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PROIECT DE HOTĂRĂ R' E NR.  .33  
privind reglementarea m ă surilor necesare function ă rii Consiliului de administra ţ ie 

al operatorului regional SC Urban SA Slobozia 

Consiliul Judeţ ean Ialomiţ a, 
Av ă nd in vedere: 
- Referatul de  apro  bare  nr.  4-°n7 /2021 - f din fo.2021  a  Presedintelui 

Consiliului Judetean Icdomiţ a; 
- adresa din data de 22.10.2021 a expertului independent SC Fox Management 

Consultants SRL Bueuresti, 
Examineind: 
- Raportul de speeialitate nr,,,2'g7o.5-  /2021 - IL din 081, 0.2021 al Compartimentului 

Coordonare Societăţ i, Servicii ş i Institutii  Pub lice  Subordonate; 
- Avizul nr. 	/2021 - 	 din 	.2021 al Comisiei juridică , de 

drepttiri, obligaţ ii ş i ineompatibilită ti; 
- Avizul nr. 	/2021 - 	din 	.2021 al Comisiei pentru 

să nă t  ate,  asistenţă  socială  ş ifamilie, 
In conformitate Cu.. 
- prevederile Hotă ră rii Consiliului Judetean Ialomita nr, 104/11.06.2021 privind 

asocierea Unită lii Administrativ Teritoriale Judeţ ul Ialomita Cu unităţ ile administrativ 
teritoriale actionare la operatorul regional SC Urban SA Slobozia in vederea partieipă rii la 
capitalul social al acestuia, in ealitate de acţ ionar cu drepturi depline; 

- prevederile Hotă rdrii Consiliului Judeţ ean Ialomita nr. 154/30.08.2021 privind 
adoptarea unor mă suri in vederea finaliză rii procedurii de desemnare a cilia membri in 
Consiliul de Administra ţ ie al SC Urban SA Slobozia; 

- Hotă ră rea Adună rii Generale a Actionarilor SC Urban SA Slobozia 
nr. 36/24.06.2021; 

- Hotă rdrea Consiliului Local al Municipiului Slobozia nr. 197/29.07.2021 privind 
aprobarea "Planului de selecţ ie - componenta integrală " pentru selecţ ia a cinci membri in 
Consiliul de administratie al SC Urban SA Slobozia, 

- prevederile Legii nr.31/1990 privind societ ăţ ile comerciale, republicată ,  cu  
modific ă rile ş i cornpletă rile ulterioare; 

- prevederile art. 29 din Ordonanţa de urge* a Guvernului nr. 109/2011 privind 
guvernanţa corporativă  a intreprinderilor publice, cu modifică rile ş i completă rile ulterioare; 
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- prevederile Hotă rdrii de Guvern nr. 722/2016 pentru aproharea Normelor 
metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţ a de urgent d a Guvernului 
nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă  a intreprinderilor puhlice; 

- prevederile art. 173 alma (1) lit, a) si alin. (2) lit.d) din Ordonanta de Urge* a 
Cruvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modific ă rile sYi completă rile 
ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare ş i functionare a Consiliului Judetean 
aprobat prin Hotă rdrea Consiliului Judeţean Ialomita nr. 46 din 30,03.2021, cu 

modificdrile ş i completă rile ulterioare; 
prevederile Actului Constitutiv al SC Urban SA Slohozia, 

In  temeiul art. 196 alma (1) lit, a) din Ordonanta de Urge* a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modificeirile ş i complet ă rile ulterioare, 

HO T Ă RA4TE: 

Art.1(1) Se ia act de fincdizarea procedurii de selectie a membrilor Consiliului de 
Administra ţ ie al opera  torului regional SC Urban SA Slobozia. 

(2) Se mandatează  reprezentantii Adun ă rii Generale a Ac ţ ionarilor operatorului 
regional SC Urban SA Slobozia  pen  tru numirea a trei membri in Consiliul de administratie 
al societdfii, ş i armme: 

a) domnul Stoicescu Adrian — administrator execufiv 
b) doamna Codleanu Mariana Georgeta — administrator neexecutiv 
c) doamna Ciohanu Alina — administrator neexecutiv. 
(3) Mandatul membrilor consiliului de administraţ ie prevă zuti la alineatul (2) este de 

4 ani, putdnd fi reinnoit ca urmare a unui proces de evaluare, in condiţ iile legii. 

Art.2(1) Se ia act de vacantarea a douc posturi de administrator din cadrul Consiliului 
de administraţ ie al operatorului regional SC Urban SA Slobozia. 

(2) Se dispune convocarea Adun ă rii Generale a Ac ţ ionarilor a operatorului regional 
SC Urban SA Slobozia in vederea declan ă rii procedurii de selecţ ie pentru numirea a doi 
administratori in cadrul Consiliului de administraţ ie al societăţ ii, in condiţ iile alin. 1). 

(3) Procedura de selectie prealabild, constând in totalitatea etapelor cuprinse intre 
decizia de declansare a procedurii de selectiei ş i intocmirea listei scurte, se va realiza de 
cdtre un expert independent, persoand fizicd sau juridic ă , specializată  in recrutarea 
resurselor umane. 

(4) Pro  cedura de selecţ ie finală , conskind  în  totalitatea etapelor de selectie  pen  tru 
evaluarea candidafilor din lista scurtă  in vederea numifii ş i incheierii contractului de 
mandat, se va realiza de că tre o comisie de selectie, asistată  de expertul independent, care 
va avea urmă toarea component& 

Proedinte: 
- Emil Că tă lin GRIGORE vicepresedinte al Consiliului Judetean Ialomita; 
Membri: 

Alexandru DINU — vicepresedinte al Consiliului Judetean Ialomita; 
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Gheorghe Gabriel MEGLEI — consilier local al Municipiului Slobozia; 
,Ş 'tefania Iuliana ILIESCU consilier local al Municipiului Slobozia; 

- Romeo Sorin CIRIBLAN — reprezentant al ac ţ ionarilor SC Urban SA Slobozia 
Seeretar: 
- Ioana STOICA Compartimentul Coordonare Societei ţ i, Servicii ş i Institutii Publice 

Subordonate din cadrul Consiliului Judetean Ialomita. 
(5) Dupd realizarea procedurii de selectie, numirea celor doi membri in Consiliul de 

administratie al operatorului regional SC Urban SA Slobozia, se va face de Adunarea 
Generale.'" a Actionarilor, la propunerea Consiliului Judetean Ialomiţa, in calitate de 
autoritate publicei tutelard. 

(6) Pad la numirea administratorilor in condiţ iile alineatului (5), Adunarea Generald 
a Actionarilor a societă tii va desemna doi administratori provizorii, pentru un mandat de 4 
luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive terneinice, peind la maximum 6 luni. 

Art.3 Prin grija Secretarului general al judetului Ialomiţa, prezenta hoteirdre va fi 
comunicată  spre ducere la indeplinire Aduneirii Generale a Actionarilor a operatorului 
regional SC Urban SA Slobozia, persoanelor nominalizate la art.] aim. (2), art.2 aim. (4) ş i 
Compartimentului Coordonare Societă ti, Servicii ş i Instituţ ii Pub lice Subordonate din cadrul 
Consiliului Judetean Ialomiţ a, ş i spre ş tiinţă  Instituţ iei Prefectului-Judeţ ul Ialomiţ a, urmdnd 
a fi pub licată  pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomita ş i in Mon itorul Oficial al Judetului 
Ialomita — Sec ţ iunea "Monitorul Oficial al Judetului", 

PREMDINTE 

MARIAN PAVEL 

AVIZAT, 
Secretarul general al judetului Ialomita 

ADRIAN ROBERT IONESCU 
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REFERAT DE APROBARE-------  
la proiectul de hot ă riire privind reglementarea m ă surilor necesare funcrioneirii 

Consiliului de administratie al operatorului regional SC Urban SA Slobozia 

Prin proiectul de hotă rdre supus dezbaterii Consiliului Judeţ ean Ialomiţa se 
propune reglementarea mă surilor necesare funcţ ion ă rii Consiliului de administraţ ie al 
operatorului regional SC Urban SA Slobozia. 

SC Urban SA Slobozia a fost inflin ţată  la finele anului 1998, cu acjionar unic 
Municipiul Slobozia, prin reorganizarea fostei Regii Autonome de Gospod ă rie 
Comunală  ş i Locativă . Ulterior, acţ ionariatul a fost extins, prin participarea la capitalul 
social al operatorului regional ş i a altor unităţ i administrativ teritoriale din judeţ, in 
principal limitrofe municipiului Slobozia. Jude ţ ul Ialomiţa a devenit acţ ionar majoritar 
al operatorului regional urmare adoptă rii Hotă ră rii Consiliului Judeţ ean falomiţa 
nr. 104/11.06.2021, prin care a fost aprobată  participarea la capitalul social cu un 
aport in numerar, condiţ ii in care, potrivit Ordonanţ ei de Urge* a Guvernului nr. 
109/2011 privind guvernanţ a corporativă  a intreprinderilor publice, Consiliul Judeţ ean 
Ialomiţa are calitatea de autoritate publică  tutelară . 

Societa  tea este administrată  de un Consiliu de administraţ ie format din cinci 
membri, stabilit prin actul de infiinţare, cu respectarea prevederilor Legii societăţ ilor 
comerciale nr. 31/1990. in cursul anului 2021, cele cinci posturi de administrator au 
devenit vacante. Anterior devenirii Jude ţ ului lalomila acţ ionar majoritar al societăţ ii, 
pro cedura de selectie a administratorilor a fost demarată  de Adunarea Generald a 
Ac ţ ionarilor ş i Cons iliul Local Slobozia. Dup ă  ce a devenit acţ ionar majoritar, 
Consiliul Judeţ ean lalomiţa a luat act de procedura de selecţ ie aflată  in derulare 
prin hotă rarea nr. 154/30.08.2021, ş i-a desemnat proprii reprezentanţ i in comisia de 
selecţ ie, in persoana celor doi vicepreş edinţ i ai să i. 

Procedura de selecţ ie a administratorilor la o soCietate deţ inută  de autorităţ i 
publice locale este reglementată  de Ordonanţa de urgenţă  a Cruvernului nr. 109/2011 
privind guvernanţa corporativă  a intreprinderilor publice, cu modifică rile ş i 
completă rile ulterio are, coroborat cu norm ele de aplicare apro bate prin Hotă rdrea de 
Guvern nr. 722/2016. in procesul de selecţ ie, comisia a fost asistată  de expertul 
independent, SC Fox Management Consultants SRI, specializat in recrutarea 
resurselor umane. 
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După  finalizarea procedurii de selecţ ie din data de 21.10.2021, expertul 
independent aduce la cunoslinţă  că  au fast selectaţ i doar trei administratori din totalul 
de cinci, in persoana: 

a) domnului Stoicescu Adrian — administrator executiv 
b) doamnei Codleanu Mariana Georgeta — administrator neexecutiv; 
c) doamnei Ciobanu Alina — administrator neexecutiv. 

Conform Actului constitutiv al societ ăţ ii, coroborat cu prevederile Legii 
nr. 31/1990 a societăţ ilor comerciale, ale Ordonanţei de Guvern nr. 109/2011 privind 
guvernanţa corporativă  si a normelor sale de aplicare aprobate prin Hotă ră rea de 
Guvern nr. 72272016, mandatul membrilor consiliului de administraţ ie este de 4 ani, 
putândf reinnoit ca urmare a unui proces de evaluare. 

Raportat la situaţ ia de fapt, si in acord cu prevederile legale sus invocate, prin 
proiectul de hotă ră re se propun, in principal, urmă toarele: 

- mandatarea reprezentanţ ilor Aduniirii Generale a Acţ ionarilor opera torului 
regional SC Urban SA Slobozia pentru numirea celor trei membri in Consiliul 
de administraţ ie; 

- convocarea Adun ă rii generale a Acţ ionarilor a operatorului regional SC 
Urban SA Slobozia pen tru declansarea procedurii de selecţ ie pentru numirea 
a doi administratori in cadrul Consiliului de administraţ ie ş ipentru numirea a 
doi administratori provizorii; 

Constată nd că  sunt indeplinite condiţ iile de legalit ate, necesitate si de 
oportunitate, propun Consiliului Judeţ ean Ialomila adoptarea hotă ră rii in forma 0 
conţ inutul prezentate in proiect. 

PREYEDINTE 

AtARIAN PAVEL 

edakx ."7 

Tehnoredactat 
Dogaru lulian 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
la Proiectului de Hot ă ră re privind reglementarea m ă surilor necesare function ă rli Consiliului 

de Administratie al operatorului regional SC URBAN SA Slobozia 

AvAnd in vedere: 
-Prevederile art. 173  aim.  1 lit a) si alin 2 lit. d) din Ordonanţ a de urgenţă  a Guvernului nr. 

57/2019 pririvind Codul Administrativ, cu modific ă rile ş i completă rile ulterioare, 
-Prevederile art. 3 pct.2 litera b), art. 29  aim.  3,  aim.  4, art. 64A1  aim.  1 ş i  aim.  4, art. 64A4 

alin.1 ş i  aim.  3 din Ordonanţ a de urge* a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernan ţ a corporativ ă  
a intreprinderilor publice cu modific ă rile ulterioare, 

-Prevederile art. 45 alin. 1 din Anexa nr.1 la Hotă rdrea Guvernului nr. 722/28.09.2016 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonan ţ a de urge*. a 
Guvernului nr. 109/2011 privind guvernan ţ a corporativ ă  a intreprinderilor publice, 

-Adresa de informare din data de 22.10.2021, inregistrată  la Consiliul Jude ţ ean Ialomi ţ a cu 
nr. 252621/2021-J din 22.10.2021 a expertului independent, SC Fox Management Consultants SRL, 
desemnat in procesul de selec ţ ie a candidaţ ilor in vederea numirii in postul de administrator in 
cadrul Consilittlui de Administraţ ie  at Societăţ ii Comerciale URBAN S.A., 

propun intounirea unui proiect tie hotă riire  vi  supunerea spre aprobare Consiliului Judetean 
lalotnita, prin care: 

-Sc ia act de Decizia Comisiei de selec ţ ie a canditaţ ilor pentru numirea in funcţ ia de 
administrator in cadrul Consiliului de Administraţ ie al Societ ăţ ii Comerciale URBAN S.A. a 
urmă torilor 3 membri : 

- dna Ciobanu Mina Mihaela- administrator neexecutiv 
- dna Codleanu Mariana — administrator neexecutiv 
- dl Stoicescu Adrian- administrator executiv 

-Se mandateaz ă  Adunarea General ă  a Acţ ionarilor a SC URBAN SA pentru: 
- riumirea dnei Ciobanu Alina Mihaela, dnei Codleanu Mariana ş i a d-lui Stoicescu Adrian 

in calitate de administratori in Consiliul de Administraţ ie al Societ ăţ ii Comerciale URBAN S.A 
Slobozia, pe o perioada de 4 ani; 

-Se declan ş ează  procedura de selec ţ ie pentru ocupare a celor 2 posturi vacante de administrator 
ră mase ş i se imputemice ş te AGA a SC URBAN SA Slobozia să  numeasc ă  2 administratori 
provizorii pe o perioad ă  de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii  cu inch' 2 luni a mandatelor acestora. 

Faţă  de cele mai sus, propunem adoptarea Proiectului de Hotă rare, in forma prezentată . 

CONSILIER, 
Ioana Stoica Conelllul Judetean lalomita 
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Adresa de informare asupra finalizarii procedurii de seleetie a membrilor 
Consiliului de Administratie URBAN SA Slobozia 

Catre: Societatea URBAN SA Slobozia 
Consitiul Judetean Talomita 

Ref: Contract 2294/16.042021 
Data: 22.10.2021 

Stimate doainne, Stimati domni, 

Dorim sa va infonnam prin prezenta adresa ca ieri, Joi, 21.10.2021, Cornisia de selectie a 
candidatilor pentru functia de membru iii Consiliul de Administrate al Societatii URBAN SA a 
decis sa propuna din lista scurta a candidatilor pentru numirea in functia de Administrator pe 
urmatorii candidati: 

1. Dna. CIOBANU ALINA MIHAELA 
2. Dna. CODLEANU MARIANA 

STOICESCU ADRIAN 

Interviurile cu toti candidatii din Lista scinta s-au defasurat in baza Planului de interviu, a 
dosarelor de candidatura si a declaratiilor de intentie depuse de candidati. 

Raportul detaliat al activitatilor efectuate va va fi prezentat in cel mai seurt timp posibil. 

FOX MANAGEMENT CONSULTANTS 
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