
HOTĂRÂREA NR.49  
 
PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI PENTRU NUMIREA  FINALA NR. 3707/07.02.2018 AL 
COMISIEI DE SELECŢIE ŞI MANDATAREA REPREZENTANŢILOR CONSILIULUI LOCAL 

AL MUNICIPIULUI TULCEA ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR DE LA 
SOCIETATEA TRANSPORT PUBLIC S.A. PENTRU NUMIREA  MEMBRULUI ÎN 

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL ACESTEI SOCIETĂŢI  
 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară 
la data de 28.02.2018, legal constituită; 

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Raportului pentru numirea finala  
nr. 3707/07.02.2018 al Comisiei de selecţie şi mandatarea reprezentanţilor Consiliului 
Local al Municipiului Tulcea în Adunarea Generală a Acţionarilor de la societatea 
Transport Public S.A. pentru numirea membrului în Consiliul de Administraţie al acestei 
societăţi, proiect din iniţiativa primarului; 

Retinand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului 
Tulcea.  

Având în vedere prevederile: 
- Legii nr.111/2016 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului  

nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice; 
- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a 

întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Hotărârii 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; 

- Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 111/28.11.2016 privind 
stabilirea unele măsuri de demarare a procedurii de selecţie pentru membrii consiliilor de 
administraţie ale societăţilor la care Consiliul Local  al Municipiului Tulcea este acţionar 
majoritar;  

În temeiul art. 36 alin. (2), lit.a), alin. (3) lit. c) şi alin. (9), art. 45 alin. (1) şi (6),  
art. 49 alin. (1) şi (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind 
Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art.1 Se aprobă Raportul nr. 3707/07.02.2018 pentru numirea finala a candidatului 
selectat, conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 şi Hotărârii 
Guvernului nr. 722/2016, pentru functia de Administrator, membru în Consiliul de 
Administraţie al societăţii Transport Public S.A., întocmit de Comisia de selecţie numită 
prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 111/28.11.2016, conform 
anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Numirea membrului în Consiliul de Administraţie de către membrii Adunării 
Generale  a Acţionarilor de la Societatea Transport Public S.A. se va face din lista de 
candidaţi selectaţi, conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 şi 



Hotărârii Guvernului  
nr. 722/2016, respectiv: 

1. Munteanu Alexandru Dan. 
Art.3 Se mandatează reprezentanţii Consiliului Local al Municipiului Tulcea în 

Adunarea Generală a Acţionarilor de la Societatea Transport Public S.A. să numească 
membrul în Consiliul de Administraţie la această societate aşa cum a fost nominalizat la 
art. 2. 

ART.4 Secretarul Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei hotărâri, 
Societăţii Transport Public S.A., reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului 
Tulcea în Adunarea Generală a Acţionarilor de la Societatea Transport Public S.A, 
autorităţilor şi persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 
 
 

Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi ale consilierilor locali din 20 consilieri locali 
prezenţi. 

 
      
      CONTRASEMNEAZĂ                                                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                 SECRETAR,                                                                    CONSILIER, 
 
           Jr. BRUDIU Maria                                                      VIZAUER Lavinia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Judeţul Tulcea 

U.A.T.  Municipiul Tulcea 
 

                                                                                       Nr. înregistrare 
________/________ 

Operator de date cu caracter personal 2492 
 
 
 

Procedura de Recrutare si Selectie a unui membru in Consiliul de 
Administratie al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Tulcea, aprobata prin 
Dispozitia Nr. 1817/19.10.2017 . 
 

 
 

RAPORT DE PROPUNERE DE NOMINALIZARE  
pentru functia de membru in Consiliul de Administratie  al S.C. 

TRANSPORT PUBLIC  S.A. TULCEA 
 
 

RAPORTUL COMISIEI DE SELECTIE 
  
 
         Privind numirea unui membru in Consiliul de Administrate al S.C. 
TRANSPORT PUBLIC S.A., societate pentru care Consiliul Local al Municipiului 
Tulcea are calitatea de autoritate publica tutelara. 
 
              In conformitate cu prevederile: 
O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
 
                  si ale 
 



H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor 
prevederi din Ordonanta de Urgenta a Guvenului nr. 109/2011 privind guvemanta 
corporativa a intreprinderilor publice. 
 
          In perioada 19.10.2017-18.01.2018,comisia de selectie a desfasurat 
procedura de recrutare si selectie, a unui membru in consiliul de administratie al 
S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A., asistata de expertul independent specializat in 
recrutarea resurselor umane S.C. EDG Consult S.R.L., in baza Contractului de 
Servicii nr. 23688/12.09.2017. 
 
        In cadrul procesului de recrutare si selectie, Comisia, asistata de expertul 
independent a indeplinit toate etapele specifice procedurii, prevazute de O.U.G. nr. 
109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, dupa cum 
urmeaza: elaborarea componentei initiale a planului de selectie, publicarea 
anuntului cu privire la concursul de recrutare a unui membru in Consiliul de 
Administratie al S.C. Transport Public S.A. Tulcea, intocmirea listei lungi, 
intocmirea listei scurte, publicarea scrisorii de asteptari si informarea candidatului 
din lista scurta cu privire la elaborarea de catre acesta a declaratiei de intentie, 
intocmirea componentei integrale si ultima etapa, desfasurarea interviului cu 
candidatul. 
           
           Astfel va facem cunoscute urmatoarele: 
 

 Conformitatea conditiilor stabilite in publicatia de concurs; evaluare dosar; 
 - Concluzie: dosarul de candidatura al candidatului Munteanu Alexandru Dan, 
depus in vederea ocuparii postului de membru in Consiliul de Administrate al S.C. 
TRANSPORT PUBLIC S.A. este conform cerintelor formulate de catre autoritatea 
publica tutelara – Consiliul Local al Municipiului Tulcea. 

 
 Evaluarea declaratiei de intentie si alinierea acesteia la scrisoarea de 

asteptari; 
 - Concluzie: declaratia de intentie a candidatului Munteanu Alexandru Dan se 
aliniaza cerintelor formulate in scrisoarea de asteptari, atat la nivel de intentie, cat 
si la nivel de calitati, aceasta fiind conform cerintelor formulate de catre autoritatea 
publica tutelara in procesul de selectie si recrutare in vederea ocuparii postului de 
membru in Consiliul de Administrate al S.C. TRANSPORT PUBLIC  S.A. 

 
 Evaluare interviu; 

 - Concluzie: interviul candidatului Munteanu Alexandru Dan a fost punctat cu 
calificativul exceptional, in cadrul procesului de selectie si recrutare in vederea 



ocuparii functiei de membru in Consiliul de Administrate al S.C. TRANSPORT 
PUBLIC  S.A. 

 
 Transpunerea rezultatelor obtinute in urma interviului in matricea 

consiliului; 
 - Concluzie: in urma transpunerii rezultatelor candidatului Munteanu Alexandru 
Dan in matricea consiliului, candidatul a obtinut un punctaj total de 103.67 puncte, 
total ponderat 91.17 puncte, clasandu-se pe locul 1 din 1, in cadrul procesului de 
selectie si recrutare in vederea ocuparii postului de membru in Consiliul de 
Administrate al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. 
 
       Rezultatele obtinute in urma procedurii de recrutare pentru ocuparea functiei 
de membru in Consiliul de Administratie al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. 
sunt: 
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Candidati Punctaj 
obtinut 
in urma 
evaluarii 
dosarului 

Punctaj 
obtinut in 
urma 
interviulu
i (inclusiv 
alinierea 
declaratie
i de 
intentie la 
scrisoarea 
de 
asteptari 

Total 
punctaj 
in urma 
evaluarii 

Rezultat total 
in urma 
transpunerii 
punctajului 
obtinut la 
interviu in 
matricea 
consiliului 

Rezultat 
ponderat in 
urma 
transpunerii 
punctajului 
obtinut la 
interviu in 
matricea 
consiliului 

1 Munteanu 
Alexandru 
Dan 

10 94.85 104.85 103.67 91.17 

 
           In considerarea celor prezentate mai sus si ca urmare a parcurgerii tuturor 
etapelor din cadrul procesului de recrutare si selectie si a clasificarii candidatilor, 
conform rezultatelor obtinute in urma evaluarii in matricea consiliului si in fisa de 
interviu a competentelor masurabile, a trasaturilor si a conditiilor care trebuie 
indeplinite in mod ideal de membrii consiliului de administratie, individual si 
colectiv, impreuna cu aptitudinile, cunostintele, experienta si alte atribute ale 
candidatilor implicati, in conformitate cu prevederile art. 44, alin. (9), lit. b, din 
H.G. NR. 722/2016, Comisia de Selectie asistata de expertul independent 
specializat in recrutarea resurselor umane inainteaza Actionarilor S.C. 
TRANSPORT PUBLIC S.A. prezentul raport ce are ca si concluzie propunerea 



candidatului Munteanu Alexandru Dan pentru nominalizarea in functia de 
membru in Consiliul de Administrate al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. 
 
 

COMISIA DE SELECTIE 
 
 
        Luca Andaluzia-presedinte comisie. 
 
 
       Vizauer Lavinia-membru. 
 
 
       Sacu Stere-membru. 
 
 
       Iusuf Leventh-membru. 
 
 
        Ilie Maria-Aurora-membru. 
 
 
         Bucur Nuti-Ionica-membru. 
 
 
        Purice Ariadna-Iolanda-secretar comisie. 
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