
ROMÂNIA  

JUDEŢUL GORJ 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

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 

 

Consiliul Județean Gorj  
Având în vedere:  

-Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre;  

-Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre;  

-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 și IMM-uri;  

-Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale republicată (r2), cu modificările și 

completările ulterioare;  

-Prevederile art. 3 pct. 2 lit. a) și b), art. 28 alin. (1) și alin. (3) - (7) și art. 29 alin. (3) din Ordonanța 

de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu 

modificările și completările ulterioare;  

-Prevederile art. 4 alin. (4) și (5) din anexa nr. 1 la Hotărârea 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;  

-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. 129/2017 pentru stabilirea unor măsuri în vederea inițierii 

procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al întreprinderii publice Societatea 

Comercială „Parc Industrial Gorj” S.A. – Bumbești-Jiu;  

-Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 139/2017 pentru stabilirea unor măsuri în vederea 

desemnării membrilor Consiliului de administrație al Societății Comerciale ,,Parc Industrial Gorj” S.A. - 

Bumbești – Jiu, cu modificările și completările ulterioare;  

-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, 

cu completările ulterioare;  

- Demisia domnului Pungan Marian-Constantin din funcția de membru al Consiliului de 

administrație al Societății Comerciale ,,Parc Industrial Gorj” S.A. - Bumbești – Jiu, înregistrată sub nr. 

150/17.12.2020; 

-   Prevederile art. 173, alin. (1), lit. a) coroborat cu art. 173, alin. (2), lit. d) din Ordonanța de urgență 

a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  
În temeiul prevederilor 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. Se aprobă reluarea Procedurii de selecție prealabilă a candidaţilor pentru funcțiile de membri 

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

 

 

 

 



Art. 2. (1) Pentru realizarea Procedurii de selecție prevăzute la art. 1, se constituie Comisia de 

selecție, în următoarea componență:  

Președinte: Dobre Ionel - manager public 

Membri:     Slivilescu Lidia - șef serviciu 

                   Cornoiu Daniela - consilier 

Secretar:     Florea Giorgiana - consilier 

 (2) Actele administrative privind aprobarea și completarea profilului Consiliului de administrație al 

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

autoritatea publică tutelară în procedura de selecție inițială, rămân în vigoare. 

Art. 3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către reprezentanții Consiliului 

Județean Gorj în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Comerciale „Parc Industrial Gorj” S.A. - 

Bumbești-Jiu și de către Comisia de selecție prevăzută la art. 2 alin. (1), cu sprijinul compartimentelor de 

resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj.  

 

 

 

PREŞEDINTE, 

COSMIN-MIHAI POPESCU 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

 CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 15  

Adoptată în ședința din data de 31.01.2022  

cu un număr de 32 de voturi  

din numărul consilierilor prezenți  


