
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:  

-Expunerea de motive la proiectul 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.  

PROIECT, 

Avizat pentru legalitate, 

Secretar general al judeţului, 

Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

 



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.______  

Adoptată în ședința din data de _______2022  

cu un număr de _________ voturi  

din numărul consilierilor prezenți  



 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL GORJ 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

a Proiectului de 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 

 

 

Procedura de selecție în vederea desemnării membrilor consiliului de administrație al 

întreprinderilor publice este reglementată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind 

guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, și Hotărârea 

Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011. 

În aplicarea prevederilor legale mai sus invocate, prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 

139/31.07.2017 a fost aprobată declanșarea procedurii de selecție prealabilă a candidaților pentru funcțiile 

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

Jiu, fiind constituită în acest sens comisia de selecție, în următoarea componență: 

- Dobre Ionel, manager public - președinte comisie; 

- Slivilescu Lidia, șef serviciu - membru comisie; 

- Cornoiu Daniela, consilier - membru comisie; 

- Nimară Nidia, consilier - secretar comisie. 

De asemenea, în vederea desfășurării procedurii de selecție, prin hotărârile Consiliului Județean 

Gorj nr. 151/07.09.2017 și nr. 202/28.11.2017 a fost aprobat, respectiv completat profilul Consiliului de 

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

acestuia. 

Comisia constituită prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 139/31.07.2017 și-a desfășurat 

activitatea în baza Regulamentului de selecție prealabilă a candidaților pentru funcțiile de membri ai 

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

de Președintele Consiliului Județean Gorj sub nr. 10013/2017.  

Potrivit Raportului privind numirile finale nr. 9395/2018, întocmit de comisie la finalizarea 

procedurii de selecție prealabilă, a fost selectat un singur candidat, pentru celelalte două funcții de membru 

al consiliului de administrație nefiind depuse candidaturi. 

În aceste condiții, prin Hotărârea Consiliului Gorj nr. 107/2018 s-a luat act de rezultatul procedurii 

de selecție prealabilă, fiind împuterniciți reprezentanții autorității în Adunarea Generală a Acționarilor 

pentru numirea domnului Pungan Marian - Constantin, candidat selectat, în funcția de membru al 

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

Prin același act administrativ a fost stabilită reluarea procedurii de selecție a candidaților pentru 

completarea componenței statutare a Consiliului de administrație al Societății Comerciale ,,Parc Industrial 

Gorj” S.A. - Bumbești - Jiu. 

Până în prezent, cele două funcții de membru al Consiliului de administrație nu au fost ocupate, 

nefiind depuse candidaturi în cadrul procedurilor de selecție organizate pentru ocuparea acestora în 

perioada 2018-2021, iar cea de-a treia funcție a devenit vacantă prin demisia ocupantului acesteia - domnul 

Pungan Marian - Constantin, selectat potrivit legii. 

Având în vedere cele prezentate, se propune Consiliului Județean Gorj, în calitate de autoritate 

tutelară a Societății Comerciale ,,Parc Industrial Gorj” S.A. - Bumbești - Jiu, aprobarea reluării procedurii 

de selecție prealabilă a candidaților pentru funcțiile de membri ai Consiliului de administrație Societății 

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

Pentru desfășurarea procedurii de selecție prealabilă, se propune constituirea comisiei de selecție în 

condițiile prevăzute de art. 29 alin. (3) din  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011, cu 

modificările și completările ulterioare, respectiv 



 

 

La societăţile prevăzute la art. 2 pct. 2 lit. b) şi c) în cazul în care autoritatea publică tutelară, în 

numele acţionarului - stat sau unitate administrativ-teritorială, sau întreprinderea publică care deţine o 

participaţie majoritară sau de control propune candidaţi pentru funcţiile de membri ai consiliului de 

administraţie, aceste propuneri sunt făcute în baza unei selecţii prealabile efectuate de o comisie formată 

din specialişti în recrutarea resurselor umane.  

Având în vedere cele prezentate, propun Consiliului Județean Gorj adoptarea Proiectului de 

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. 

 

 

 

 

INIŢIATOR, 

PREŞEDINTE, 

COSMIN-MIHAI POPESCU 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GORJ 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la Proiectul de 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  

 

 

Prin prezentul proiect de hotărâre se propune Consiliului Judeţean Gorj 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.  

Temeiul legal este asigurat de: 

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

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa 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 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice. 

În aplicarea dispozițiilor legale mai sus invocate, prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 

139/31.07.2017 a fost aprobată declanșarea procedurii de selecție prealabilă a candidaților pentru funcțiile 

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

Jiu, fiind constituită în acest sens comisia de selecție, în următoarea componență: 

- Dobre Ionel, manager public - președinte comisie; 

- Slivilescu Lidia, șef serviciu - membru comisie; 

- Cornoiu Daniela, consilier - membru comisie; 

- Nimară Nidia, consilier - secretar comisie. 

De asemenea, în vederea desfășurării procedurii de selecție, prin hotărârile Consiliului Județean 

Gorj nr. 151/07.09.2017 și nr. 202/28.11.2017 a fost aprobat, respectiv completat profilul Consiliului de 

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

Comisia constituită prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 139/31.07.2017 și-a desfășurat 

activitatea în baza Regulamentului de selecție prealabilă a candidaților pentru funcțiile de membri ai 

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

Președintele Consiliului Județean Gorj sub nr. 10013/2017.  

Potrivit Raportului privind numirile finale nr. 9395/2018, întocmit de comisie la finalizarea 

procedurii de selecție prealabilă, a fost selectat un singur candidat, pentru celelalte două funcții de membru 

al consiliului de administrație nefiind depuse candidaturi. 

În aceste condiții, prin Hotărârea Consiliului Gorj nr. 107/2018 s-a luat act de rezultatul procedurii de 

selecție prealabilă, fiind împuterniciți reprezentanții autorității în Adunarea Generală a Acționarilor pentru 

numirea domnului Pungan Marian - Constantin, candidat selectat, în funcția de membru al Consiliului de 

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

Prin același act administrativ a fost stabilită reluarea procedurii de selecție a candidaților pentru 

completarea componenței statutare a Consiliului de administrație al Societății Comerciale ,,Parc Industrial 

Gorj” S.A. - Bumbești - Jiu. 

Până în prezent, cele două funcții de membru al Consiliului de administrație nu au fost ocupate, 

nefiind depuse candidaturi în cadrul procedurilor de selecție organizate pentru ocuparea acestora în perioada 

2018-2021, iar cea de-a treia funcție a devenit vacantă prin demisia ocupantului acesteia - domnul Pungan 

Marian - Constantin, selectat potrivit legii. 

Având în vedere cele prezentate, se propune Consiliului Județean Gorj, în calitate de autoritate 

tutelară a Societății Comerciale ,,Parc Industrial Gorj” S.A. - Bumbești - Jiu, aprobarea reluării procedurii de 

selecție prealabilă a candidaților pentru funcțiile de membri ai Consiliului de administrație Societății 

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



 

 

Pentru desfășurarea procedurii de selecție prealabilă, se propune constituirea comisiei de selecție în 

condițiile prevăzute de art. 29 alin. (3) din  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011, cu modificările 

și completările ulterioare, respectiv 

La societăţile prevăzute la art. 2 pct. 2 lit. b) şi c) în cazul în care autoritatea publică tutelară, în 

numele acţionarului - stat sau unitate administrativ-teritorială, sau întreprinderea publică care deţine o 

participaţie majoritară sau de control propune candidaţi pentru funcţiile de membri ai consiliului de 

administraţie, aceste propuneri sunt făcute în baza unei selecţii prealabile efectuate de o comisie formată 

din specialişti în recrutarea resurselor umane.  

Față de cele expuse, considerăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru adoptarea Proiectului de 

hotărâre în forma prezentată. 

 

 

 

Direcţia juridică, dezvoltarea capacităţii 

administrative și achiziții publice 

Director executiv, 

Marcău Costel 

 

Serviciul resurse umane, 

managementul funcţiei publice, 

și al unităților sanitare preluate, 

Şef serviciu, 

Slivilescu Lidia 
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