
 

 

 
 
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 115/2021 
privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliul de Administrație al S.C. 

PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L. în conformitate cu legislația privind 
guvernanța corporativă 

 
Consiliul Local al municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna, 
Analizând proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare al primarului municipiului Târgu Secuiesc 

privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliul de Administrație al S.C. 
PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L. în conformitate cu legislația privind guvernanța 
corporativă, 
            Având în vedere art. 29 și art. 64 4 din O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a 
întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, art. V din Legea nr. 111/2016  pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a 
întreprinderilor publice,  

Luând în considerare prevederile anexei nr.1 la  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,  

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. a., coroborat cu art. 129 alin. (3) lit. d., art. 139 alin. (1) și art. 196 
alin. (1) lit. a. din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art. 1. – Se aprobă declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație a 
societății comerciale PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L., având ca autoritate publică 
tutelară Municipiul Târgu Secuiesc, prin Consiliul Local al Municipiului Târgu Secuiesc. 

Art. 2. – Se aprobă organizarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație de 
către Municipiul Târgu Secuiesc prin comisia de selecție numită prin Dispoziția Primarului nr. 395/2021 
privind constituirea Comisiei de selecție din cadrul Primăriei Municipului Târgu Secuiesc în vederea 
selecției candidaților pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație al S.C. PARCURI 
INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L. 

Art. 3. – Se aprobă Scrisoarea de așteptări pentru Consiliul de Administrație a societății comerciale 
PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L., prevăzută în Anexa nr. 1, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 4. – Se aprobă Regulamentul de organizare și desfășurare a selecției prealabile a membrilor 
Consiliului de Administrație al S.C. PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU-SECUIESC S.R.L., prevăzută în 
Anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 5. – Comisia este mandatată să întocmească și Primarul Municipiului Târgu Secuiesc să aprobe 
procedura internă de evaluare/selecție a candidaților pentru funcțiile de membrii în consiliul de 
administrație, care să cuprindă condițiile de participare, criteriile de selecție și evaluare a candidaților, 
conținutul procedurii de selecție, modalitatea și etapele de desfășurare a acesteia. 

Art. 6. – Procedura de selecție pentru membrii consiliului de administrație se finalizează în termen 
de cel mult 150 de zile de la declanșare. 

Art. 7. – Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul municipiului Târgu 
Secuiesc. 

 Târgu Secuiesc, la 26 august 2021 
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