
 
 
 

ROMÂNIA                       Proiect 
JUDEȚUL GORJ                                            AVIZAT ,  
CONSILIUL JUDEȚEAN                SECRETAR  GENERAL AL JUDEȚULUI,           
                                                  Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 
 

 
H O T Ă R Â R E 

pentru stabilirea unor măsuri în vederea desemnării unui administrator provizoriu în Consiliul de 
administrație al Societăţii Comerciale „Parc Industrial Gorj” S.A. – Bumbeşti-Jiu 

 
Consiliul Județean Gorj 
Având în vedere: 
- Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre; 
- Raportul de specialitate întocmit de Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative, achiziții 
publice și patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj; 
-Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică;  
-Raportul de avizare al Comisiei pentru servicii publice si IMM-uri;  
-Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 16/2003 privind înființarea Societății Comerciale „Parc 
Industrial Gorj” S.A. – Bumbești-Jiu; 
-Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 11/2012 privind aprobarea modificării și completării 
Statutului Societății Comerciale „Parc Industrial Gorj” S.A. – Bumbești-Jiu; 
-Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 178/2022 prin care s-a aprobat reluarea procedurii de selecție 
a candidaților pentru completarea componenței statutare a Consiliului de administrație al Societății 
Comerciale „Parc Industrial Gorj” S.A. - Bumbești-Jiu „Parc Industrial Gorj” S.A. - Bumbești-Jiu; 
-Prevederile art. 641 din  O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor 
publice, cu modificările și completările ulterioare; 
-Prevederile H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi 
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor 
publice;   
-Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, R2, cu modificările și completările 
ulterioare; 
- Prevederile art. 173, alin. 1, lit. a, corelat cu alin. 2, lit. d din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 
În baza art. 182 alin. (1) și art. 196, alin. (1), lit. a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1 Pentru asigurarea funcționării Consiliului de administrație al S.C. Parc Industrial Gorj S.A. 
Bumbești-Jiu până la completarea prin selecție a componenței statutare a acestui organ de 
administrare, Consiliul Județean Gorj, în exercitarea atribuțiilor de autoritate publică tutelară, 
mandatează reprezentanții Județului Gorj în Adunarea Generală a Acționarilor întreprinderii publice să 
decidă convocarea de îndată a Adunării Generale a Acționarilor în vederea numirii domnului Gruescu 
Ion, personal contractual în aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj, în calitate de 
administrator provizoriu în Consiliul de administrație al SC Parc Industrial Gorj SA, având în vedere și 
specializarea pe care o deține în domeniul juridic, în concordanță cu structura de specialități a 
membrilor consiliilor de administrație ale întreprinderilor publice reglementată de OUG nr. 109/2011. 
 
Art. 2 Mandatul administratorului provizoriu  prevăzut la art. 1 va fi exercitat în conformitate cu 
dispozițiile art. 641 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța 
corporativă a întreprinderilor publice. 
 



Art. 3 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către reprezentanții Consiliului 
Județean Gorj în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. „Parc Industrial Gorj” S.A. – Bumbești-Jiu, cu 
sprijinul compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj. 
 
Art. 4 Prezenta hotărâre se va comunica reprezentanții Consiliului Județean Gorj în Adunarea 
Generală a Acționarilor S.C. „Parc Industrial Gorj” S.A. – Bumbești-Jiu, S.C. „Parc Industrial Gorj” 
S.A. – Bumbești-Jiu și Instituției Prefectului Județul Gorj 
 
 
 

            PREȘEDINTE, 
      Cosmin-Mihai Popescu                                                                                          
                                                                                                                             
                                                                                                         CONTRASEMNEAZĂ, 

                  SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,                        
                                                                                            Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu  

 
 
 
 
Nr. ____ 
Adoptată în ședința din _____________2023 
Cu un număr de ____ voturi 
Din totalul numărului de _______consilieri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JUDEȚUL GORJ  
CONSILIUL JUDEȚEAN 
 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind stabilirea unor măsuri în vederea desemnării unui administrator 
provizoriu în Consiliul de administrație al Societății Comerciale „Parc Industrial Gorj” S.A. – 

Bumbești-Jiu 
 

 

Consiliului Județean Gorj, în calitate de autoritate publică tutelară, exercită, în numele UAT – Județul 
Gorj, calitatea de acționar unic la întreprinderea publică - Societatea Parc Industrial Gorj SA. 
 
În urma finalizării procedurii de selecție prealabilă a candidaților, reprezentanții autorității publice 
tutelare în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. „Parc Industrial Gorj” S.A. - Bumbești-Jiu au fost 
mandatați prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 178/2022 pentru numirea doamnei Nicolescu 
Ana-Maria, respectiv a domnului Pârcălăboiu Ion-Dorin în funcțiile de membri ai Consiliului de 
administrație al Societății Comerciale ,,Parc Industrial Gorj” S.A. - Bumbești – Jiu. 
 
De asemenea,  Consiliului Județean Gorj, în calitate de autoritate publică tutelară, a aprobat prin 
Hotărârea nr. 178/2022 reluarea procedurii de selecție a candidaților pentru completarea componenței 
statutare a Consiliului de administrație al Societății Comerciale „Parc Industrial Gorj” S.A. - 
Bumbești-Jiu, procedura de selecție a candidaților urmând a se realiza de către Comisia de selecție 
constituită prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 15/2022. 
 
Pentru asigurarea funcționării Consiliului de administrație al întreprinderii publice până la completarea 
prin selecție a componenței statutare a acestui organ de administrare, vă propun să acceptați, în 
exercitarea atribuțiilor de autoritate publică tutelară, mandatarea reprezentanților Județului Gorj în 
Adunarea Generală a Acționarilor să decidă convocarea de îndată a Adunării Generale a Acționarilor 
S.C. Parc Industrial Gorj S.A. Bumbești-Jiu în vederea numirii domnului Gruescu Ion, personal 
contractual în aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj, în calitate de administrator 
provizoriu în Consiliul de administrație al SC Parc Industrial Gorj SA, având în vedere și specializarea 
pe care o deține în domeniul juridic, în concordanță cu structura de specialități a membrilor consiliilor 
de administrație ale întreprinderilor publice reglementată de OUG nr. 109/2011. 
 
Mandatul administratorului provizoriu va fi exercitat în conformitate cu dispozițiile art. 641 din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor 
publice. 
 
Față de motivele arătate mai sus, propunem Consiliului Județean Gorj adoptarea proiectului de 
hotărâre pentru stabilirea unor măsuri în vederea desemnării unui administrator provizoriu în Consiliul 
de administrație al Societății Comerciale „Parc Industrial Gorj” S.A. – Bumbești-Jiu, în forma 
prezentată.  

 
 
 

INIŢIATOR PROIECT, 
PREŞEDINTE, 

     Cosmin-Mihai Popescu 
 
 
 
 
 



CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ 
Direcția juridică, dezvoltarea capacitații administrative, achiziții publice și patrimoniu 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind stabilirea unor măsuri în vederea desemnării unui administrator 
provizoriu în Consiliul de administrație al Societății Comerciale „Parc Industrial Gorj” S.A. – 

Bumbești-Jiu 
 

 

Prin proiectul de hotărâre prezentat se propune stabilirea unor măsuri în vederea desemnării unui 

administrator provizoriu în Consiliul de administrație al Societății Comerciale „Parc Industrial Gorj” 

S.A. – Bumbești-Jiu 

 

Temeiul legal îl constituie următoarele prevederi: 

- art. 641 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice potrivit 

căruia: „(3) În caz de vacanţă a unuia sau a mai multor posturi de administrator al unei societăţi, 

acţionarii, inclusiv acţionarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, pot convoca adunarea generală 

a acţionarilor în vederea numirii unuia sau mai multor administratori provizorii, până la finalizarea 

procedurii de selecţie a administratorilor, potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă. Acţionarii, inclusiv 

acţionarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, vor putea prezenta în adunarea generală a 

acţionarilor propuneri de candidaţi. (4) Dacă vacanţa prevăzută la alin. (3) determină scăderea 

numărului administratorilor sub minimul legal, acţionarii, inclusiv acţionarul - stat, prin autoritatea 

publică tutelară, singuri sau împreună, vor convoca, de îndată, adunarea generală a acţionarilor 

pentru completarea numărului de membri ai consiliului de administraţie cu administratori provizorii, 

până la finalizarea procedurii de selecţie a administratorilor, potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă. 

În acest scop acţionarii, inclusiv acţionarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, vor putea prezenta 

în adunarea generală a acţionarilor propuneri de candidaţi. (5) În situaţiile prevăzute la alin. (2) - 

(4), durata mandatului este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la 

maximum 6 luni.” 

- H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din 

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

publice;   

- art. 173, alin. 1, lit. a, corelat cu alin. 2, lit. d din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  

- Legea nr. 31/1991 privind societățile, republicată (r1), cu modificările și completările ulterioare, 

potrivit căreia competența numirii membrilor consiliului de administrație revine adunării generale a 

acționarilor. 

 

 



Având în vedere și: 

- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 16/2003 privind înființarea Societății Comerciale „Parc 

Industrial Gorj” S.A. – Bumbești-Jiu; 

-Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 11/2012 privind aprobarea modificării și completării 

Statutului Societății Comerciale „Parc Industrial Gorj” S.A. – Bumbești-Jiu; 

- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 178/2022 prin care s-a aprobat reluarea procedurii de selecție 

a candidaților pentru completarea componenței statutare a Consiliului de administrație al Societății 

Comerciale „Parc Industrial Gorj” S.A. - Bumbești-Jiu „Parc Industrial Gorj” S.A. - Bumbești-Jiu, 

 

considerăm că proiectul de hotărâre privind stabilirea unor măsuri în vederea desemnării unui 

administrator provizoriu în Consiliul de administrație al Societății Comerciale „Parc Industrial Gorj” 

S.A. – Bumbești-Jiu a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale în vigoare, drept pentru care 

propunem adoptarea acestuia în forma prezentată. 

 

        Director executiv,                                              
                                                                           Costel Marcău                                                

 
 


