
ROMÂNIA 
ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE       
INTERCOMUNITARĂ „ADIA” GORJ 
 
 

Hotărârea nr. 11/12.10.2017 
privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor 

Consiliului de Administrației al operatorului regional S.C. APAREGIO GORJ S.A.  
 

 
 
 

Adunarea Generală a Asociației de dezvoltare intercomunitară „ADIA” GORJ;  
În conformitate cu art. 27 alin. (1) și (3) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 

51/2006 (R1), cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu prevederile OUG 109/2011 cu 
modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea 111/2006 și HG 722/2016 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă 
a întreprinderilor publice; 

Având în vedere:  
- Prevederile Statutului Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „ADIA” GORJ; 
- Actul Constitutiv al S.C. APAREGIO GORJ S.A., art. 7.3 lit. a și art. 16.2; 
- Adresa S.C. APAREGIO GORJ S.A. nr. 5491 din 10.10.2017 
- HG 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG 

109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, art. 50 
În baza art. 17 alin. (4) din Statutul Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „ADIA” GORJ  

 
 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 
 

Art.1. Începând cu data de 12.10.2017 se aprobă declanșarea procedurii de selecție a membrilor 
Consiliului de Administrație al operatorului regional S.C. APAREGIO GORJ S.A., în aplicarea regulilor 
de guvernanță corporativă a întreprinderilor publice, reglementate de OUG 109/2011, prin: 

- Avizarea conținutului proiectului Planului de selecție – componenta inițială, elaborat de 
Asociație; 

- Avizarea scrisorii de așteptări. 
Art.2. Proiectul Planului de selecție – componenta inițială și scrisoarea de așteptări, aflate în 

anexă la prezenta hotărâre, se vor comunica, prin grija aparatului tehnic al Asociației, către acționariatul 
societății, în vederea îndeplinirii procedurii de consultare prealabilă.  

Art.3. Pe baza termenilor de referință din cuprinsul Planului de selcție – componenta inițială, 
aparatul tehnic al Asociației va proceda la contractarea serviciilor expertului independent, specializat ăn 
recrutarea resurselor umane si acordarea de consultanță în implementarea prevederilor OUG 109/2011. 

Art.4. Plata integrală pentru serviciile expertului independent, specializat ăn recrutarea resurselor 
umane si acordarea de consultanță în implementarea prevederilor OUG 109/2011, se va efectua de către 
operatorul regional S.C. APAREGIO GORJ S.A. . 

Art.5. Se constituie comisia de selecție pentru evaluarea finală a candidaților selectați de către 
expertul independent, în lista scurtă, care va face propuneri în vederea numirii pentru poziția de membri 
în Consiliul de Administrație al S.C. APAREGIO GORJ S.A., în baza raportului privind numirile finale 
întocmite în acest scop, în următoarea componență: 

- Gherghe Mihai-Alexandru  – Preşedinte (desemnat din cadrul APT) 
 - Slesingher Bogdan  – Membru 
 - Cărbunescu Gheorghe  – Membru 
 - Grecu Camelia   – Membru 

 - Popa Constantin Cătălin  – Membru . 
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