
 
Proiect anunt pe site-ul Autoritatii Publice Tutelare 
 
 

ANUNT  PUBLIC 
 

 
         Autoritatea Publica Tutelara, Consiliul Local al Orasului Huedin, organizeaza, prin 
comisia de selectie desemnata prin HCL, evaluarea /selectia prealabila in vederea 
desemnarii unui numar de  doi membri in Consiliul de administratie pentru intreprinderea 
publica SC SALUBRITERM SERV S.R.L. 
 
          Evaluarea/selectia prealabila se organizeaza in conditiile respectarii prevederilor 
OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice , aprobata prin 
Legea nr.111/2016,  ale HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011, a prevederilor din  OUG nr. 57/2019 
privind Codul administrativ. 
 
   Procedura de evaluare/selectie cuprinde doua etape :  
                              Etapa I :  selectia dosarelor  
                              Etapa II :  interviu si proba scrisa  pentru candidatii  inscrisi in lista 
scurta declarati admisi dupa prima etapa ( interviul si proba scrisa se vor sustine in limba 
romana) 
    
          Conditii de participare : 
 

 experienta in administrarea/managementul unor societati comerciale profitabile; 
 studii superioare; 
 cunoasterea limbii romane /scris, vorbit; 
 domiciliul stabil/rezidenta in Romania; 
 capacitate deplina de exercitiu; 
 nu intra sub incidenta art.6 si art. 7 din OUG 109/2011 privind guvernanta 

corporativa a intreprinderilor publice; 
 sa aiba cunostinte, aptitudini si experienta necesara pentru a-si indeplini cu 

success mandatul de administrator; 
 sa cunoasca responsabilitatea postului si sa isi poata forma viziuni pe termen scurt 

si mediu; 
 sa aiba capacitatea de asumare a responsabilitatilor fata de intregul consiliu si  sa  

dea dovada  de integritate si independent; 
 sa aiba cunostintele necesare, aptitudini si experienta necesare in in critica 

constructiva, munca in echipa, comunicare, cultura financiara, luarea de decizii si 
detectarea tiparelor pentru a contribui la activitatea consiliului ca intreg. 



Dosarul de participare trebuie sa contina :  
 

 CV; 
 copie dupa actul de identitate; 
 copie dupa documentele care atesta pregatirea profesionala; 
 cazier judiciar; 
 cazier fiscal; 
 adeverinta medicala din care rezulte starea de sanatate corespunzatoare 

pentru exercitarea functiei in cauza; 
 documente/adeverinta  din care sa rezulte experienta in administrarea 

/managementul unor societati comerciale profitabile; 
 copie dupa carnetul de munca; 
 declaratie pe propria raspundere data in conformitate cu prevederile art. 

6 si art. 7 din OUG nr.109/2011 , privind guvernanta corporativa a 
intreprinderilor publice si ale art.326 Noul Cod Penal , privind falsul in 
declaratii,  privind calitatea de membru în consilii de administraţie ale 
întreprinderilor publice, altele decât cel în care urmează a fi numit 
(maxim trei consilii); 

 declaraţie de consimţământ prin care candidatul îşi exprimă acordul de 
a se procesa datele sale personale în scopul procedurii de recrutare şi 
selecţie.  
 

       Proba scrisa, pentru candidații declarați “admis” după etapa I, se va face pe baza 
următoarei bibliografii: 

          OUG 109/2011, guvernanta corporativa a intreprinderilor publice; 

          Legea 31/16.11.1990 - privind societățile comerciale actualizata; 

          Legea 51/ 8.03.2006 - a serviciilor comunitare de utilități publice; 

         Legea 325/14.07.2006 , actualizata - a serviciului public de alimentare 
cu energie termică. 

 Proba interviu se va desfasura in baza criteriilor de evaluare a probei interviu. 

           Publicarea anunţului privind selecţia membrilor consiliului de administraţie  
se face cu cel puţin 30 de   zile înainte de data-limită pentru depunerea candidaturilor 
specificată în anunţ. 
 
            Dosarele de participare se depun pana la data de 08.06.2021 , ora 15,00 la 
sediul Primariei Orasului Huedin.     



 Etapele procesului de recrutare si selecţie: 
 

Prezenta secţiune defineşte etapele procesului de recrutare şi selecţie, termene 
limită, documente necesare, precum şi părţile implicate. 
 
      A.  Tabel cu etapele recrutării: 
 

  Nr.   Data Decizia /document/procedura Responsabil 
1. 26.02.2021 

 
19.04.2021 

 HCL nr   24/26.02.2021  declansare procedura de selctie , 
numire comisie de selectie 
HCL nr. 44/ 19.04.2021 modificare membru in comisia de 
selectie 

     
Autoritate Publica 

Tutelara 

2. 26.02.2021 Publicare Componenta Initiala a Planului de Selectie, pe 
site  

 Autoritate Publica 
Tutelara 

3. 05.03.2021 Formularea de propuneri privind componenta initiala Adrese, propuneri 
 4. 08..03.2021 Definitivarea si aprobarea profilului Consiliului de 

administratie , profilului membrilor consiliului si matricea 
membrilor consiliului  
Definitivarea componentei Integrale a Planului de Selectie 

   Autoritate 
Publica Tutelara 

Comisia de 
selectie 

5. 
 

6. 

08.03.2021 
 
10.05.2021 

Finalizarea Planului de Selectie 
Publicarea Planului Integral de Selectie 
Publicarea anuntului de angajare  

Autoritate Publica 
Tutelara 

Comisia de 
selectie 

7. maxim 30 
de zile de la 
publicare 
anunt 

 
Depunerea dosarelor de candidatura 
Intocmirea listei lungi de candidati 

Autoritate Publica 
Tutelara 

Comisia de 
selectie 

8. 09.06.2021 Analiza dosarelor de candidatura 
selectia dosarelor pentru lista scurta 

Comisia de 
selectie 

9. 09.06.2021 Verificari suplimentare a dosarelor 
Comunicarea in scris a scrisorilor de acceptare/respingere 
a dosarelor de candidatura 

Comisia de 
selectie 

10. 09.06.2021 Publicarea listei scurte de candidati 
 

Comisia de 
selectie 

11. 14.06.2021 Termen limita de depunere a declaratiei de intentie a 
candidatilor 

Comisia de             
selectie 

12. 15.06.2021 Analiza si elaborarea matricelor candidatilor 
 

Comisia de 
selectie 

13. 16.06.2021 Interviuri si proba scrisa Comisia de 
selectie 



14. 17.06.2021 Termen pentru depunere contestatii Comisia de 
selectie 

15. 18.06.2021 Desemnarea listei de propuneri Comisia de 
selectie 

16. 18.06.2021 Intocmirea raportului pentru numirile finale si 
transmiterea acestuia catre conducatorul Autoritatii 
Publice Tutelare in vederea mandatarii reprezentantului 
autoritatii tutelare  cu propunerea de membrii  in C.A.  

Comisia de 
selectie 

 


