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ANUNŢ 
privind selecția pentru desemnarea membrilor în Consiliul de Administrație al S.C PARC 

INDUSTRIAL STREJNICU S.R.L.  
 
Consiliul Local al Comunei Târgşoru Vechi si S.C. ECO SERVICIUL APA – CANAL -
SALIBRIZARE TIRGSORU VECHI S.R.L., în calitate de autoritati tutelare a S.C. PARC 
INDUSTRIAL STREJNICU S.R.L., prin comisia de selecție, anunță organizarea procesului de 
selecție pentru desemnarea membrilor în Consiliul de Administrație al S.C. PARC 
INDUSTRIAL STREJNICU S.R.L., în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 cu 
modificările și completările ulterioare și H.G. nr.722/2016 .  
 Selectia se va organiza cu respectarea prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 
109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice modificata si aprobata prin 
Legea nr. 111/2016 precum si a Legeii nr. 186/2013 privind constituirea si functionarea 
parcurilor industriale, la Primăriei Comunei Târgşoru Vechi , Sat Strejnicu , Strada Principala , 
Nr .200, camera  27 si va consta in depunerea de catre candidati a unui dosar de candidatura si 
sustinerea unui interviu de selectie, dupa urmatorul calendar : 
Depunerea candidaturilor se va face pana la data de – 29.10.2020  
Selectia dosarelor se va  face pana la data de 05.11.2020 
Comunicarea  rezultatului selectiei dosarelor 6.11.2020 
Afisarea / comunicarea anuntului privind candidatii din lista scurta 06.11.2020 
Depunerea declaratiilor de intentie pana la data de  13.11.2020 
Interviul de selectie a candidatilor din lista scurta in data de 17.11.2020 
Transmiterea catre conducatorul Autoritatii Publice tutelare a raportului pentru numirea finala – 
19.11.2020 
 
Număr de posturi - 3 (trei ) administratori. 

 
Pot candida persoanele care îndeplinesc următoarele condiții: 
• să aibă cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 
aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; 
• să cunoască limba română (scris și vorbit); 
• capacitate deplină de exercițiu; 
• stare de sănătate corespunzătoare funcției pe care candidează, atestată pe bază de document 
medical ; 
• să nu aibă înscrieri în cazierul fiscal și judiciar; 
• cel puțin doi dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii superioare de 
lungă durată absolvite cu diploma de licență în domeniul economic sau juridic, și experiență 
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în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani; 
• experiență în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-au 
administrat sau condus ; 
• minim 5 ani experiență profesională; 
• să nu fi fost destituit dintr-o funcție publică sau să nu fi încetat contractul individual de 
muncă pentru motive imputabile salariatului în ultimii 5 ani; 
• persoanele care nu pot fi fondatori , potrivit art.6 alin (2) din Legea 31/1990 privind 
societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu vor putea fi nici 
administratori; 
• nu poate fi mai mult de un membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de 
personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții 
publice; 
• să nu facă parte din mai mult de 3 (trei) consilii de administraţie ale unor întreprinderi 
publice, așa cum sunt definite de O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările 
ulterioare, la data depunerii candidaturii; 
• să evite situațiile de conflict de interese sau incompatibilități prevăzute de O.U.G. 109/2011 
privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările 
ulterioare și Legea 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 
 
Documente necesare pentru depunerea candidaturii: 
1. OPIS; 
2. Cererea de înscriere; 
3. CV  ; 
4. Copie act identitate; 
5. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor 
specializări; 
6. Copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în specialitatea 
studiilor; 
7. Cazier judiciar; 
8. Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de 
familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; 
9. Declaraţia pe propria răspundere a candidatului privind neîncadrarea în situația de conflict de 
interese; 
10. Declarația pe propria răspundere a candidatului că nu a fost destituit/ă dintr-o funcție publică 
sau nu i-a încetat contractual individual de muncă pentru motive imputabile în ultimii 5 ani; 
11. Declarația pe propria răspundere a candidatului de participare ca membru in consiliu de 
administrație; 
12. Declarația pe propria răspundere a candidatului privind statutul de funcție publică sau al altor 
categorii de personal din cadrul autorității sau instituției publice; 
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13. Declarația pe propria răspundere a candidatului că își dă consimțământul în vederea 
prelucrării datelor cu caracter personal. 
Copiile de pe actele de mai sus, se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele 
originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către comisia de selecție. 
 
Bibliografie: 
- Legea nr.31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
- O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și 
completările ulterioare; 
- H.G. 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 
intreprinderilor publice; 
- Legeii nr. 186/2013 privind constituirea si functionarea parcurilor industriale, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
- O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la 
care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct 
ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările și completările ulterioare; 
 
Comisia de selecție își rezervă dreptul de a solicita, pe parcursul procesului de evaluare și 
selecție, documente/informații noi care pot clarifica anumite aspecte din dosarul de candidatură. 
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