CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
ŞTEI
H O T Ă R Â R E A Nr. 166
Din 17 august 2017
Privind aprobarea Planului de selecție pentru completarea
numărului de membri ai Consiliului de Administrație al SC SOLCETA SA
Ștei, precum și aprobarea Scrisorii de așteptări referitoare la stabilirea
performanțelor așteptate de la organele de administrare și de conducere
ale SC SOLCETA SA Ștei.
La iniţiativa primarului oraşului Ştei, ing. Balaj Gheorghe Iulian;
Văzând raportul de specialitate – expunere de motive înregistrat la nr.
3223/2017 întocmit de dl. Vieriu Cristian, inspector în cadrul aparatului de
specialitate al primarului oraşului Ştei, prin care propune aprobarea
Planului de selec ie pentru completarea numărului de membri ai Consiliului
de Administra ie al SC SOLCETA SA tei, precum i aprobarea Scrisorii de
a teptări referitoare la stabilirea performan elor a teptate de la organele de
administrare i de conducere ale SC SOLCETA SA tei.
Având în vedere adresa cu nr. 1058/10.08.2017, înregistrată la sediul
Primăriei oraşului Ştei sub nr. 3203/11.08.2017, a S.C. SOLCETA S.A. Ştei,
prin care solicită Consiliului Local al oraşului Ştei să aprobe Planului de
selec ie pentru completarea numărului de membri ai Consiliului de
Administra ie al SC SOLCETA SA tei, precum i aprobarea Scrisorii de
a teptări referitoare la stabilirea performan elor a teptate de la organele de
administrare i de conducere ale SC SOLCETA SA tei.
Văzând
HCL
nr.
128/29.06.2017
Privind
împuternicirea
reprezentantului Consiliului Local al oraşului Ştei în A.G.A. S.C. Solceta S.A. Ştei, să susţină aprobarea ordinii de zi și a materialelor de pe ordinea de zi a
A.G.O.A. (Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor) S.C. SOLCETA S.A. Ştei.
Ţinând cont de prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile
comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Statutului SC
Solceta SA,Ştei, ale OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a
întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum i
ale HG 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. 36, alin (2), lit. „a”, şi alin. 3, lit. „c” , ale art 45 i art.
115 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările i completările ulterioare;
Consiliul Local al oraşului Ştei

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1– Se aprobă Planul de selecție în vederea desemnării a doi membri
în Consiliul de Administra ie al SC SOLCETA SA tei, conform Anexei nr. 1
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2– Se aprobă Scrisoarea de așteptări referitoare la stabilirea
performan elor a teptate de la organele de administrare i de conducere
ale SC SOLCETA SA tei,(care se va publica pe site-ul Primăriei ora ului
tei www.primariastei.ro), conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă
din prezenta hotărâre
Art.3 – Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se
încredinţează reprezentantul Consiliului Local al oraşului Ştei în A.G.A.
S.C. Solceta S.A. i S.C. SOLCETA S.A. tei.
Art.4 - Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Instituţia Prefectului judeţului Bihor;
- Primarul oraşului Ştei;
- Reprezentantul Consiliului Local al oraşului Ştei în A.G.A. S.C.
Solceta S.A. tei;
- S.C. SOLCETA S.A. Ştei;
- Consilierul juridic al consiliului Local, Ştei;
- Afi are pe site-ul Primăriei ora ului tei www.primariastei.ro;
- Un exemplar la dosarul cu hotărâri.
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