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REFERAT DE APROBARE

Proiectul de hotarare supus dezbaterii si aprobării Consiliului Local al Municipiului 
Turda priveşte numirea d-nei BICHIS CORNELIA STELUTA in funcţia de membru in 
Consiliul de Administraţie al societarii DOMENIUL PUBLIC TURDA SA

Cronologic, prin Hotararea nr. 183/11.09.2020 a Consiliul Local al Municipiului Turda s- 
a aprobat declanşarea procedurii de selecţie a membrilor Consiliului De administraţie ai 
Societarii DOMENIUL PUBLIC TURDA S.A, conform prevederilor HG 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.

Procedura de selecţie a fost aprobata pentru un număr de 7 membri ai Consiliului de 
Administraţie.

Societatea specializata in recrutarea resurselor umane, care a desfasurat procesul de 
recrutare de membrii ai consiliului de Administraţie a întocmit, in urma desfăşurării 
interviurilor, a Raportului privind numirile finale in procesul de numire a membrilor 
Consiliului de Administraţie al societăţii DOMENIUL PUBLIC TURDA, inaintat 
Consiliului Local, cunr. 29/19.01.201

Potrivit prevederilor art 28 alin (1) al OUG 109/2011 “în cazul societăţilor administrate 
potrivit sistemului unitar, consiliul de administraţie este format din 3 - 7  membri, persoane 
fizice sau juridice, cu experienţă în îmbunătăţirea performanţei societăţilor sau regiilor 
autonome pe care le-au administrat sau condus. ’’ iar potrivit prevederilor art 29 alin (1) din 
acelaşi act normativ “Membrii consiliului de administraţie sunt desemnaţi de adunarea 
generală a acţionarilor, la propunerea consiliului de administraţie în funcţie sau a 
acţionarilor. ”

Mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv neputand depăşi 4 ani.
Persoana numita in calitate de administrator isi va exercita mandatul in temeiul unui 

contract de mandat, aprobata prin hotarare a Consiliului Local.
In temeiul prevederilor art. 136 din OG 57/2019, privind Codul Administrativ, cu 

modificările si completările ulterioare imi exprim iniţiativa de promovare a proiectului de 
hotărâre privind numirea d-nei BICHIS CORNELIA STELUTA in funcţia de membru in 
Consiliul de Administraţie al societăţii
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