ROMANIA
JUDETUL BACAU
ORASUL TÂRGU OCNA
Nr.______din___________2021
ANUNT
Consiliul Local al orasului Târgu Ocna, cu sediul in strada Trandafirilor, nr. 1, judetul
Bacau in calitate de autoritate publica tutelara a SC COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE
TIRGU OCNA SA anunta inceperea procesului de selectie pentru un membru al Consiliului
de Administratie SC COMPANIA DE UTILITATI

PUBLICE TIRGU OCNA SA, in

conformitate cu O.U.G. nr.l09/2011 modificata si aprobata prin Legea nr.111/2016, a H.C.L.
nr._50 din 27 mai 2021_si a dispozitiilor prevazute de procedura de selectie care va consta in
depunerea de catre candidati a unui dosar de candidatura insotit de declaratia de intentie si
sustinerea unui interviu de selectie, dupa urmatorul calendar:
Depunerea candidaturilor se va face pana in data de _4 august 2021, ora 14:00.
Selectia dosarelor si intocmirea listei scurte se va face pana in data de 13 august 2021
Interviul de selectie se va sustine in termen de maximum 4 zile lucratoare de la data
limita pentru depunerea candidaturilor.
CERINTE MINIME:
studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare absolvite
cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul economic, tehnic sau juridic;
vechime in specialitatea studiilor minim 5 ani;
experienta in administrarea/managementul unor regii autonome sau societati comerciale
profitabile, din domeniul de activitate;
competenţe de management, orientare cãtre rezultate, comunicare, organizare eticã şi
integritate;
cunoasterea legislatiei specifica societatii, conform bibliografiei anexate;
cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
cunoasterea limbii romane (scris si vorbit);

stare de sanatate corespunzatoare funcţiei pentru care candideazã, atestatã pe baza de
documente medicale valabile;
sa nu aiba antecedente penale care sa-1 faca incompatibil cu functia pentru care
candideaza;
sa nu fi desfasurat activitate de politie politica, astfel cum este definita prin lege;
sa nu faca parte din organele de conducere/coordonare/control ale unei societati cu
acelasi profil;
sa nu faca parte concomitent, din mai mult de 3 (trei) consilii de administratie ale unor
regii autonome sau societati comerciale
COMPETENTE:
-

de management, etica si integritate, gandire strategica, planificare, organizare si
capacitate de a lua decizii, analiza si comunicare;

Dosarul de candidatura se depune la secretarul comisiei de selectie din cadrul Primariei
orasului Târgu Ocna si trebuie sa contina, in mod obligatoriu, urmatoarele documente:
1. OPIS al documentelor dosarului;
2. Cererea de inscriere;
3. CV in format Europass;
4. Copie act identitate;
5. Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta
efectuarea unor specializari;
6. Copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiei privind experienta in
imbunatatirea performantei societatilor sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau
condus;
7. Copia carnetului de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in
specialitatea studiilor;
8. Cazier judiciar;
9. Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni
anterior derularii procesului de selectie de catre medicul de familie al candidatului sau de
catre unitatile sanitare abilitate; Adeverinta care atesta starea de sanatate va conţine, în clar,

numãrul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de
Ministerul Sanatatii.
10.Declaratia pe propria raspundere conform modelului prevazut in procedura de selectie;
11. Declaratia de intentie intocmita in baza elementelor din Scrisoarea de asteptari si a
informatiilor publice legate de activitatea societatii, prin care candidatii isi prezinta viziunea
sau programul privind dezvoltarea societatii;
Actele prevazute la pCt.3, 4, 5 si 6 vor fi prezentate si in original in vederea
verificarii conformitatii copiilor cu acestea, de catre secretarul comisiei.
BIBLIOGRAFIE:
1. Legea 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare;
2. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a
intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
Rezultatele finale se afiseaza la sediul si pe site-ul Primariei Tirgu Ocna precum si la
sediul societatii SC COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TIRGU OCNA SA în data
de 20 august 2021.
Persoana de contact - _ Gheţu Mihael_, secretar Comisie selectie - telefon 0234/344115.
Prezentul anunt se va publica in doua ziare economice si/sau financiare, in presa
locala, postat la sediul si pe site-ul Primariei orasului Târgu Ocna, precum si la sediul
societatii SC COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TIRGU OCNA SA;

Comisia de selectie:

Presedinte: Palade Tiberiu – administrator public_______
Membri:

Predica Maria-Dorina

- auditor intern_________

Dichiseanu Ana – sef serviciu buget - contabilitate___________
Munteanu Dragoş

- consilier local_______

Ursu Traian – consilier local _________________
Secretar comisie : Ghetu Mihaela - Sef Birou Resurse Umane , Salarizare.____

