ROMÂNIA
JUDETUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI COVASNA

HOTĂRÂREA NR. 23/2021
cu privire la constituirea comisiei de selecție pentru evaluarea
administratorilor în funcţie în Consiliul de administrație al
S.C. GOS-TRANS-COM S.R.L.
Consiliul local al orașului Covasna, întrunit în ședința ordinară din data de
25 februarie 2021, ședința legal constituită, fiind prezentă majoritatea
consilierilor în functie (15).
Analizând:
referatul de aprobare al primarului
raportul compartimentului de specialitate
avizul comisiilor de specialitate juridică şi pentru administraţia
publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor
cetăţenilor, cele religioase şi alte drepturi și pentru programe de dezvoltare
economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al
oraşului, servicii publice şi comerţ
avizul de legalitate dat de secretarul general al orașului
adresa nr. 75/15.02.2021 a S.C. GOS-TRANS-COM S.R.L.
raportul S.C. GOS-TRANS-COM SRL - privind modul de aducere la
îndeplinire a contractului de mandat și a planului de administrare pe perioada
2017-februarie 2021
În conformitate cu prevederile:
art. 2 pct. 2 lit. b), art. 3, art. 27, art. 28 alin. (7), art. 29 alin. (14) din
O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu
modificările și completările ulterioare;
art. 1 pct. 3, pct. 6 lit. d), pct. 12, 22, 23, art. 45-46 din Anexa nr. 1
– Norme metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecţie, de întocmire a listei
scurte de până la 5 candidaţi pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a
procedurii privind numirile finale, precum şi a altor măsuri necesare
implementării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011
privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobate prin 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 întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
art. 197, art. 1371, art. 1381, art. 1382, art. 140¹ și urm. din Legea nr.
31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
art. 87 alin. (1) lit. d), art. 91 alin. (3) din Legea nr. 161/2003
privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor
publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea
corupţiei;
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;
HCL nr. 14/2013 cu privire la aprobarea modalității de administrare
și conducere a SC GOS-TRANS-COM SRL; numirea noului Consiliu de
administrație;
HCL nr. 28/2013 privind aprobarea contractului de mandat pentru
membrii Consiliului de administrație al SC GOS-TRANS-COM SRL;
HCL nr. 20/2017 cu privire la constituirea comisiei de selecție
pentru evaluarea administratorilor în funcție în Consiliul de administrație al S.C.
Gos – Trans – Com S.R.L.
HCL nr. 24/2017 cu privire la aprobarea reînnoirii mandatului
actualului Consiliu de administrație al S.C. Gos – Trans – Com S.R.L.
Hotărârea nr. 2/15 februarie 2021 a Consiliului de administraţie al
S.C. GOS-TRANS-COM S.R.L. privind propunerea de reînnoire a mandatului
actualului Consiliu de administraţie conform O.U.G. nr. 109/2011;
art. 9 din Actul constitutiv al S.C. GOS-TRANS-COM SRL;
art. 12 lit. b) din Statutul S.C. GOS-TRANS-COM SRL, cu
modificările ulterioare
În temeiul art. 129 alin. (2) lit. a) și d), alin. (3) lit. d), alin. (7) lit. n) și s),
art. 139 alin. (1), art. 196 alin. 1 lit. a), art. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările si completările ulterioare.
Cu votul “pentru” a 15 consilieri, “împotriva” a - consilieri și “abțineri” a consilieri,
Hotărăște:
Art. 1 – Se constituie comisia de selecție care urmează să facă
evaluarea pentru administratorii în funcţie, membrii consiliului/pentru tot
consiliul, care solicită reînnoirea mandatului în Consiliul de administrație al S.C.
GOS-TRANS-COM S.R..L, în următoarea componență:
- dl Bodó Töhötöm, consilier local

- d-na Sasu Izabella, consilier local
- dl Vatány Ferenc, consilier local
- dl Neagovici Vasile – Cătălin, consilier local
- dl Bocan Ioan – Marcel, consilier local
Fără drept de vot secretarul comisiei: d-na Cucu Irma, inspector
resurse umane în cadrul Primăriei orașului Covasna
Art. 2 – Evaluarea administratorilor în funcţie, care solicită reînnoirea
mandatului în Consiliul de administrație al S.C. GOS-TRANS-COM S.R.L., se va
efectua de către comisia constituită conform prevederilor art. 1, comisie care va
stabili condițiile și criteriile, termenele şi documentele procedurale necesare
evaluării.
Art. 3 – În urma evaluării, comisia, constituită conform prevederilor
art. 1, va întocmi un raport de evaluare pentru membrii consiliului de
administrație/tot consiliul care au solicitat reînnoirea mandatului în Consiliul de
administrație al S.C. GOS-TRANS-COM S.R.L., și va formula
propunere/recomandare asupra solicitanților privind aprobarea reînnoirii
mandatului.
Art. 4 – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se vor ocupa membrii
comisiei de selecție.
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