ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI DUDEȘTII NOI

HOTĂRÂREA
Nr. 13 din 26.01.2016
privind constituirea unei comisii de selecție pentru ocuparea postului de
administrator al societății BM-DN Torontal S.R.L.
Având în vedere demisia domnului Sebasian Alupoaie din funcția de administrator al
societății BM-DN Torontal S.R.L.,
analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile:
a) art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată,
b) art. 7 alin. (2), art. 879, alin. (2) și art. 880 din Noul Codul civil,
c) Hotărârea Consiliului Local al comunei Dudeștii Noi nr. 34 din 14 aprilie 2014
privind aprobarea participării comunei Dudeștii Noi la constituirea unei societăți comerciale
de interes public local denumită BM-DN Torontal SRL,
d) Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările
ulterioare,
e) Hotărârea Guvernului nr. 364 din 10 mai 1999 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind incheierea contractelor de administrare a companiilor/societatilor
nationale, a societatilor comerciale, la care statul sau o autoritate a administratiei publice
locale este actionar majoritar, precum si a regiilor autonome,
luând act de:
a) referatul de aprobare al primarului comunei Dudeștii Noi, în calitatea sa de
inițiator, înregistrat sub nr. 3802/2016, calitate acordată de prevederile art. 33 din Legea nr.
393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, raportate la
cele ale art. 45 alin. (6), teza a II-a din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, calitate delegată de către primarul
comunei Dudeștii Noi către administratorul public prin Dispoziția nr. 205/2014,
b) raportul compartimentului de resort din aparatul de specialite a primarului,
înregistrat sub nr. 3801/2016,
c) raportul Comisiilor de specialitate AGRUM, ECOF, EDUX,
d) JUREX, ale Consiliului Local al Comunei Dudeștii Noi,
e) avizul de legalitate favorabil al secretarului comunei pentru proiectul de hotărâre
în conformitate cu prevederile art. 9 din Regulamentul propriu cuprinzând măsurile
metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale consiliului
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local aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Dudeștii Noi. nr. 53 din 19
noiembrie 2012,
având la bază prevederile art. 45 alin. (3), art. 121 alin. (2) și art. 123 alin. (2) din
Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările
ulterioare,
în temeiul art. 115 alin. (1), lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001
republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Consiliul Local al Comunei Dudeștii Noi adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. - (1) Se aprobă Comisia de selecție pentru ocuparea postului de administrator
al societății BM-DN Torontal S.R.L. cu următoarea componență:
a) președinte: Ion BELBA
b) secretar: Tamara-Rodica NIȚĂ
c) membru: Gheorghe CHIRVASITU
d) membru: Rodica CONDEESCU
e) membru: Adrian-Leonida CAPSALI
(2) Comisia de selectie raspunde de:
a) elaborarea cererii de oferta si a criteriilor de selectie a administratorilor;
b) organizarea si desfasurarea concursului de selectie a administratorilor;
c) publicarea intr-un cotidian de mare tiraj si intr-un cotidian local, precum si afisarea la
sediul societatii comerciale sau al regiei autonome a cererii de oferta, a criteriilor de selectie
a administratorilor, a locului si a datei pana la care se pot depune ofertele. Publicarea se va
face de minimum doua ori la un interval de maximum 5 zile;
d) selectarea si ierarhizarea ofertelor, in functie de punctajul obtinut de fiecare ofertant;
e) desemnarea castigatorului concursului de selectie si restituirea ofertelor neselectate,
cu specificarea motivelor.
Art. 2. - Cu ducerea la îndeplinire se însărcinează Comisia de selectie prevăzută la
art. 1, alin. (1).
Art. 3. - Prin intermediul secretarului comunei, se comunică în mod obligatoriu, în
termenul prevăzut de lege, prezenta hotărâre, prefectului județului Timiș, primarului
comunei și se aduce la cunoștință publică prin afișare, precum și prin publicarea pe pagina
de internet la adresa: www.primariadudestiinoi.ro.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,

Contrasemnează:

 …………………………….…………………………
Simona-Mihaela SLATINA

SECRETARUL COMUNEI
DUDEŞTII NOI

L.S.

 …………………………….…………………………
Loredana-Adina-Mihaela LUCIU
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