițiile art. 29 alin. (5) din OUG nr. 109/ 2011 

privind guvernanța corporativă  a întreprinderilor publice cu modificările și completările 

ulterioare, potrivit căruia: ”Este obligatorie efectuarea selecţiei candidaţilor de către un 

expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, 

în cazul întreprinderilor publice care îndeplinesc următoarele condiţii cumulative: 



    a) au înregistrat o cifră de afaceri în ultimul exerciţiu financiar superioară echivalentului 

în lei al sumei de 7.300.000 euro; 

    b) au cel puţin 50 de angajaţi.” 

 In acest sens, S.C. Pluri Consultants Romania S.R.L. a fost contractat drept expert 

independent, în condiţiile legii. 

Selecţia pentru cele 7 poziţii în Consiliul de Administraţie al Societăţii de Servicii 

Publice Municipale Bacău SA  a parcurs  cele două etape majore, astfel: 

1. Pregătirea procedurii de selecţie; 

2. Implementarea procedurii de selecţie. 

Activitățile parcurse pentru pregatirea procedurii de selecție, în conformitate cu 

prevederile impuse de guvernanța corporativă au fost: elaborarea Scrisorii de așteptări, 

elaborarea Planului de selecție, aprobarea Profilului Consiliului de Administrație și al 

Profilului candidatului,  publicarea anunțului de selecție și depunerea candidaturilor. 

Implementarea procedurii de selecție a cuprins următoarele activități: alcătuirea listei 

lungi de candidaturi, selecția candidaturilor din lista lungă, înscrierea candidaturilor în lista 

scurtă, selecția candidaturilor din lista scurtă. 

 Criteriile de evaluare și selecție au fost cuprinse în anunțul de selecție, publicat în 

două ziare cu acoperire națională, pe site-ul societății și al  Municipiului Bacău, conform 

prevederilor legale. Lista lungă de candidaturi a fost alcătuită în baza celor 12 candidaturi 

depuse ca urmare a publicării anunțurilor de selecție și a verificării manierei în care acestea 

satisfac condițiile postului.   

Evaluarea competenţelor şi trăsăturilor candidaţilor s-a făcut de către S.C. Pluri 

Consultants Romania S.R.L. – expert independent, prin parcurgerea etapei de centru de 

evaluare, în cadrul căreia candidaţii au completat un chestionar de cunoștințe în domeniul 

guvernanței corporative 

Procedura de selecţie iniţială a continuat cu procesarea şi mai apoi consolidarea 

informaţiilor rezultate în urma parcurgerii acestor probe de centru de evaluare iar rezultatul 

obţinut a fost introdus ca un prim reper în analiza comparată de către membrii echipei 

expertului independent pentru stabilirea listei scurte.  

În continuare au fost verificate referinţele referitoare la profilul candidaţilor, referinţe 

furnizate de către persoanele de contact indicate de candidaţi în formularele completate şi 

ataşate la dosar.  

În final, membrii echipei SC Pluri Consultants Romania S.R.L. – expert independent -  

au performat o analiză a fiecărei candidaturi în raport cu cerinţele contextuale ale Societății 



Servicii Publice Municipale Bacău S.A. şi cu profilul candidatului pentru postul de membru 

CA, rezultatul acestei analize fiind lista scurtă de candidaţi propuşi să participe la etapa de 

selecţie finală. 

 Selecția candidaturilor din lista scurtă întocmită în urma interviului a fost realizată,  în 

baza Declarațiilor de intenție depuse de candidați și a unui interviu de selecție desfășurat 

individual, de către Comisia de selecție din cadrul autorității publice tutelare, asistată de SC 

Pluri Consultants Romania S.R.L. – expert independent .  

Criteriile de selecţie considerate în evaluarea candidaţilor din lista scurtă au fost: 

1. Competente specifice sectorului; 

2. Competente profesionale de importanta strategica / tehnica; 

3. Competente de management general; 

4. Competente sociale si personale; 

5. Experienta pe plan local, national si international; 

6. Aliniere cu scrisoarea de aşteptări. 

 Luând în considerare toate cerințele prezentate anterior precum și obiectivul de a crea 

o echipa optimă care să aibă un nivel ridicat nivel de expertiză dar care să asigure și o reală 

diversitate de competențe și trăsături, precum și recomandarea expertului independent, prin 

care indică ca propunerile si decizia de numire sa fie orientate spre calitate și necesitatea 

asigurarii unui nivel calitativ ridicat al componentei Consiliului de Administratie, comisia de 

selecție a stabilit pragul minim colectiv exprimat în punctaj total ponderat la valoarea de 79,5 

puncte.  

Având în vedere punctajul total ponderat obţinut de fiecare candidat, raportat la 

punctajul total ponderat maxim posibil, propunerile comisiei pentru numirea în funcția de 

membru în Consiliul de administrație, sunt următoarele candidaturi: : dna. Luncanu Clara, dl. 

Maftei Sebastian Ciprian,  dl. Necula Cosmin, dl. Pavăl Florin, dl. Pădureanu Leonard Stelian, 

dl.Popa Sebastian Dumitru, dl. Rău Laurențiu. 

Faţă de cele expuse, am iniţiat acest proiect de hotărâre pe care îl supun dezbaterii 

dumneavoastră. 

 

 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU 
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JUDEŢUL BACĂU 

MUNICIPIUL BACĂU 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU   

UNITATEA MUNICIPALĂ PENTRU MONITORIZARE CALITATE SERVICII 

PUBLICE                                                                                                                                      

Nr. 172083/21.10.2021  

                                       

                      APROBAT 

            PRIMAR, 

                                          Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU                                                                   

 

 

REFERAT 

 

Prin HCL nr. 7/ 11.01.2021 s-a demarat procedura de recrutare şi selecţie pentru 

desemnarea Membrilor în Consiliul de Administraţie la Societatea de Servicii Publice 

Municipale Bacău SA, pentru mandatul 2019-2023, conform OUG 109/2011 cu modificările 

şi completările ulterioare. Prin aceeasi hotărâre s-a decis ca selecţia să fie efectuată de către 

autoritatea publică tutelară, prin Comisia de selecţie, asistată de către un expert independent. 

În acest sens, S.C. Pluri Consultants România S.R.L. a fost contractat în calitate de expert 

independent. 

Selecţia pentru cele 7 poziţii în Consiliul de Administraţie al Societăţii de Servicii 

Publice Municipale Bacău SA  a parcurs  cele două etape majore, astfel: 

1. Pregătirea procedurii de selecţie; 

2. Implementarea procedurii de selecţie. 

Activitățile parcurse pentru pregatirea procedurii de selecție, în conformitate cu 

prevederile impuse de guvernanța corporativă au fost: aprobarea Scrisorii de așteptări, 

elaborarea planului de selecție, aprobarea Profilului Consiliului de Administrație și al 

Profilului candidatului publicarea anunțului de selecție și depunerea candidaturilor. 

Implementarea procedurii de selecție a cuprins următoarele: alcătuirea listei lungi de 

candidaturi, selecția candidaturilor din lista lungă, înscrierea candidaturilor în lista scurtă, 

selecția candidaturilor din lista scurtă. 

Comisia de selecţie a luat în considerare recomandarea expertului independent, 

necesitatea asigurării unui nivel calitativ ridicat al componenţei Consiliului de Administraţie, 



întocmind în acest sens Raportul final şi recomandările pentru numire, în conformitate cu 

prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanţa 

corporativă a întreprinderilor publice  şi a Actului Constitutiv al Societăţii de Servicii Publice 

Municipale Bacău SA. 

Astfel, propunerea comisiei de selecție pentru numirea în funcția de membru în 

Consiliul de Administrație, sunt următoarele candidaturi: dna. Luncanu Clara, dl. Maftei 

Sebastian Ciprian, dl. Necula Cosmin, dl.Pădureanu Stelian Leonard, dl. Pavăl Florin, dl.Popa 

Laurențiu Dumitru, dl. Rău Laurențiu Dan. 

Având în vedere că au fost parcurse toate etapele procedurii de selecție, se impune 

inițierea unui proiect de hotărâre privind mandatarea împuterniciţilor Municipiului Bacău în 

Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA 

pentru propunerea membrilor în Consiliul de Administrație ca urmare a finalizării procesului 

de selecție. 

 

UNITATEA MUNICIPALĂ PENTRU MONITORIZARE  

CALITATE SERVICII PUBLICE, 

Isabela  PINTILIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

MUNICIPIUL BACĂU 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU 

UNITATEA MUNICIPALĂ PENTRU MONITORIZARE CALITATE SERVICII 

PUBLICE 

Nr.172140/2/22.10.2021 

RAPORT 

al compartimentelor de resort din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului 

Municipiului Bacău la proiectul de hotărâre privind mandatarea împuterniciţilor 

Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea de Servicii 

Publice Municipale Bacău SA pentru propunerea membrilor în Consiliul de 

Administrație ca urmare a finalizării procesului de selecție 

 

 Dupa finalizarea interviurilor, comisia de selectie intocmeste raportul pentru numirile 

finale, care include clasificarea candidatilor cu motivarea acesteia. Raportul se transmite la 

conducatorul autoritatii publice tutelare, in vederea mandatarii reprezentantilor statului in 

adunarea generala a actionarilor, pentru propunerea de membri in consiliu, in cazul 

societatilor. 

 Proiectul de hotărâre privind mandatarea împuterniciţilor Municipiului Bacău în 

Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA 

pentru propunerea membrilor în Consiliul de Administrație ca urmare a finalizării procesului 

de selecție a fost întocmit cu respectarea prevederilor OUG nr. 109/ 2011 privind guvernanta 

corporativa a intreprinderilor publice, modificată și completă 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, motiv 

pentru care avizăm favorabil proiectul. 

 

UNITATEA MUNICIPALĂ PENTRU MONITORIZARE CALITATE  

SERVICII PUBLICE 

Isabela PINTILIE 
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JUDEŢUL BACĂU 

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE LOCALĂ 

NR. 172140/1/22.10.2021 

 

RAPORTUL  

compartimentelor de resort din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului 

Municipiului Bacau la proiectul de hotărâre privind privind mandatarea 

împuterniciţilor Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea 

de Servicii Publice Municipale Bacău SA pentru propunerea membrilor în Consiliul de 

Administrație ca urmare a finalizării procesului de selecție 

  

  Proiectul de hotărâre cu titlul de mai sus a fost elaborat în baza: 

- Prevederilor art. 29 alin. (1) și alin. (9) din OUG nr. 109/ 2011 privind guvernanta 

corporativa a intreprinderilor publice, modificată și completă, care precizează: 

Art. 29 (1) Membrii consiliului de administraţie sunt desemnaţi de adunarea generală a acţionarilor, 

la propunerea consiliului de administraţie în funcţie sau a acţionarilor. 

             (9) Numirea administratorilor se realizează de către adunarea generală a acţionarilor din 

lista scurtă, întocmită potrivit art. 2 pct. 10. 

- Prevederilor art. 44 alin. (7) și alin. (9) lit. ”b” din Anexa nr. 1 la 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, care 

precizează: 

Art. 44 (7) Dupa finalizarea interviurilor, comisia de selectie sau comitetul de nominalizare si 

remunerare intocmeste raportul pentru numirile finale, care include clasificarea candidatilor cu 

motivarea acesteia 

 (9) Raportul prevazut la alin. (7) se transmite astfel: 

                    b) la conducatorul autoritatii publice tutelare, in vederea mandatarii reprezentantilor 

statului in adunarea generala a actionarilor, pentru propunerea de membri in consiliu, in cazul 

societatilor; 

- 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 

-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.129 alin.(2) lit.”a” (2)  Consiliul local exercita urmatoarele categorii de atributii: 

    a) atributii privind unitatea administrativ-teritoriala, organizarea proprie, precum si organizarea 

si functionarea aparatului de specialitate al primarului, ale institutiilor publice de interes local si ale 

societatilor si regiilor autonome de interes local 

Alin.(3) lit.”d” (3)  In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. a), consiliul local: 



    ...d) exercita, in numele unitatii administrativ-teritoriale, toate drepturile si obligatiile 

corespunzatoare participatiilor detinute la societati sau regii autonome, in conditiile legii. 

 

și poate fi supus spre dezbatere. 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

CIPRIAN FANTAZA 

 


