
ROMÂNIA                    Proiect, 

JUDEŢUL GORJ                                     AVIZEAZĂ,                          

CONSILIUL JUDEŢEAN                  SECRETAR AL JUDEŢULUI,          
                                       Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru stabilirea unor măsuri în vederea desemnării unui membru în Consiliul de 

administrație al Societăţii Comerciale „Parc Industrial Gorj” S.A. – Bumbeşti-Jiu 

 

Consiliul Județean Gorj 

 

Având în vedere: 

-Expunerea de motive la proiectul de hotărâre; 

-Raportul de specialitate al Direcției juridice, dezvoltarea capacității administrative și 

achiziții publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj; 

-Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică;  

-Raportul de avizare al Comisiei  buget - finanțe; 

-Raportul de avizare al Comisiei pentru industrie, agricultură, silvicultură și protecția 

mediului; 

-Raportul de avizare al Comisiei pentru servicii publice si IMM-uri;  

-Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 16/2003 privind înființarea Societății 

Comerciale „Parc Industrial Gorj” S.A. – Bumbești-Jiu; 

-Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 11/2012 privind aprobarea modificării și 

completării Statutului Societății Comerciale „Parc Industrial Gorj” S.A. – Bumbești-Jiu; 

-Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 129/2017 pentru stabilirea unor măsuri în 

vederea inițierii procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al 

întreprinderii publice Societatea Comercială „Parc Industrial Gorj” S.A. – Bumbești-Jiu; 

-Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 139/2017 pentru stabilirea unor măsuri în 

vederea desemnării membrilor Consiliului de administrație al Societății Comerciale ,,Parc 

Industrial Gorj” S.A. - Bumbești - Jiu; 

-Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 151/2017 pentru aprobarea profilului 

Consiliului de administrație al Societății Comerciale ,,Parc Industrial Gorj” S.A.  - Bumbești - 

Jiu și al membrilor acestuia; 

-Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 202/2017 pentru completarea Hotărârii 

Consiliului Județean Gorj nr. 151/2017 pentru aprobarea profilului Consiliului de administrație 

al Societății Comerciale ,,Parc Industrial Gorj” S.A.  - Bumbești - Jiu și al membrilor acestuia; 

-Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Gorj pentru aprobarea Scrisorii de 

așteptări privind Consiliul de administrație al Societății Comerciale ,,Parc Industrial Gorj” S.A. 

- Bumbești-Jiu. 

-Raportul nr. 9395 din 12.07.2018 întocmit de Comisia de selecție prealabilă a 

candidaților pentru funcțiile de membri ai Consiliului de administrație al Societății Comerciale 

„Parc Industrial Gorj” S.A. - Bumbești-Jiu, transmis prin adresa nr. 9516 din 16.07.2018; 

-Prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor 

publice, cu modificările și completările ulterioare; 

-Prevederile H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța 

corporativă a întreprinderilor publice;   

-Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, R2, cu modificările și 

completările ulterioare; 



-Prevederile art. 91, alin. 1, lit. a coroborat cu art. 91, alin. 2, lit. d  din Legea nr. 

215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare. 

În baza art. 97, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 Autoritatea publică tutelară - Consiliul Județean Gorj, în numele acționarului 

unic – U.A.T. Județul Gorj, ia act de rezultatul procedurii de selecție prealabilă a candidaţilor 

pentru funcţiile de membri ai Consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale „Parc 

Industrial Gorj” S.A. – Bumbești-Jiu, consemnat în Raportul nr. 9395 din 12.07.2018, întocmit 

de Comisia de selecție constituită prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 139/2017. 

 

Art. 2 Se împuternicesc reprezentanții Consiliului Județean Gorj în Adunarea Generală 

a Acționarilor S.C. „Parc Industrial Gorj” S.A. – Bumbești-Jiu pentru numirea domnului 

Pungan Marian-Constantin în funcția de membru al Consiliului de administrație al Societății 

Comerciale ,,Parc Industrial Gorj” S.A. - Bumbești – Jiu. 

 

Art. 3 (1) Consiliul Județean Gorj, în calitate de autoritate publică tutelară, va relua 

procedura de selecție a candidaților pentru completarea componenței statutare a Consiliului de 

administrație al Societății Comerciale „Parc Industrial Gorj” S.A. – Bumbești-Jiu.  

(2) Procedura de selecție a candidaților se va realiza de către Comisia de selecție 

constituită prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 139/2017. 

(3) Comisia de selecție prevăzută la alin. (2) va fi asistată de către expertul independent 

selectat în procedura inițială și desemnat în baza Contractului de prestări servicii de asistență 

nr. 12.914/2017. 

(4) Toate actele administrative adoptate de autoritatea publică tutelară în procedura de 

selecție inițială rămân în vigoare și își produc efectele și pentru procedura de selecție a 

candidaților pentru completarea componenței statutare a Consiliului de administrație al 

Societății Comerciale „Parc Industrial Gorj” S.A. – Bumbești-Jiu. 

 

Art. 4 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către reprezentanții 

Consiliului Județean Gorj în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. „Parc Industrial Gorj” 

S.A. – Bumbești-Jiu și de către Comisia de selecție prevăzută la art.3, alin. (2), cu sprijinul 

compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj. 

 
 

 

            PREŞEDINTE,                                                          CONTRASEMNEAZĂ, 

        Cosmin-Mihai Popescu                                          SECRETAR AL JUDEŢULUI,  

                                                                                            Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

 
 

 

 

 

Nr.______  

Adoptată în ședința din data de _______2018   

cu un număr de _________ voturi 

din totalul numărului de consilieri 



CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 

  

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri în vederea desemnării unui membru în  

Consiliul de administrație al Societății Comerciale „Parc Industrial Gorj” S.A. – Bumbești-Jiu 

 

 

 

Conform prevederilor Legii nr. 31/1991 privind societățile, republicată (r1), cu modificările și 

completările ulterioare, precum și ale actelor normative incidente, competența numirii membrilor 

consiliului de administrație revine adunării generale a acționarilor. 

 

Membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor la propunerea 

autorității publice tutelare, în numele acționarului unic, în baza unei proceduri de selecție realizate de 

către autoritatea publică tutelară. 

 

În realizarea procedurii de selecție, la nivelul autorității publice tutelare - Consiliul Județean Gorj, în 

numele acționarului unic – U.A.T. Județul Gorj, au fost adoptate/emise următoarele acte 

administrative: 

- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 139/2017 pentru stabilirea unor măsuri în vederea 

desemnării membrilor Consiliului de administrație al Societății Comerciale ,,Parc Industrial Gorj” 

S.A. - Bumbești - Jiu; 

- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 151/2017 pentru aprobarea profilului Consiliului de 

administrație al Societății Comerciale ,,Parc Industrial Gorj” S.A.  - Bumbești - Jiu și al membrilor 

acestuia; 

- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 202/2017 pentru completarea Hotărârii Consiliului 

Județean Gorj nr. 151/2017 pentru aprobarea profilului Consiliului de administrație al Societății 

Comerciale ,,Parc Industrial Gorj” S.A.  - Bumbești - Jiu și al membrilor acestuia; 

- Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Gorj pentru aprobarea Scrisorii de așteptări privind 

Consiliul de Administrație al Societății Comerciale ,,Parc Industrial Gorj” S.A. - Bumbești-Jiu. 

 

Comisia de selecție, constituită prin hotărârea autorității publice tutelare - Consiliul Județean Gorj, și-a 

desfășurat activitatea în baza Regulamentului de selecție prealabilă a candidaților pentru funcțiile de 

membri ai Consiliului de administrație al Societății Comerciale ,,Parc Industrial Gorj” S.A. - Bumbești 

- Jiu nr. 10013/2017, aprobat de Președintele Consiliului Județean Gorj. 

 

Rezultatele etapelor de selecție au fost consemnate de către Comisia de selecție în procesele-verbale 

nr. 3396/2018 și nr. 3490/2018, candidatul îndeplinind criteriile minime de selecție, drept pentru care a 

fost înscris, în baza acestor rezultate, în Lista scurtă de candidați înregistrată sub nr. 3491/2018, iar 



selecția finală a fost realizată pe bază de interviu, rezultatul obținut de candidat fiind consemnat în 

Procesul - verbal nr. 9217/2018. 

 

După parcurgerea etapelor legale de selecție, în temeiul art. 44, alin. (9), lit. b) din Anexa nr. 1 la 

Hotărârea Guvernului nr. 722/2016, comisia de selecție a întocmit Raportul nr. 9395/2018 potrivit 

căruia domnul Pungan Marian-Constantin este singurul candidat selectat pentru funcția de membru al 

Consiliului de administrație, fără statut de independent, cu studii universitare de licență absolvite cu 

diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în 

domeniul științelor inginerești și experiență în domeniul studiilor absolvite de cel puțin 5 ani. 

 

Raportul final al Comisiei de selecție a fost transmis Președintelui Consiliului Județean Gorj, prin 

adresa nr. 9516/16.07.2018, în vederea inițierii proiectului de hotărâre a Consiliului Județean Gorj 

privind mandatarea reprezentanților autorității publice tutelare în Adunarea Generală a Acționarilor 

Societății Comerciale ,,Parc Industrial Gorj” S.A. - Bumbești - Jiu pentru numirea domnului Pungan 

Marian-Constantin în funcția de membru al Consiliului de administrație al Societății Comerciale ,,Parc 

Industrial Gorj” S.A. - Bumbești - Jiu. 

 

De asemenea, prin proiectul de hotărâre, se propune Consiliul Județean Gorj, în calitate de autoritate 

publică tutelară, reluarea procedurii de selecție a candidaților pentru completarea componenței 

statutare a Consiliului de Administrație al Societății Comerciale „Parc Industrial Gorj” S.A. – 

Bumbești-Jiu, procedura de selecție a candidaților urmând a se realiza de către Comisia de selecție 

constituită prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 139/2017.  

 

În realizarea noii proceduri, Comisia de selecție va fi asistată de către expertul independent selectat în 

procedura inițială și desemnat în baza Contractului de prestări servicii de asistență nr. 12.914/2017.  

 

Față de motivele arătate mai sus, propunem Consiliului Judeţean Gorj adoptarea proiectului de 

hotărâre pentru stabilirea unor măsuri în vederea desemnării unui membru în  Consiliul de 

administrație al Societății Comerciale „Parc Industrial Gorj” S.A. – Bumbeşti-Jiu, în forma prezentată.  

 

 

INIŢIATOR PROIECT, 

PREŞEDINTE, 

Cosmin-Mihai Popescu 

 

 

 

 

 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 

Direcția juridică, dezvoltarea capacitații administrative și achiziții publice 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri în vederea desemnării unui membru în  

Consiliul de administrație al Societății Comerciale „Parc Industrial Gorj” S.A. – Bumbești-Jiu 

 

Prin proiectul de hotărâre prezentat se propune stabilirea unor măsuri în vederea numirii 

domnului Pungan Marian-Constantin în funcția de membru al Consiliului de administrație al 

Societății Comerciale ,,Parc Industrial Gorj” S.A. - Bumbești – Jiu. 

 Temeiul legal îl constituie următoarele prevederi: 

- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice prin 

care au fost create premisele legislative şi administrative care să conducă la creşterea eficienţei 

întreprinderilor publice, prin luarea în considerare a faptului că eficienţa unui operator 

economic depinde, în mod determinant, de performanţa managementului acestuia şi de corecta 

implementare în funcţionarea societăţii a mecanismelor de bună guvernare; 

- H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor 

prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă 

a întreprinderilor publice;   

- art. 91, alin. 1, lit. a coroborat cu art. 91, alin. 2, lit. d  din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit 

cărora consiliul judeţean exercită, în numele judeţului, toate drepturile şi obligaţiile 

corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi comerciale de interes judeţean, în condiţiile 

legii;  

- Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, R2, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

Având în vedere și: 

-Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 16/2003 privind înființarea Societății 

Comerciale „Parc Industrial Gorj” S.A. – Bumbești-Jiu; 

-Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 11/2012 privind aprobarea modificării și 

completării Statutului Societății Comerciale „Parc Industrial Gorj” S.A. – Bumbești-Jiu; 

-Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 129/2017 pentru stabilirea unor măsuri în 

vederea inițierii procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al 

întreprinderii publice Societatea Comercială „Parc Industrial Gorj” S.A. – Bumbești-Jiu; 



-Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 139/2017 pentru stabilirea unor măsuri în 

vederea desemnării membrilor Consiliului de administrație al Societății Comerciale ,,Parc 

Industrial Gorj” S.A. - Bumbești - Jiu; 

-Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 151/2017 pentru aprobarea profilului 

Consiliului de administrație al Societății Comerciale ,,Parc Industrial Gorj” S.A.  - Bumbești - 

Jiu și al membrilor acestuia; 

-Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 202/2017 pentru completarea Hotărârii 

Consiliului Județean Gorj nr. 151/2017 pentru aprobarea profilului Consiliului de administrație 

al Societății Comerciale ,,Parc Industrial Gorj” S.A.  - Bumbești - Jiu și al membrilor acestuia; 

-Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Gorj pentru aprobarea Scrisorii de 

așteptări privind Consiliul de Administrație al Societății Comerciale ,,Parc Industrial Gorj” 

S.A. - Bumbești-Jiu. 

-Raportul nr. 9395 din 12.07.2018 întocmit de Comisia de selecție prealabilă a 

candidaților pentru funcțiile de membri ai Consiliului de administrație al Societății Comerciale 

„Parc Industrial Gorj” S.A. - Bumbești-Jiu, transmis prin adresa nr. 9516 din 16.07.2018; 

considerăm că proiectul de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri în vederea desemnării 

unui membru în  Consiliul de administrație al Societății Comerciale „Parc Industrial Gorj” 

S.A. – Bumbești-Jiu a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale în vigoare, drept pentru 

care propunem adoptarea acestuia în forma prezentată. 

 

        Director executiv,                                              

                                                                    Costel Marcău                                                

 

 


