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H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea declanșării procedurilor de selecție 

pentru membrii consiliilor de admininistrație 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.22054/18.11.2016 al Direcției Juridică, Contencios și Administrație Publică și al 

Direcţiei Generală Tehnică și Patrimoniu prin care se propune declanșarea procedurilor de selecție 

pentru membrii consiliilor de admininistrație ale societăților la care Consiliul Județean Prahova este 

acționar unic;   

 Prevederile art.V alin.(1) din Legea nr.111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice; 

 Prevederile art. 3 lit.b) 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; 

 Prevederile  art. 29 alin.(1), (3) și (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind 

guvernanța corporativă a întreprinderilor publice; 

 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 declanșarea procedurilor de selecție pentru membrii consiliilor de 

admininistrație 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. 

Art.2. Se aprobă contractarea, în condițiile legii, a serviciilor unui expert independent 

specializat în recrutarea resurselor umane pentru efectuarea procedurilor de selecție menționate la art.1. 

Art.3. Direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Prahova vor asigura ducerea la 

îndeplinire a procedurilor legale pentru alegerea expertului independent. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Bogdan Andrei Toader 

 

CONTRASEMNEAZĂ: 

                                                                                               SECRETAR, 

           Mihail Pavel 
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EXPUNERE DE MOTIVE 
 

 

 În prezent, în România își desfășoară activitatea o serie de societăți cu capital unic 

sau majoritar public, acoperind un segment destul de important din structura economiei 

naționale. 

 Având în vedere aportul semnificativ pe care aceste societăți îl pot aduce la 

creșterea sustenabilă a economiei, a produsului intern brut, este necesară îmbunătățirea 

performanțelor lor în contextul unor piețe concurențiale, atât interne cât și externe. 

 Eficientizarea activității unui agent economic, cu atât mai mult a unei 

întreprinderi publice, depinde în mod determinant de managementul acestora, de corecta 

implementare a mecanismelor de guvernanță corporativă. 

 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 în mod clar că declanșarea procedurilor de selecție a membrilor consiliilor de 

administrație la societățile la care unitatea administrativ-teritorială este acționar unic 

începe la data emiterii de către autoritatea publică tutelară a actului administrativ în 

acest sens, respectiv hotărâre de consiliu județean.  

Deoarece actuala legislație impune ca procedurile de selecție să nu poată fi făcute 

decât de specialiști în recrutarea resurselor umane, se impune contractarea unui expert în 

acest domeniu. 

Având în vedere că, în perioada imediat următoare, expiră mandatele membrilor 

consiliilor de administrație ale societăților la care Consiliul Județean Prahova este 

acționar unic, este necesară declanșarea procedurilor de selecție a unor noi membri. 

Faţă de cele expuse mai sus, supun spre aprobare prezentul proiect de hotărâre.     

 

 

PREŞEDINTE,                                          

Bogdan Andrei Toader 
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RAPORT 

 

 

 Prin Ordonanța de urgență nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a 

întreprinderilor publice aprobată prin Legea nr.111/2016, Guvernul României a 

reglementat cadrul necesar implementării unui management performant la societățile cu 

capital unic sau majoritar public. 

 De asemenea, prin Hotărârea Guvernului nr.722/2016, au fost aprobate normele 

metodologice  pentru stabilirea criteriilor de selecție ale membrilor consiliilor de 

administrație ale întreprinderilor publice, precum și pentru stabilirea indicatorilor de 

performanță financiari și nefinanciari ai acestora. 

Contractele de mandat ale membrilor consiliilor de administrație ale societăților la 

care Consiliul Județean Prahova este acționar unic, respectiv 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., expiră în perioada imediat 

următoare. Din acest motiv, dar și pentru a da un plus de eficiență acțiunii, considerăm 

că procedurile de selecție a noilor administratori trebuie să fie făcute de către Consiliul 

Județean Prahova în calitate de autoritate publică tutelară prin intermediul unui expert 

specializat în recrutarea resurselor umane. 

Declanșarea procedurilor de selecție va fi aprobată prin hotărâre de consiliu 

județean în conformitate cu prevederile art.V din Legea nr.111/2016 și art. 3 din 

Normele metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr.109/2011 aprobate 

prin H.G. nr.722/2016. 

În raport cu cele prezentate mai sus, avizăm favorabil prezentul proiect de 

hotărâre. 
  

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,          DIRECTOR EXECUTIV,  

  Tincă Alina Georgiana                  Livia Barbălată 

 


