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Judeţul GIURGIU 

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  GIURGIU 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind declanșarea procedurii de selecție pentru ocuparea a două posturi 

de administrator în Consiliul de Administrație al societății Uzina 
Termoelectrica Production Giurgiu S.A. având ca autoritate tutelară 

Consiliul Local al Municipiului Giurgiu 
 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU 

         Întrunit în şedinţă ordinară, 
 

        Având în vedere: 
        - referatul de aprobare al Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrat cu 
nr.57.401/13.12.2021; 
        - raportul de specialitate al Compartimentului Control Managerial Intern și 
Sisteme de Management, înregistrat cu nr.58.017/15.12.2021;  
        - avizul comisiei pentru administrație publică locală, juridic și de disciplină; 
        - avizul comisiei de servicii publice, muncă și protecție socială; 
         - prevederile art.131 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
        - prevederile art.29, alin.(3), art.644, alin.(3) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului 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 la Hotărârea 
Guvernului 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, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
       Art.1. Se aprobă declanșarea procedurii de selecție pentru ocuparea a două 
posturi de administrator în Consiliul de Administrație al S.C. Uzina Termoelectrica 
Production Giurgiu S.A. având ca autoritate tutelară Consiliul Local al Municipiului 
Giurgiu. 
       Art.2. Se constituie comisia de selecție a candidaților pentru posturile de 
administrator în Consiliul de Administrație al societății menționate la art.1 în 
următoarea componență: 
                Președinte:           - Muscalu Ionel          - Administrator Public; 
                 Membrii:              - Meca Ianca              - Director Executiv;   
                                             - Țigănilă Mihaela      - Director Executiv; 
                                             - Cristea Ioana           - Director Executiv;       
                                             - Ionescu Alexandru   - Consilier; 
                  Secretariat:         - Neacșu Mirela          - Consilier;  
               Membru supleant:  - Ionescu Eugenia       - Consilier. 
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         Art.3. Se aprobă Regulamentul Comisiei de selecție a candidaților pentru postul 
de administrator în Consiliul de Administrație, prevăzut în anexa 5 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
         Art.4. Se aprobă Scrisoarea de așteptări, Profilul individual al candidatului și 
Profilul și Matricea Consiliului de administrație al societății Uzina Termoelectrica 
Giurgiu S.A., prevăzute în anexele 1-4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.   
        Art.5. (1) Procedura de evaluare/selecție a candidaților pentru ocuparea celor 
două posturi în Consiliul de Administrație al societății Uzina Termoelectrica Giurgiu 
S.A., având ca autoritate tutelară Consiliul Local al Municipiului Giurgiu se finalizează 
în cel mult 150 zile de la declanșare. 
 (2) După finalizarea procedurii, raportul pentru numirile finale întocmit de 
comisie va fi prezentat Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în vederea mandatării 
reprezentantului în Adunarea Generală a Acționarilor, pentru propunerea de membri în 
consiliu. 
         Art.6. Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului - Judeţul Giurgiu 
în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Primarului municipiului Giurgiu, 
persoanelor nominalizate la art. 2 din prezentul proiect de hotărâre și societății Uzina 
Termoelectrica Production Giurgiu S.A., pentru ducerea la îndeplinire. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                 CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                              SECRETAR GENERAL, 

 
            Sîrbu Adelina - Veronica                                             Băiceanu Liliana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giurgiu, 22 decembrie 2021       
Nr. 497   

Adoptată cu un număr de _____ voturi pentru, _____ voturi împotrivă şi _____ abţineri, 
din totalul de ____ consilieri prezenţi 
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