ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE
privind constituirea comisiei de selecție
pentru membrii consiliilor de administrație ale societăților
la care Consiliul Județean Prahova este acționar unic

Având în vedere:
Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Prahova, Bogdan Andrei Toader şi
Raportul comun nr.5227/14.03.2017 al Direcţiei Generale Tehnică și Patrimoniu și al Serviciului
Resurse Umane prin care se propune constituirea comisiei de selecție pentru membrii consiliilor de
administrație ale societăților la care Consiliul Județean Prahova este acționar unic;
- Prevederile art. 29 alin.(1) și (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind
guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 11 alin.(1) și (4), art.12 lit.b) și art.44 alin.(2), (3) și (5)-(9) din Normele
metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.109/2011
privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice aprobate prin Hotărârea Guvernului
nr.722/2016;
- În temeiul prevederilor art. 91 alin.2 lit. d şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul Judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre:
Art.1. Se aprobă constituirea comisiei de selecție pentru membrii consiliilor de administrație
ale societăților la care Consiliul Județean Prahova este acționar unic, cu următoarea componență :
Doamna Ion Elena – Șef serviciu Resurse Umane – Președinte
Doamna Petre Mariana – Consilier, Serviciul Resurse Umane – Membru
Doamna Saulea Gabriela - Consilier, Serviciul Resurse Umane – Membru
Art.2. Serviciul Gestiune Documente şi Relații Publice va aduce prezenta hotărâre la cunoştinţa
persoanelor interesate.

PREŞEDINTE,
Bogdan Andrei Toader

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR,
Mihail Pavel
Ploieşti, 17 mar 2017
Nr. 034

ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN

EXPUNERE DE MOTIVE
Pentru a crea un cadru legislativ coerent, specific funcționării societăților cu
capital public, Guvernul României a adoptat Ordonanța de urgență nr.109/2011 privind
guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată ulterior de Parlamentul
României prin Legea nr.111/2016. Prin acest ultim act normativ s-au stabilit în mod
concret competențele autorităților publice tutelare care exercită, în numele unităților
administrativ-teritoriale, calitatea de acționar unic sau majoritar la întreprinderile
publice.
Una din aceste competențe, de maximă importanță, este de a propune candidați
pentru funcțiile de membri în consiliile de administrație cu respectarea condițiilor de
calificare profesională și selecție a acestora.
Normele metodologice de aplicare a unor prevederi ale Ordonanței de urgență a
Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice,
stabilesc procedurile de selecție ale candidaților la funcțiile respective, etapa finală a
selecției efectuându-se de către o comisie formată din specialiști în resurse umane ai
autorității publice tutelare, respectiv ai Consiliului Județean Prahova.
În baza prevederilor actului normativ menționat mai sus, comisia se va constitui
prin act administrativ al autorității publice tutelare, respectiv prin hotărâre a Consiliului
Județean Prahova.
Faţă de cele expuse mai sus, supun spre aprobare prezentul proiect de hotărâre.

PREŞEDINTE,
Bogdan Andrei Toader

ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
Direcţia Generală Tehnică și Patrimoniu
Umane
Nr.5227/14.03.2017

Serviciul Resurse

RAPORT

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța
corporativă a întreprinderilor publice aprobată prin Legea nr.111/2016 și ale H.G.
nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din
O.U.G. nr.109/2011, Consiliul Județean Prahova a adoptat Hotărârea nr.172/2016
privind aprobarea declanșării procedurilor de selecție pentru membrii consiliilor de
administrație ale societăților la care Consiliul Județean Prahova este acționar unic și
anume : S.C. Ploiești Industrial Parc S.A., S.C. Plopeni Industrial Parc S.A., S.C. Brazi
Industrial Parc S.A. și Compania de Servicii Publice și Energii Regenerabile Prahova
S.A.
De asemenea, prin aceeași hotărâre s-a aprobat și contractarea , în condițiile legii,
a serviciilor unui expert independent specializat în recrutarea resurselor umane pentru
efectuarea procedurilor de selecție. Urmare acesteia a fost semnat Contractul
nr.1539/26.01.2017 cu S.C. Inspire Human Resources S.R.L. având ca obiect prestarea
de servicii de recrutare și selecție a candidaților pentru 18 funcții de membru în
consiliile de administrație ale societăților la care Consiliul Județean Prahova este
acționar unic, după cum urmează :
 S.C. Ploiești Industrial Parc S.A. -5 membri;
 S.C. Plopeni Industrial Parc S.A.-5 membri;
 Compania de Servicii Publice și Energii Regenerabile Prahova S.A. -5
membri;
 S.C. Brazi Industrial Parc S.A. -3 membri
Menționăm că obligațiile prestatorului încetează după întocmirea listei scurte a
candidaților, selecția finală a acestora efectuându-se de către o comisie înființată în acest
scop prin act administrativ al autorității publice tutelare, în conformitate cu prevederile
art.29 alin.(3) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor
publice aprobată prin Legea nr.111/2016. Conform art.44 alin.(2), (3) și (5)-(9) din H.G.
nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din
O.U.G. nr.109/2011, comisia va avea următoarele atribuții :

o Anunțarea candidaților aflați în lista scurtă în vederea depunerii de către aceștia a
declarațiilor de intenție;
o Primirea declarațiilor de intenție ale candidaților aflați în lista scurtă.
o Organizarea interviurilor candidaților aflați în lista scurtă, pe baza dosarelor de
candidatură și a matricelor profilului de candidat (cele două documente vor fi
puse la dispoziție de echipa de experți) precum și a declarațiilor de intenție ale
acestora pentru fiecare societate în parte.
o Întocmirea raportului pentru numirile finale și transmiterea acestuia președintelui
Consiliului Județean în vederea mandatării reprezentanților în adunarea generală a
acționarilor la fiecare societate pentru propunerile de membri în consiliile de
administrație ale acestora.
Constituirea comisiei de selecție a candidaţilor pentru funcția de membru în
consiliile de administrație ale societăților S.C. Ploiești Industrial Parc S.A., S.C. Plopeni
Industrial Parc S.A., S.C. Brazi Industrial Parc S.A. și Compania de Servicii Publice și
Energii Regenerabile Prahova S.A se va aproba prin hotărâre a Consiliului Județean
Prahova și va fi formată din funcționari publici din cadrul Serviciului Resurse Umane.
În raport cu cele prezentate mai sus, avizăm favorabil prezentul proiect de
hotărâre.
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