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Judeţul GIURGIU 

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  GIURGIU 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind implementarea în cadrul Societății Comerciale Tracum SA Giurgiu, având 
ca autoritate publică tutelară Consiliul Local al Municipiului Giurgiu a măsurilor 
dispuse de legislația specifică privind guvernanța corporativă a întreprinderilor 

publice 
 
 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU 
         întrunit în şedinţă ordinară, 

 
 

 Având în vedere: 
- Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrat cu nr. 

44341/22.09.2021; 
- Raportul de specialitate nr.44786/23.09.2021 al Compartimentului Control 

Managerial Intern și Sisteme de Management;  
- Avizul Comisiei pentru Administrație Publică Locală, Juridic și de Disciplină; 
- Avizul Comisiei de Servicii Publice,  Muncă și Protecție Socială; 
- Hotărârea Consiliului Local al municipiului Giurgiu nr. 224/30.06.2021 privind 

declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al 
SC Tracum SA Giurgiu având ca autoritate  publică tutelară Consiliul Local al 
municipiului Giurgiu, 

- prevederile art. 131 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu 
modificările și completările ulterioare 

- prevederile art. 29, alin.(3), art. 644 , alin.(3) din OU.G. nr. 109/2011 privind 
guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările 
ulterioare; 

- prevederile art.3, lit. b, lit.c , art.4 alin.(3) și alin.(4) din Anexa 1, art.25, alin (1), 
lit.b, art .36, alin (1), art 36, lit.b din H.G. nr.722/2016,  
 

 În temeiul dispoziţiilor art. 129, alin. (2), lit. a și alin. (3) lit. d, art.139, art. 196, 
alin. (1), lit. a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ cu modificările  și completările ulterioare, 
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HOTĂRĂŞTE : 
 

 Art.1 Se aprobă  Scrisoarea de așteptări,  planul de selecție,  profilul individual 
al candidatului și  profilul și matricea Consiliului de Administrație al SC Tracum SA 
Giurgiu având ca autoritate publică tutelară Consiliul Local al municipiului Giurgiu, 
prevăzute în anexele 1-3, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2 După finalizarea procedurii, raportul pentru numirea finală întocmit de 
comisie va fi prezentat Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în vederea mandatării 
reprezentantului în Adunarea Generală a Acționarilor, pentru propunerea  membrilor în 
consiliu. 
         Art.3 Prezenta hotărâre se va comunica Primarului municipiului Giurgiu, 
Instituţiei Prefectului Judeţului Giurgiu în vederea exercitării controlului cu privire la 
legalitate și Comisiei de Selecție pentru ducerea la îndeplinire. 

 
 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                 CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                              SECRETAR GENERAL, 

 
                  Bușcu Gheorghe                                                 Băiceanu Liliana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giurgiu, 30 septembrie 2021       
Nr. 339     

Adoptată cu un număr de 20 voturi pentru, din totalul de 20 consilieri prezenţi 
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