
ROMÂNIA          

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEŞTI 

 

HOTĂRÂREA  NR. 65 

privind propunerile autorității publice tutelare locale de numire a membrilor în 

cadrul Consiliului de administrație al S.C.”Hale și Piețe” S.A. Ploieşti, pentru 

ocuparea celor cinci posturi vacante  

 

Consiliul Local al municipiului Ploieşti: 

           Văzând  Referatul de aprobare  nr. 74/24.02.2021 al  primarului  municipiului  

Ploieşti, domnul Andrei – Liviu Volosevici şi Raportul de specialitate comun 

nr.29/23.02.2021 al Compartimentului Monitorizare Întreprinderi Publice și 

nr.72/24.02.2021 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții 

Publice, Contracte, privind propunerile autorității publice tutelare locale de numire a 

membrilor în cadrul Consiliului de administrație al S.C.”Hale și Piețe” S.A. Ploieşti, 

pentru ocuparea celor cinci posturi vacante;  

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

publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenesti, petiții și reclamații din data 

de 23.02.2021;   

         Luând act de prevederile art. 3, pct. 2 lit. b), art. 28 și art. 29 pct. (10) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a 

întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin 

Legea nr. 111/2016; 

Ținând cont de art. 1 alin. 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. b) 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 Raportului întocmit de comisia de selecție pentru numirile finale ale 

candidaților în vederea ocupării celor cinci posturi vacante în cadrul Consiliului de 

administrație al S.C. ”Hale și Piețe” S.A. Ploieşti, înregistrat la Compartimentul 

Monitorizare Întreprinderi Publice sub nr. 34/22.02.2021;         

În  temeiul  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 Ia act de Raportul comisiei de selecție privind numirile finale ale  

candidaților în vederea ocupării celor cinci posturi vacante de membru în  Consiliul 

de administrație al S.C. ”Hale și Piețe” S.A. Ploieşti, înregistrat la Compartimentul 



Monitorizare Întreprinderi Publice sub nr. 34/22.02.2021, conform anexei care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 (1) Mandatează reprezentanții săi în Adunarea Generală a Acționarilor 

de la S.C. ”Hale și Piețe” S.A. Ploiești să numească candidații nominalizați de către 

comisia de selecție în Raportul acesteia de la art. 1 din prezenta hotărâre, pentru 

ocuparea celor cinci posturi vacante în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. 

”Hale și Piețe” S.A. Ploieşti, astfel: 

- Gheorghe Andreea Irina       

- Ioniță Florin Vasile               

- Vlad Costel Cătălin               

- Băicoianu Simona Rodica     

- Dosaru Elena Iuliana             

  (2) În cazul încetării mandatului unora dintre membrii consiliului de 

administraţie, selecţia noilor membri se poate face din lista scurtă alcătuită în 

procesul de selecţie, dacă aceasta include persoane care nu au fost numite ca membri 

ai consiliului de administraţie. 

Art. 3 Mandatul administratorilor propuși în numele unității administrativ - 

teritoriale locale la art. 2 este încredințat până la data de 20.07.2021. 

Art. 4 Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. ”Hale și Piețe” S.A. 

Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 5 Direcţia Administraţie Publică, Juridic-Contencios, Achizitii Publice  

Contracte va aduce la cunoştinţă 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


