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HOTĂRÂREA NR. 33 

privind numirea candidaților pentru ocuparea celor două posturi vacante de 

membru în cadrul Consiliului de administraţie la Regia Autonomă de Servicii 

Publice Ploieşti 

  

 

 

Consiliul Local al Municipiului Ploieşti: 

Văzând Referatul de aprobare nr. 29/03.02.2021 al primarului municipiului 

Ploieşti, domnul Andrei – Liviu Volosevici, precum și Raportul comun de specialitate 

nr. 14/28.01.2021 al Compartimentului Monitorizare Întreprinderi Publice și 

nr.25/04.02.2021 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții 

Publice, Contracte, prin care se propune numirea candidaților pentru ocuparea celor 

două posturi vacante de membru în cadrul Consiliului de administraţie la Regia 

Autonomă de Servicii Publice Ploieşti; 

Având în vedere avizul comisiei de specialitate nr. 1 – Comisia de buget finanțe, 

control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data 

de 24.02.2021 și avizul comisiei de specialitate nr. 7 – Comisia juridică, ordine 

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

de 23.02.2021;         

În baza Raportului nr. 17/27.01.2021 pentru numirile finale ale candidaților 

pentru ocuparea celor două posturi vacante de membru în Consiliul de administrație al 

Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, întocmit de comisia de selecție 

constituită conform Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești 

nr.458/23.12.2020; 

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. 1 lit. b), lit. c) și lit. d), art. 3^2  

alin.(1) și alin. (2), art. 5, art. 8, art. 12 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 

nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

Ținând cont de art. 1 pct. 24 Anexa 1, Cap. I 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; 

Având în vedere prevederile  art. 44 alin. (1), alin. (7), alin. (9) lit. a) secțiunea a 

11-a „Crearea listei scurte a candidaților. Procesul de evaluare a listei scurte. Criterii 

de stabilire a clasamentului candidaților ” Anexa 1 Cap. I 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, modificată și completată; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

         Art. 1 Se aprobă numirea domnului Lungu Gabriel-Răzvan, începând cu data 

prezentei hotărâri, ca membru în cadrul Consiliului de administraţie la Regia 

Autonomă de Servicii Publice Ploieşti, selectat în baza Raportului nr. 17/27.01.2021 

pentru numirile finale ale candidaților, întocmit de comisia de selecție, care reprezintă 

anexa nr. 1 și care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Se aprobă numirea doamnei Scarlat Maria-Manuela, începând cu data 

prezentei hotărâri, ca membru în cadrul Consiliului de administraţie la Regia 

Autonomă de Servicii Publice Ploieşti, selectat în baza Raportului nr. 17/27.01.2021 

pentru numirile finale ale candidaților, întocmit de comisia de selecție, care reprezintă 

anexa nr. 1 și care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3 Mandatul administratorilor numiți la art. 1 și art. 2 este încredințat până la 

data de 31 decembrie 2021. 

Art. 4 Se aprobă contractul de mandat pentru domnul Lungu Gabriel-Răzvan și 

pentru doamna Scarlat Maria-Manuela, membrii ai Consiliului de administraţie la 

Regia Autonomă de Servicii Publice Ploieşti, numiți la art. 1 și art. 2, conform anexei 

nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 Art. 5 Mandatează primarul municipiului Ploiești să semneze contractul de 

mandat al administratorilor, aprobat la art. 4 din prezenta hotărâre. 

Art. 6 Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești și Compartimentul 

Monitorizare Întreprinderi Publice vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre; 

  Art. 7 Direcţia Administraţie Publică, Juridic-Contencios, Achiziţii Publice, 

Contracte va aduce la cunoștinţa celor interesaţi prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

 

Dată în Ploieşti, astăzi, 25 februarie 2021 

 

 

                                                                   Contrasemnează, 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                       p. SECRETAR GENERAL,  

  Radu-Alexandru SIMIONESCU                  Mihaela-Lucia CONSTANTIN 

                                      Director Executiv                                                                                       

 

 

 

 

 

 


