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CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                                                         

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru stabilirea unor măsuri în vederea desemnării a doi membri în Consiliul de administrație al 

Societăţii Comerciale „Parc Industrial Gorj” S.A. - Bumbeşti-Jiu 

 

 

Consiliul Județean Gorj 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre; 

- Raportul de specialitate al Direcției juridice, dezvoltarea capacității administrative, achiziții publice și 

patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj; 

- Raportul de avizare al Comisiei juridice și administrație publică;  

- Raportul de avizare al Comisiei  de buget - finanțe; 

- Raportul de avizare al Comisiei pentru industrie, agricultură, silvicultură și protecția mediului; 

- 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. 67/2016 privind aprobarea modificării și completării Statutului 

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

- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 15/2022 privind stabilirea unor măsuri în vederea reluării 

procedurii de selecție prealabilă a candidaților pentru funcțiile de membri ai Consiliului de administrație al 

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

- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 151/2017 pentru aprobarea profilului Consiliului de 

administrație al Societății Comerciale ,,Parc Industrial Gorj” S.A.  - Bumbești - Jiu și al membrilor acestuia; 

- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 202/2017 pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean 

Gorj nr. 151/2017 pentru aprobarea profilului Consiliului de administrație al Societății Comerciale ,,Parc 

Industrial Gorj” S.A.  - Bumbești - Jiu și al membrilor acestuia; 

- Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Gorj nr. 719/2022 pentru aprobarea Scrisorii de așteptări 

privind Consiliul de administrație al Societății Comerciale ,,Parc Industrial Gorj” S.A. - Bumbești-Jiu. 

- Raportul nr. 10901/30.06.2022 întocmit de Comisia de selecție prealabilă a candidaților pentru funcțiile 

de membri ai Consiliului de administrație al Societății Comerciale „Parc Industrial Gorj” S.A. - Bumbești-Jiu, 

transmis Președintelui Consiliului Județean Gorj prin adresa nr. 11023/01.07.2022; 

- Prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a 

întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile Hotărârii Guvernului 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, republicată (r2), cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Prevederile art. 91 alin. (1) lit. (a) coroborat cu art. 91 alin. (2) lit. (d)  din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul 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 Autoritatea publică tutelară - Consiliul Județean Gorj, în numele acționarului unic - U.A.T. Județul 

Gorj, ia act de rezultatul procedurii de selecție prealabilă a candidaţilor pentru funcţiile de membri ai Consiliului 

de administraţie al Societăţii Comerciale „Parc Industrial Gorj” S.A. - Bumbești-Jiu, consemnat în Raportul nr. 

10901/30.06.2022, întocmit de Comisia de selecție constituită prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 

15/2022. 

Art. 2 Se împuternicesc reprezentanții Consiliului Județean Gorj în Adunarea Generală a Acționarilor 

S.C. „Parc Industrial Gorj” S.A. - Bumbești-Jiu pentru numirea doamnei Nicolescu Ana-Maria, respectiv a 



domnului Pîrcălăboiu Ion-Dorin în funcțiile de membri ai Consiliului de administrație al Societății Comerciale 

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

Art. 3 (1) Consiliul Județean Gorj, în calitate de autoritate publică tutelară, va relua procedura de selecție 

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

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

(2) Procedura de selecție a candidaților se va realiza de către Comisia de selecție constituită prin 

Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 15/2022. 

(3) Toate actele administrative adoptate de autoritatea publică tutelară în procedura de selecție inițială 

rămân în vigoare și își produc efectele și pentru procedura de selecție a candidaților pentru completarea 

componenței statutare a Consiliului de administrație al Societății Comerciale „Parc Industrial Gorj” S.A. - 

Bumbești-Jiu. 

Art. 4 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 și de către Comisia de 

selecție prevăzută la art. (3) alin. (2), cu sprijinul compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate 

al Consiliului Județean Gorj. 

 

 

 

                     PREŞEDINTE,                                                              CONTRASEMNEAZĂ, 

             COSMIN-MIHAI POPESCU                               SECRETAR  GENERAL AL JUDEŢULUI,   

                                                                                          CRISTINA-ELENA RĂDULEA- ZAMFIRESCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 178 

Adoptată în ședința din data de 28.07.2022   

cu un număr de ____33_____ voturi 

din totalul numărului de consilieri 

 

 


