PROCEDURĂ DE SELECŢIE PENTRU CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
AL SOCIETĂŢII GOSPODĂRIE ORĂȘENEASCĂ CISNĂDIE SA
În aplicarea art. 29 alin. (7) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a
întreprinderilor publice, Consiliul de Administraţie al Societăţii Gospodărie Orăşenească
Cisnădie S.A., cu sediul social în Cisnădie, str. Unirii nr. 32, jud. Sibiu, înregistrată la ORC
Sibiu sub nr. J32/811/2014, CIF RO 33599993, site www.gospodariacisnadie.ro,
ANUNŢĂ
organizarea procedurii de selecţie pentru cinci posturi de membru în Consiliul de
Administraţie al societăţii Gospodărie Orăşenească Cisnădie S.A.
Persoanele selectate trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
1. experiență în imbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care
le-au administrat sau condus;
2. să aibă capacitatea deplină de exercițiu (să nu fie declarate incapabile) și să nu fi
fost condamnate pentru infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii,
infracţiuni de corupţie, delapidare, infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală,
infracţiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea
spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere
a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare (art. 6 alin. (2) din
Legea 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare).
3. să nu se afle în conflict de interese sau incompatibilități prevazute de OUG
109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările
și completările ulterioare și Legea 31/1990 republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
4. să nu facă parte din mai mult de 3 consilii de administraţie ale întreprinderilor
publice (luând în calcul și postul pe care îl vor ocupa în cadrul Consiliului de
administrație al societății);
5. să nu se afle într-una din situaţiile prevăzute de art. 82-88 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
faptelor de corupţie, precum şi cele referitoare la conflictul de interese;
6. cunoașterea limbii române;
7. stare de sănătate corespunzătoare.
-

Criteriile de evaluare decurg din matricea aprobată prin HCL Cisnădie nr. 38/2019.
În procedura de selecție se vor urmări cerințele și condițiile imperative ale legii:

1.
majoritatea administratorilor trebuie să fie neexecutivi şi independenţi, în sensul art.
138 ind. 2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2.
cel puţin doi dintre membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă studii superioare
economice sau juridice şi experienţă în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau
financiar de cel puţin 5 ani;

3.
nu poate fi mai mult de 1 (un) membru din rândul funcţionarilor publici sau al altor
categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau
instituţii publice.












Documentele necesare pentru depunerea candidaturii:
CV;
Cazier judiciar;
Cazier fiscal
Copii acte studii;
Copii act identitate;
Copie carnet de muncă sau alte documente doveditoare care să ateste experiența
conform solicitării;
Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate;
Declarație pe propria răspundere menționând dacă deține sau nu statutul de executiv
și independent în sensul art. 138 ind. 2 din Legea nr. 31/1990 privind societățile
comerciale republicată cu modificările ulterioare;
Declarație pe proprie răspundere că nu se află în vreuna din cauzele de
incompatibilitate prevăzute de OUG 109/2011, Legea societăților nr. 31/1990 (art. 73
ind. 1 coroborat cu art.6, alin. (2)) și art. 82-88 din Legea nr. 161/2003;
Declarație pe proprie răspundere că nu fac parte din mai mult de 3 consilii de
administraţie ale întreprinderilor publice (luând în calcul și postul pe care îl vor ocupa
în cadrul Consiliului de administrație al societății)
Declarație pe propria răspundere privind acordul de prelucrare a datelor cu caracter
personal, în scopul efectuării procedurii de selecție.

Detalii logistice:
- Documentele se vor transmite la secretariatul societății Gospodărie Orăşenească
Cisnădie S.A., în Cisnădie, str. Unirii nr. 32, jud. Sibiu.
- Termenul-limită pentru depunerea/transmiterea dosarului de candidatură este 3 mai
2019, ora 9,00;
- Bibliografie pentru concurs: actele normative aplicabile întreprinderilor publice, în
forma actualizată, respectiv: OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a
întreprinderilor publice; H.G. nr. 722/2016; Legea societăților nr. 31/1990; O.G. nr. 26/2013;
Legea contabilității nr. 82/1991; Legea nr. 15/1990; Ordonanța nr. 119/1999 privind controlul
intern/managerial și controlul financiar preventiv; Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea
Codului controlului intern managerial al entităților publice; Legea nr. 98/2016 privind achizițiile
publice; H. G. nr. 394/2016.
Procedura de selecţie cuprinde următoarele etape succesive: Etapa I – analiza și
selecţia dosarelor candidaților; etapa a II-a – evaluare, verificare date (după caz) şi interviu
pentru candidaţii declaraţi “admişi” după etapa I; etapa a III-a – analiza declarației de intenție,
interviul final și Raportul de numiri finale.
Informații suplimentare se pot solicita la numărul de telefon 0744-795401, zilnic lunivineri, orele 07.00-15.00.

