
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 inițierii procedurii de selecție a membrilor 

Consiliului de Administrație al întreprinderii publice Societatea Comercială „Parc 

Industrial Gorj” S.A. – Bumbești-Jiu 

 

Consiliul Județean Gorj 

Având în vedere: 

-Expunerea de motive la proiectul de hotărâre; 

-Raportul de specialitate al Direcţiei juridice și dezvoltarea capacității 

administrative din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj;  

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

-Raportul de avizare al Comisiei buget-finanțe; 

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

-Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 16/24.03.2003 privind înfiinţarea Societăţii 

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

-Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 11/27.07.2012 privind aprobarea 

modificării şi completării Statutului Societăţii Comerciale „Parc Industrial Gorj” S.A. – 

Bumbești-Jiu; 

- Demisia domnului Toader-Pasti Cristian din funcția de administrator executiv – 

director general al Societății Comerciale „Parc Industrial Gorj” S.A. – Bumbești-Jiu; 

- Demisia domnului Drăghescu Dumitru din funcția de administrator neexecutiv al 

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

- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor a S.C. „Parc Industrial Gorj” S.A. – 

Bumbești-Jiu nr. 5 din 03.07.2017; 

-Adresa Adunării Generale a Acționarilor a S.C. „Parc Industrial Gorj” S.A. – 

Bumbești-Jiu nr. 45 din 05.07.2017; 

-Prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa 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 societăţile comerciale, R2, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

-Prevederile 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. 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1  Se convoacă de îndată Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. „Parc 

Industrial Gorj” S.A. – Bumbești-Jiu și se acordă mandat special reprezentanților 

Județului Gorj în acest organ de conducere pentru a aproba, prin hotărâre, declanșarea 



procedurii de selecție a candidaților pentru funcțiile de membri ai Consiliului de 

Administrație al Societății Comerciale „Parc Industrial Gorj” S.A. – Bumbeşti-Jiu.  

 

Art. 2 (1) Consiliul Județean Gorj, în calitate de autoritate publică tutelară, va 

organiza procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de membri ai Consiliului de 

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

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

ce va fi desemnată prin hotărâre a autorității publice tutelare – Consiliul Județean Gorj. 

(3) Comisia de selecție prevăzută la alin. (2) va fi asistată de un expert independent, 

persoană fizică sau juridică, specializată în recrutarea resurselor umane. 

(4) Contractarea serviciilor de asistență prin expert independent se va realiza de 

către Consiliul Județean Gorj după adoptarea hotărârii Adunării Generale a Acționarilor a 

S.C. „Parc Industrial Gorj” S.A. – Bumbești-Jiu de declanșare a procedurii de selecție a 

candidaților pentru funcțiile de membri ai Consiliului de Administrație al Societății 

Comerciale „Parc Industrial Gorj” S.A. – Bumbești-Jiu, costurile aferente acestor servicii 

fiind suportate din bugetul propriu al Județului Gorj. 

 

Art. 3  Cu titlu de măsură provizorie, până la finalizarea procedurii legale de 

selecție a administratorilor, se acordă mandat special reprezentanților Județului Gorj în 

Adunarea Generală a Acționarilor a Societății Comerciale „Parc Industrial Gorj” S.A. – 

Bumbești-Jiu să desemneze ca membru provizoriu în Consiliul de Administrație al 

societății pe domnul/doamna ________,  

  

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

Județului Gorj în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății Comerciale „Parc 

Industrial Gorj” S.A. – Bumbești-Jiu, precum și de compartimentele de specialitate ale 

Consiliului Județean Gorj. 
 

 

 

 PREŞEDINTE,                                                                     CONTRASEMNEAZĂ, 

        Cosmin-Mihai Popescu                                                        SECRETAR AL JUDEŢULUI,  

                                                                                                    Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.______  

Adoptată în ședința din data de _______2017   

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 inițierii 

procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al întreprinderii publice 

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

 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 11/27.07.2012 a fost aprobată 

modificarea şi completarea Statutului Societăţii Comerciale „Parc Industrial Gorj” S.A. – 

Bumbeşti-Jiu, ca urmare a reglementărilor legislative ce vizau organizarea şi funcţionarea 

întreprinderilor publice – societăţi comerciale la care unităţile administrativ-teritoriale sunt 

acţionari unici, majoritari sau la care dețin controlul. 

 

 Astfel, prin O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor 

publice 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. 

 

În prezent, Consiliul de Administrație al Societății Comerciale „Parc Industrial 

Gorj” S.A. – Bumbești-Jiu funcționează în regim de provizorat până la finalizarea 

procedurii legale de selecție a administratorilor, ca urmare a demisiilor domnilor Toader-

Pasti Cristian și Drăghescu Dumitru, aprobate prin Hotărârea Adunării Generale a 

Acționarilor a S.C. „Parc Industrial Gorj” S.A. – Bumbești-Jiu nr. 5 din 03.07.2017. 

 

În această situație devin incidente prevederile art. 644 , alin. 1 din din O.U.G. nr. 

109/2011, potrivit cărora „În caz de vacanță a unuia sau mai multor posturi de 

administratori, procedura de selecție se declanșează, prin grija autorității publice 

tutelare, în termen de 45 de zile de la vacantare.”.  

 

Pentru declanșarea de către autoritatea publică tutelară a procedurii de selecție, în 

conformitate cu dispozițiile art. 4, alin. 3 din H.G. nr. 722/2016, se impune convocarea 

adunării generale a acționarilor, la cererea acționarului, pentru a hotărî declanșarea 

procedurii de selecție a membrilor consiliului, potrivit prevederilor art. 644 din O.U.G. nr. 

109/2011.  

 

Având în vedere aceste prevederi legale, prin prezentul proiect de hotărâre se 

propune 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, respectiv: 

- convocarea de îndată a Adunării Generale a Acționarilor a S.C. „Parc Industrial 

Gorj” S.A. – Bumbești-Jiu; 

- acordarea unui mandat special reprezentanților Județului Gorj în acest organ de 

conducere pentru a aproba, prin hotărâre, declanșarea procedurii de selecție a 

candidaților pentru funcțiile de membri ai Consiliului de Administrație al 

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

- organizarea de către Consiliul Județean Gorj, în calitate de autoritate publică 

tutelară, a procedurii de selecție a candidaților pentru funcțiile de membri ai 



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

Bumbești-Jiu; 

- realizarea procedurii de selecție a candidaților de către o comisie de selecție ce va 

fi desemnată prin hotărâre a autorității publice tutelare – Consiliul Județean Gorj; 

- asistarea comisia de selecție de către un expert independent, persoană fizică sau 

juridică, specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii vor fi 

contractate de către Consiliul Județean Gorj după adoptarea hotărârii Adunării 

Generale a Acționarilor a S.C. „Parc Industrial Gorj” S.A. – Bumbești-Jiu, 

costurile aferente acestor servicii fiind suportate din bugetul propriu al Județului 

Gorj. 

 

De asemenea, potrivit art. 641 , alin. 3 din O.U.G. nr. 109/2011, prin prezentul 

proiect de hotărâre se propune  acordarea unui mandat special reprezentanților Județului 

Gorj în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății Comerciale „Parc Industrial Gorj” 

S.A. – Bumbești-Jiu să numească un membru provizoriu în Consiliul de Administrație al 

societății, până la finalizarea procedurii legale de selecție a administratorilor, ca urmare a 

demisiei domnului Drăghescu Dumitru din calitatea de membru al Consiliului de 

Administrație.  

 

La întocmirea proiectului de hotărâre au fost avute în vedere şi prevederile 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.  

 

Faţă de motivele arătate mai sus, propun Consiliului Județean Gorj adoptarea 

proiectului de hotărâre 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, în forma prezentată.  

 

 

INIŢIATOR PROIECT, 

PREŞEDINTE, 

Cosmin-Mihai Popescu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 

Direcţia juridică și dezvoltarea capacitații administrative 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre 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 

 

 

Prin proiectul de hotărâre prezentat se propune 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. 

Temeiul legal la întocmirea proiectului de hotărâre supus spre dezbatere și aprobare 

îl constituie: 

-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 şi 

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. 

Având în vedere și: 

-Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 16/24.03.2003 privind înființarea Societății 

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

-Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 11/27.07.2012 privind aprobarea 

modificării şi completării Statutului Societății Comerciale „Parc Industrial Gorj” S.A. – 

Bumbești-Jiu; 

- Demisia domnului Toader-Pasti Cristian din funcția de administrator executiv – 

director general al Societății Comerciale „Parc Industrial Gorj” S.A. – Bumbești-Jiu; 

- Demisia domnului Drăghescu Dumitru din funcția de administrator neexecutiv al 

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



- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor a S.C. „Parc Industrial Gorj” S.A. – 

Bumbești-Jiu nr. 5 din 03.07.2017; 

-Adresa Adunării Generale a Acționarilor a S.C. „Parc Industrial Gorj” S.A. – 

Bumbești-Jiu nr. 45 din 05.07.2017; 

considerăm că proiectul de hotărâre 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 a fost întocmit cu 

respectarea prevederilor legale în vigoare, drept pentru care propunem adoptarea acestuia 

în forma prezentată. 

 

Director executiv,                                              

                                                            Costel Marcău                                                

 

 


