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ROMÂNIA - JUDEȚUL TULCEA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA 
 
 

 
HOTĂRÂREA NR. 283 

pentru aprobarea Raportului privind numirile finale al Comisiei de Selecție și mandatarea 

reprezentanților unității administrativ-teritoriale Municipiul Tulcea în Adunarea Generală a 

Acționarilor de la societatea Transport Public S.A. Tulcea pentru numirea a trei membri în 

Consiliul de Administrație al acestei societăți 

 
Consiliul Local al Municipiului Tulcea, județul Tulcea, întrunit în ședință extraordinară la 

data de 15.10.2021. 

Examinând proiectul de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind numirile finale al 

Comisiei de Selecție și mandatarea reprezentanților unității administrativ-teritoriale Municipiul 

Tulcea în Adunarea Generală a Acționarilor de la societatea Transport Public S.A. Tulcea pentru 

numirea a trei membri în Consiliul de Administrație al acestei societăți, proiect din inițiativa 

consilierului local George Șinghi; 

Luând în discuție referatul de aprobare al consilierului local George Șinghi  nr. 38012 din data 

de 06.10.2021 și raportul Compartimentului Guvernanță Corporativă, înregistrat cu nr. 38013 din 

data de 06.10.2021; 

Reținând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 3 pct. (2) lit. b), art. 28 și art. 29 alin. (1), alin. (3), alin. (5) și alin. (6) din  Ordonanta de 

Urgența a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu  

modificările și completările ulterioare; 

- art. 2, art. 12  lit. b), art. 44 din  Anexa 1  - Norme metodologice pentru stabilirea criteriilor 

de selecție, de întocmire a listei scurte de până la 5 candidați pentru fiecare post, a clasamentului 

acestora, a procedurii privind numirile finale, precum și a altor măsuri necesare implementării 

prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a 

întreprinderilor publice, la Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgența a Guvernului nr.109/2011 

privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice; 

- Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 62/25.02.2021 privind aprobarea 

Comisiei de Selecție a candidatilor pentru desemnarea membrilor  Consiliilor de Administrație ale 

societaților la care Municipiul Tulcea este actionar majoritar. 

În temeiul art. 129, alin (2), lit. a) și alin. (3), lit. d) și alin. 7, lit. n), art. 136, alin. 1), art. 139, 

alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 197, alin (4) și art. 199 din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului, nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

ART. 1 Se aprobă Raportul nr. 37234/30.09.2021 privind numirile finale ale candidaților 

selectați, conform Ordonanței de Urgența a Guvernului nr. 109/2011 și a Hotărârii Guvernului nr. 

722/2016, pentru funcția de Administratori, membri în Consiliul de Administrație al societății 

Transport Public  S.A., întocmit de Comisia de selecție a candidaților pentru desemnarea membrilor 

Consiliilor de Administrație ale societăților la care Municipiul Tulcea este acționar majoritar, 

numită prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 62/25.02.2021. 

ART. 2 Numirea membrilor în Consiliul de Administrație de către membrii Adunării 

Generale a Acționarilor de la Societatea Transport Public S.A. se va face din lista de candidați 

selectați, conform Ordonanței de Urgența a Guvernului nr. 109/2011 și a Hotărârii Guvernului       

nr. 722/2016, respectiv: 
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1. Constantinescu Emil  

2. Luca Doina 

3. Popescu Alexandru  

ART. 3 Se mandatează reprezentanții Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Tulcea în 

Adunarea Generală a Acționarilor de la Societatea Transport Public S.A. Tulcea să numească  

membrii în Consiliul de Administrație la această societate așa cum au fost nominalizați la art. 2. 

ART. 4 Secretarul general al Municipiului Tulcea va asigura comunicarea hotărârii 

autorităților și persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 

ART. 5 Hotărârea se comunică: 

- Compartimentului Guvernanță Corporativă; 

- Comisiei de Selecție; 

- Societății Transport Public S.A.; 

- Direcției Administrație Publică Locală; 

- Instituției Prefectului - Județul Tulcea. 

 
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi ale consilierilor locali din 16 consilieri locali prezenți. 

 

                        PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ             

             VICEPRIMAR,  

   George ȘINGHI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tulcea, str. Păcii, nr. 20, codul poștal 820033, tel: +40 0240-511 440, 

fax: +40 0240-517 736, e-mail:contact@primariatulcea.ro, site: www.primariatulcea.ro 
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CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR GENERAL,  

     Jr. Levent IUSUF 



3 
 



4 
 



5 
 



6 
 

 


