
R O M Â N I A 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEŞTI 

 

HOTĂRÂREA NR. 232 

privind aprobarea efectuării procedurii de evaluare și selecţie a candidaților înscriși 

pentru ocuparea a cinci posturi vacante de membru în cadrul Consiliului de   

administraţie la S.C. Hale şi Pieţe S.A. Ploieşti 

  

Consiliul Local al municipiului Ploieşti: 

Văzând Referatul de aprobare nr. 290/23.06.2020 al primarului municipiului 

Ploieşti, domnul Adrian Florin Dobre şi Raportul de specialitate comun nr. 72/22.06.2020 

al Compartimentului Monitorizare Întreprinderi Publice și nr. 264/23.06.2020 al Direcției 

Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, prin care se 

propune aprobarea efectuării procedurii de evaluare și selecţie a candidaților înscriși 

pentru ocuparea a cinci posturi vacante de membru în cadrul Consiliului de administraţie 

la S.C. Hale şi Pieţe S.A. Ploieşti; 

Având în vedere avizul comisiei de specialitate nr. 7 – Comisia juridică, ordine 

publică, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, petiţii şi reclamaţii din data de 

25.06.2020; 

Ținând cont de Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 368/18.06.2020 a 

S.C. Hale şi Pieţe S.A. Ploieşti prin care s-a aprobat declanșarea procedurii de selecție a 

membrilor consiliului de administrație pentru cinci locuri rămase vacante;  

Luând în considerare prevederile art.2 pct.2 lit.b), art.3 pct.2 lit.b), art. 29, alin. 1, 

alin. 3 și alin. 4 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa 

corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare; 

Ținând cont de prevederile art. 64^4  alin.(1), alin.(3), alin.(4), din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor 

publice, cu modificările și completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile art. 3 lit. b), art. 4 alin.(4), art. 8 alin.(1), alin.(2) 

lit.b) și alin.(3), art. 11 alin.(1), alin.(3) și alin.(4), art. 12 lit. b) și c)  Anexa 1 din 

Hotărârea 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; 

În baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit.d), art.139 alin.(1), art. 154 și 

art.196 alin.(1) lit. a), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ; 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 Se aprobă efectuarea procedurii de evaluare și selecţie a candidaților înscriși 

pentru ocuparea a cinci posturi vacante de membru în cadrul Consiliului de administraţie 

la S.C. Hale şi Pieţe S.A. Ploieşti, în vederea formulării de propuneri de către autoritatea 

publică tutelară. 

Art. 2(1) Se aprobă constituirea comisiei de selecţie şi evaluare a candidaţilor 



înscrişi pentru ocuparea celor cinci posturi vacante de membru în Consiliul de 

administraţie la S.C. Hale şi Pieţe S.A. Ploieşti, cu următoarea componenţă: 

1. Preşedinte: Marilena Stanciu 

2. Membru: Gabriel-Constantin Minea 

3. Membru: Marius-Nicolae Mateescu 

4. Membru: Bogdan Hodorog 

5. Membru: Gheorghe Andrei 

         (2) Se aprobă termenii de referință așa cum sunt propuși pe baza proiectului 

cadru al componentei inițiale a planului de selecție care reprezintă anexă și face parte 

integrantă din prezenta hotărâre; 

         (3) Comisia de selecţie constituită la alin. (1) va fi asistată de un expert 

independent. 

 (4) Se împuterniceşte primarul municipiului Ploieşti să demareze procedura 

de achiziţie pentru selectarea unui expert independent, conform prevederilor legale. 

Art. 3 Se împuterniceşte primarul municipiului Ploieşti cu efectuarea tuturor 

demersurilor necesare şi derularea procedurilor legale în vederea selectării celor cinci 

administratori în Consiliul de administraţie la S.C. Hale şi Pieţe S.A. Ploieşti, în condiţiile 

reglementate de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa 

corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare şi ale 

Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

unor prevederi din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011. 

Art. 4(1) Procedura de evaluare și selecție a candidaților pentru funcția de  membru 

în cadrul Consiliului de administrație al S.C. Hale şi Pieţe S.A. Ploieşti, se finalizează în 

termen de cel mult 150 zile de la data declanșării prin hotărâre a adunării generale a 

acționarilor; 

          (2) Se va ține cont de Scrisoarea de așteptări a autorității publice tutelare 

aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.109/24.04.2017 și 

publicată pe pagina de internet a autorității publice tutelare;  

           (3) După finalizarea procedurii de selecție, raportul privind propunerile 

finale întocmit de comisia de selecție va fi prezentat conducătorului autorității publice 

tutelare în vederea formulării propunerilor de membri în consiliul de administrație la  S.C. 

Hale şi Pieţe S.A. Ploieşti. Propunerile vor fi comunicate Adunării Generale a 

Acționarilor în vederea desemnării candidaților ca administratori în cadrul Consiliului de 

administrație al S.C. Hale şi Pieţe S.A. Ploieşti. 

Art. 5 Comisia constituită la art. 2, S.C. Hale şi Pieţe S.A. Ploieşti și 

Compartimentul Monitorizare Întreprinderi Publice vor duce la îndeplinire prevederile art. 

2 și art. 4  ale prezentei hotărâri. 

Art. 6 Direcţia Administraţie Publică, Juridic-Contencios, Achiziţii Publice, 

Contracte va aduce la cunoştinţă celor interesaţi prevederile prezentei hotărâri. 

 

Dată în Ploieşti, astăzi, 29 iunie 2020 

 

                                                         Contrasemnează: 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                       SECRETAR GENERAL, 

 George-Sorin-Niculae BOTEZ                      Ioana Geanina SERBINOV 

 


