CUP SALUBRITATE S.A.
Str. Horea, Cloşca si Crişan, Nr.5
Mun. Focşani, Jud. Vrancea
CUI: 25616767; Nr. ORC: J39/277/2009

CONSILIUL DE ADM INISTRAŢIE
DECIZIA NR. 29 / 06.11.2017

Consiliul de Adm inistraţie al CUP SALUBRITATE SA, Focşani, întrunit în şedinţa
din data de 06.11.2017, la sediul societăţii CUP SALUBRITATE SA, din mun. Focşani,
str. Horea, Cloşca şi Crişan, nr.5, judeţul Vrancea:
- Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvem anţa corporativă a
intreprinderilor publice;
- Ţinând cont de prevederile Legii 31/1991 - Legea societăţilor, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- în temeiul Actului Constitutiv al societăţii, art. 16 şi art. 17, adoptă următoarea

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă demararea procesului de recrutare şi selecţie a Directorului General şi
Directorului Economic în conformitate cu prevederile OUG

109/2011

aprobată cu

modificări şi completări prin Legea 111/2016;
Art. 2. Se aprobă Planul de selecţie ce cuprinde procedura şi criteriile de selecţie pentru
ocuparea a două funcţii -

Director General şi Director Economic în forma propusă de

Comitetul de Nom inalizare şi Remunerare, cu respectarea prevederilor OUG 109/2011 cu
modificările şi completările ulterioare şi a normelor metodologice aprobate prin HG
722/2016;
Art. 3. Se aprobă ca anunţul cu toate datele informative privind recrutarea şi selecţia
Directorului General şi a Directorului Economic, în conformitate cu prevederile OUG
109/2011 aprobată cu modificări şi completări prin Legea 111/2016, să fie publicat în două
ziare economice şi/sau financiare de largă respîndire precum şi pe pagina de internet a
societăţii;
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Art. 4.

Prezenta decizie va fi adusă la îndeplinire respectând prevederile legale

specifice în vigoare şi com unicată celor în drept prin grija reprezentanţilor societăţii.

M embrii Consiliului de Administraţie al CUR SALUBRITATE SA Focşani:
- d-nul Rusu Ioan
- d-nul Balaş Sergiu Victor
-d-nul Iacobeţ Cristian Bemard
-d-na Pristavu Viorica
- d-nul Iorgulescu Dan
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