ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FOCŞANI
ANUNŢ PUBLIC
Consiliul Local al Municipiului Focşani cu sediul în Focşani, str.Dimitrie Cantemir,
nr.1 bis, organizează, prin Comisia de selecţie constituită prin Dispoziţia Primarului
Municipiului Focşani nr. 1053/2015 în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.
109/2011, cu modificările şi completarile ulterioare, evaluarea/selecţia prealabilă a
candidaţiilor ce urmează a fi propuşi pentru 5 funcţii de membri ai Consiliului de
Administraţie în vederea modificării formei juridice a Societăţii Comerciale CUP
salubritate din societate cu raspundere limitată în societate pe acţiuni astfel :
CONDIŢII GENERALE ŞI SPECIFICE:
Condiţii generale:
- cetăţenia română şi domiciliul în România;
- cunoaşterea limbii române (scris şi vorbit);
- capacitate deplină de exerciţiu;
- stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează;
- să nu fi fost destituit dintr-o funcţie publică sau să nu-i fi încetat contractul
individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani;
- să nu fie incapabil, potrivit legii, ori să nu fi fost condamnat pentru infracţiunile
prevăzute de art. 6 din Ordonanţa de Urgentă a Guvernului nr. 109/2011 privind
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările
ulterioare.
- să nu facă parte din mai mult de 5 consilii de administraţie ale unor regii
autonome sau societăţi comerciale;
- să nu se afle în situaţia de conflict de interese, conform legii.
Condiţii specifice:
- studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă;

- experienţă în administrare/managementul unor întreprinderi publice profitabile
sau a unor societăţi comerciale profitabile din domeniul de activitate al Societăţii
Comerciale CUP Salubritate.
-cel puţin una dintre persoanele selectate trebuie să aibă studii economice şi
experienţă în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel
puţin 5 ani.
Criterii de evaluare a candidaţilor pentru Consiliul de Administraţie:
1. Îndeplinirea condiţiilor de mai sus şi a celor solicitate prin Ordonanţa de Urgenţă

nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu
modificările şi completările ulterioare;
2. Capacităţi manageriale evaluate pe baza următoarelor criterii:

- Capacitate de analiză şi sinteză;
- Orientare către rezultate, abilităţi manageriale;
- Abilităţi de comunicare;
- Capacitate de luare a deciziei;
- Capacitate de înţelegere a noţiunilor tehnice şi financiare.
Documente comune necesare pentru depunerea candidaturii pentru membrii
Consiliului de Administraţie:
1) cererea de înscriere;
2) cazier judiciar, în original, eliberat cu cel mult 6 luni anterior depunerii dosarului
având precizat scopul pentru care a fost eliberat;
3) copia actului de identitate;
4)copii legalizate după actele de studii;
5)documente/adeverinţă în original din care să rezulte experienţa în
administrarea/managementul unor regii autonome sau societăţi comerciale profitabile
din domeniul de activitate al Societăţii Comerciale CUP Salubritate Focşani;
6) copie Carnet de Muncă / documente doveditoare vechime, specialitate;
7) curriculum vitae în format european;
8) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel
mult 6 luni anterior depunerii dosarului de către medicul de familie al candidatului sau
de către unităţile sanitare abilitate;
9)ofertă tehnică în care candidatul va detalia modul în care îndeplineşte criteriile
cuprinse în Anunţul de selecţie;
10) cazier fiscal, în original;
11) declaraţie pe propria răspundere legalizată prin notariat care să confirme că nu se
află în conflict de interese conform prevederilor Legii nr. 215/2001, republicată, Legii

nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 393/2004, cu
modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 176/2010, cu modificările şi
completările ulterioare şi Legii nr. 144/2007, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, şi care să ateste sau nu statutul de “independent” în sensul art.
1382 din Legea nr. 31/1990. (A se vedea fisierul ataşat)
12)declaraţie pe propria răspundere care să confirme acordul candidatului de a se
procesa datele sale personale în scopul procedurii de evaluare/selecţie, precum şi de a se
putea verifica informaţiile furnizate.
Dosarele de înscriere ale candidaţilor se depun până la data de 15 octombrie
2015, ora limită de depunere 16.30, la registratura din cadrul Primăriei Municipiului
Focşani B-dul Dimitrie Cantemir nr.1bis, în plic închis şi sigilat cu menţiunea “A nu se
deschide”. Candidaţii vor primi un număr de înregistrare şi data depunerii candidaturii.
Plicul va avea menţionat ”Candidatura pentru funcţia de membru în consiliul de
administraţie al Societăţii Comerciale CUP salubritate”, precum şi numele, prenumele
şi domiciliul candidatului
Selecţia candidaţilor constă în două etape după cum urmează:
- evaluarea dosarelor pe baza criteriilor de selecţie prealabilă şi afişarea
candidaţilor admişi, în termen de 5 zile lucrătoare de la data limită de depunere a
dosarelor;
-

interviul cu candidaţii admiși va avea loc la data de 26 octombrie 2015 orele

10.00 la sediul Primăriei Municipiului Focşani, B-dul Dimitrie Cantemir nr.1bis
şi se va face pe baza ofertei tehnice întocmită de candidat şi a bibliografiei
următoare:
a) Ordonanţa de urgenţă nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor
publice, cu modificările şi completările ulterioare;
b) Legea nr. 31/1990 - Legea societăţilor, cu modificările şi completările ulterioare;
c) Legea nr. 51/2006 - Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările
şi completările ulterioare;
d) Legea nr. 101/2006- Legea serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată;
e) Ordinul Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de
Utilităţi Publice nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de
salubrizare a localităţilor
Candidaţilor selectaţi pentru interviu li se pot cere documente suplimentare de natură
să probeze experienţa lor sau statutul profesional.
Candidaţii selectati vor trebui să aibă în vedere faptul că, în urma procesului de
selecţie, desemnarea membrilor în Consiliul de Administraţie se face de catre Consiliul
Local al Municipiului Focşani şi de către Consiliul Local Goleşti.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul Primăriei Municipiului Focşani nr.
telefon 0237.236000.

