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PROIECT DE HOTAAiRE NR.
privind mandatarea reprezentantilor Adunării Generale a Aetionarilor operatorului
regional SC Urban SA Slobozia pentru numirea a 2 (dot) membri îii Consiliul de
administratie al societătii
Consiliul Judetean
Av ănd in vedere:
- Referatul de aprobare nr. (VIY10 12022 - (), din 19 .01.2022 a Presedintelui
Consiliului Judetean Ialomita;
- Raportul final privind pro cedura de selectie pentru doi membri in Consiliul de
administratie al SC Urban SA Slobozia, intocmit de expertul independent SC Fox
Management Consultants SRL Bucuresti,
Examineind:
- Raportul de specialitate nr.
12022 - /4 din 49 .01.2022 al
Compartimentului Coo rdonare Societăti, Servicii şi Institutii Pub/ice Subordonate;
- Avizul nr.
/2022 din
.01.2022 al Comisiei juridice, de
disciplină, drepturi, obligatii şi incompatibilităti;
- Avizul nr.
/2022 din
.01.2022 al Comisiei pentru munc ă,
sand tate, asistentă socială şifamiiie,
In conformitate Cu..
- prevederile Hotărdrii Consiliului Judetean Ialomita nr. 218/28.10.2021 privind
reglementarea măsurilor necesare functionării Consiliului de administratie al operatordui
regional SC Urban SA Slobozia;
- prevederile Legii nr.31/1990 privind societ ătile comerciale, republicată, cu
modific ările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 29 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 109/2011 privind
guvernanta corporativă a intreprinderilor pub/ice, cu modific ările şi completările ulterioare;
- prevederile Hotărdrii de Guvern iv-. 722/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanta de urgentă a Guvernului
nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a intreprinderilor publice;
- prevederile art. 173 alin. (1) lit, a) si alin.(2) lit. d) din Ordonanta de Urge* a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modific ările şi completeirile
ulterioare;
- prevederile Regulamentului de organ izare ş i functionare a Consiliului Judetean
Ialomita, aprobat prin Hotără rea Consiliului Judetean Ialomita nr. 46 din 30.03.2021, cu
modificeirile şi completările ulterioare;
Cod FP -07-06, Ed, 2 vors.0
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- prevederile Actului Constitutiv al operatorului regional SC Urban SA Slobozia,
In temeiul art. 196 aim. (I) lit, a) din Ordonanţa de Urgenţa a Guvernului nr. 5772019
privind Codul Adrninistrativ, cu modific ările şi completările ulterio are,
HOT Ă R Ă $TE:

Art.1 Se ia act de Raportul final privind procedura de selecţie a 2 (doi) membri in
Consiliul de Administraţie al operatorului regional SC Urban SA Slobozia, prev ăzut in
anexa care face parte integrantă din prezenta hot ărdre.
Art.2(1) Se mandatează reprezentanţii Adun ării Generale a Acţionarilor operatorului
regional SC Urban SA Slobozia s ă voteze "pentru" la propunerea de numire in calitate de
administratori neexecutivi in Consiliul de administraţie al societăţii a următorilor;
a) domnul lonescu Liviu;
b) domnul Aron Rodel.
(2) Mandatul membrilor consiliului de administraţie prevăzuţi la alineatul (I) are o
durată egard cu cea a administratorilor menţionaţi in Hotărdrea Consiliului Judelean
Ialomila nr. 218/28.10.2021, respectiv pdnă la data de 18.11.2025. Mandatul poate fi
reinnoit ca urmare a unui proces de evaluare, in condifiile legii.

Art,3 Prin grija Secretarului general al judeţului Ialomiţa, prezenta hotărdre va fi
comunicată spre ducere la indeplinire Adunării Generale a Acţionarilor a operatorului
regional SC Urban SA Slobozia i unit ăţilor administrativ-teritoriale membre ale acesteia,
persoanelor nominalizate la art.2 alin.(1) i Compartimentului Coordonare Societăţi,
Servicii şi Instituţii Pub lice Subordonate din cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa, şi spre
stiinţă Instituţiei Prefectului-Judeţul lalomiţa, urmand a fi publicată pe site-ul Consiliului
Judeţean Ialomiţa si in monitorul Oficial al Judeţului Ialomiţa — Sec ţiunea "Monitorul
Oficial al Judeţului".

PRE$EDINTE

MARIAN PAVEL

AVIZAT,
Secretarul general al judetului Ialomita
ADRIAN ROBERT IONESCU
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RAPORT FINAL
privind procedura de selecţie pentru poziţia de membru in Consiliul de Administratie al
Societatii URBAN SA Slobozia

•

Avănd n vedere interviul final din cadrul continuarii procesului de selec ţie a candidaturilor
din lista scurtă pentru functia de membru in Consiliul de Administratie al Societatii URBAN SA
desfăşurat in ziva de 13.01.2022 v ă inaintăm rezultatul procesului de selec ţie care include clasificarea
candidatilor Si motivarea selectarii acestora, pentra recomandarea in funetia de administrator. Având
in vedere clasificarea candida ţilor obţinută in baza punctajului realizat, Comisia de Selectie recomand ă
următoarele candidaturi:
Nr
crt.

Nume, prenume

1

IONESCU LIVIU

2

ARON RODEL

Functia pentra care
candideaza
Membru Consiliu de
Administratie
Membru Consiliu de
Administratie

Punctaj realizat
109,28
94,84

Prezent ărn mai jos sinteza procesului de continuare a selectiei pentru cele doua functii de
mernbru in Consillul de Adrninistratie al Societatii URBAN SA, cu focus pe etapa selectiei
candidaturilor inscrise in lista scurt ă.

I.

Introducere
Autoritatea Publica Tutelara, Judetul lalomita, a continuat procedura de selectie ini ţiata de
MUNICIPIUL IALOMITA, procedura de recrutare şi selectie pentru desemnarea a cinci membri ai
Consiliului de Administratie al Societatii URBAN SA Slobozia conform O.U.G. nr.109/2011 privind
guvernanta corporativ ă a intreprinderilor publice, cu modific ările şi completările ulterioare.
Prin Hotararea AGA nr. 36/24.06.2021 s-a aprobat declansarea procedurii de selectie Si
aprobarea Planului de selectie Componenta integrala
Prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ialomita nr. 197/29.07.2021 s-a decis
aprobarea Planului de selectie Componenta integrala cc confine Profilul Consiliului si Profilul
Candidatului pentru functia de membru at Consiliului de administratie.

Prin Hotararea Consilului Judetean Ialomi ţa nr. 218/28.10.2021 s-a deeis ea selecţia să fie
eontinuata datorita faptului ca in actionariatul Societatii a intrat Consiliul Judetean si derulata de
Comisia de selectie.
Expertul independent a fost contractat de c ătre Societate Cu contractul 2294.16.04.2021.
In cadrul procedurii de selectie desfasurate anterior Comisia de Selectie a facut recomandarea
pentru trei candidati astfel ramanand vacante doua pozitii pentru care a fost continuata proeedura de
selectie.
Procesul de seleefie

Procesul de selecţie a candidatilor pentru functia de membru in eadrul Consiliului de
Administratie al Societatii URBAN SA a constat in parcurgerea a cloud etape majore, dup ă cum
urmează.:
1. Pregătirea procesului de selecţie;

a. Analiza contextuala a Societatii
b. Propunerea si aprobarea Profilutui Consiliului si Profilului Candidatului tinand cont de
particularitatile pozitiei, anvergura acesteia si obiectul de activitate al Societatii;
c. Publicarea anuntului de selectie in doua cotidiene cu raspandire nationala si pe pagina
de internet a Societatii;
2. hnplementarea procesului de seleetie:
a) Alcătuirea listei lungi de candidaturi;
b) Selecţia candidaturilor din lista lungă;
c) inscrierea candidaturilor in lista scurtă;
d) Seleeţia candidaturilor din lista scurtă.
Avand in vedere ca atat Profilul Consiliului cat si Profilul Candidatului au fost aprobate, pentru
aceasta etapa de continuare a pro cedurii s-a trecut la publicarea anuntului de selectie nernaifiind
necesara etapa de analiza contextuala si de aprobare a profilului.
Pregitirea procesului de seleetie

Expertul independent a definit Profilul Consiliului precum si Profilul Candidatului pentru
functia de membru in Consiliul de Administratie al Societ ătii URBAN S.A..
Odată definite documentele men ţionate mai sus, expertul independent a finalizat planul de
selecţie, care cuprinde toate documentele necesare bunei desf ăşurări a procesului de recrutare şi
selecţie, inclusiv toluri, responsabilit ăţi şi termene de execu ţie. Planul de selectie — Componenta
integala care cuprinde Profilul Consiliului si Profilului Candidatului au fost aprobate prin HCL
nr.197/29.07.2021
Criteriile de evaluate şi selecţie, definite in baza Profilului Consiliului si Profilul Candidatului
la functia de membru in Consiliul de administratie au fost cuprinse in anunp de recrutare, publicat in
cloud ziare cu acoperire na ţională ( cotidianul economic Bursa si cotidianul economic online
Bansisiafacari,ro ), pe site-ul societ ăţ ii, conform prevederilor legale in data de de 22.11.2021 avand ca
termen limita de depunere a dosarului 22.12.2021 respectându-se astfel prevederea legal ă de un minim
de 30 de zile. Dosarele de candidatur ă au fost depuse la registratura Societatii precum si in format
virtual pe adresa de mail a expertului independent.
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11.2. Implementarea procesului de selectie
a) Alcătuirea listei lungi de candidaturi
Expertul independent a procedat la verificarea dosarelor de candidatur ă depuse in termen, pând
la data de 22.12.2021, in raport cu criteriile stabilite pentru selec ţie si satisfacerea condi ţiilor cerute
prin anunt.. in acest sons, au fast depuse 2 candidaturi. Cei 2 candidati, care au avut dosarul complet si
corect intocmit precum si parcursul profesional relevant in raport cu criteriile de selectie cuprinse in
Profilul candidatului, au fost solicitati sa depuna Declaratia de intentie.

b) Selecţia candidaturilor din lista lungă
Selectia candidaturilor din lista lung ă a fost realizat ă de cdtre expertul independent. in acest
scop, S.C. Fox Management Consultants S.R.L. a realizat selec ţia candidaţilor Cu scopul alc ătuirii
listei scurte de candidaturi,

c) inscrierea candidaturilor in lista scurtă
Ca urmare a parcurgerii etapei de analiz ă a dosarelor de candidatur ă i prin raportare la
criteriile de selectie şi Profilul candidatului in cadrul procedurii de selectie a membrilor Consiliului de
Administratie, expertul independent a elaborat la data de 23.12.2021 Lista seurt ă cu candidatii
selectati.
Dupa studierea parcursului profesional si a pregatirii academice, expertul independent a inscris
ambele candidaturi in lista scurta intrucit indeplineau toate exigentele.
Candidatii au fast notificati prin e-mail in privinţa includerii in lista scurtd de candidaturi si in
privinţa pasului unnător al procesului de selec ţie, acela al depunerii Declara ţiei de intentie. Toti
candidatii care au fost notificati in privinta depunerii Declaratiei de intentie s-au conformat si au
transmis acest document pina la data de 10.01.2022,

d) Selecţia candidaturilor din lista scurt ă
Selectia candidaturilor din lista scurt ă a fast realizat ă de către Comisia de Selectie in baza
Declaraţiilor de intentie depuse de candida ţi, a documentelor din dosarul de candidatura si a unui
interviu de selectie, desfăsurat individual. Expertul independent a asistat Cornisia de Selectie care a
susţinut interviul de selectie ş i a evaluat competentele feces are functiei de membra in Consiliul de
Administratie in raport cu exigentele cuprinse in Profilu1 Consiliului Profilul Candidatului.
Interviurile de selectie au avut loc in ziva de Joi 13.01.2022. In invitatia de participare la
interviu fiecare candidat a primit Planul de interviu.
Criteriile de seleeţie considerate in evaluarea candida ţilor din lista scurtd au fast cele prevazute pentru
profilul candidatului pentru functia de membru in consiliul de administratie.
Fiecare criteriu a fast evaluat pe o scald in 5 puncte, undo 1 inseamnd „novice" si 5 inseamn ă
„expert". Comisia de selectie a acordat punctajele in fisa individuala de interviu iar media acestor
punctaie acordate a fast integrata de expert in cadrul Matricei Candidatului.
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RECOMANDAREA CANDIDATILOR DIN LISTA SCURTA
cu propunere de numire pentru functia de membru in Consiliul de Administratie
al Societatii URBAN SA
Dupa parcurgerea interviului final de selectie care a avut loc in ziva de 13.01.2022 rezultatul final al
candidatilor din Lista scurta finala din care sunt recomandati pentru propunerea de numire in funetia
de membru in Consiliul de Administratie al Societatii URBAN SA este:
Nr
crt.

Nume, prenume

1

IONESCU LIAM

2

ARON RODEL

Functia pentru care
candideaza
Mernbru Consiliu de
Adrninistratie
Membru Consi1iu de
Administratie

Punctaj realizat
109,28
94,84

Notă : punctajul a fost calculat in baza inforrnaţiilor furnizate in cadrul procesului de evaluare şi
selectie, candidatii fiMd direct responsabil de veridicitatea datelor transmise.
Selectia finală a candidaţilor din lista scurt ă s-a făcut pe baz ă de interviu, in ziva de Joi,
13.01.2022 incepand cu ora 14.00, conform planului de interviu adus la cunostinta fiecarui candidat

individual.
Propunere pentru desemnarea membrilor in Consilinl de Administratie
la Societatea URBAN SA Slobozia
Având in vedere procesul de recrutare şi selecţie a 5 membri ai Consiliului de Administratie la
Societatea URBAN SA, Comisia de selectie inainteaz ă următoarea candidatura in vederea desemnării
acestui candidat:
1. Dl. IONESCU LIVIU
2. Dl. ARON RODEL
Preciz ăm că selecţia candidaţilor mai sus menţionaţi a fost efectuată in prealabil de către
expertul independent contractat in condiţiile legii în consultare cu Comisia de selectie din cadrul
Autoritatii Publice Tutelare.
Interviul final de selectie a avut la baza urmatorele documente:
Dosarul de candidatura
Declaratia de intentie
Matricea profilului candidatului
Planul de interviu
Fisa de punctare
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MATRICEA CENTRALIZATOARE A CANDIDA? ILOR CONSILIULUI DE
ADMINISTRATIE AL SOCIETATII URBAN SA Slobozia
Interviu final de selectie 13.01.2022
,
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Ratinguri:
1=Novice; 2 -

1.Conipetente specifice sectorului de activitate al intreprinderii
1,1 Curtoa?terea proceselor tehnolo gice/opera?ionale din
Oblig
domeniul de activit ate al intreprinderii publice
1,2 Cunoti7terea tr ăsăturilor pieei in care ac?ioneaz ă societatea Oblig.
2. Conapeten ţe profesionale de important ă. strategica / tehnicil
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2,2 Finan?e ?i contabilit ate
2.3 Managementul proiectelor
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2.5 Legisla7ie

4.0
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1
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4.0
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8
7
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1
0,8
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4.2 Rela?ii interpersonale
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Oblig.
Oblig.

1

4.0
5.0
4.2

1

4.2

5.0
5.0
5.0
5.0

Opt.

0,5

3.0

3.0

6

9132

Obit& 0,7
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constituite in domeniul de activit ate al societă7ii 7 1 alte domenii

9

6. Competen7e 7i restric7ii specifice personalului angajat in cadrul
antorita?ii publice tutelare sat' alto autorit ă?i sau institu?ii publice
Opt, 0,5
Sub - total 1.
Sub - total ponderat 1.

6,1 Competen?e de conducere

3.8

5.0
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intoemit de:

Expert independent:
Magdalena-Cristina Radu - S.C. FOX MANAGEMENT CONSULTANTS S.R.L.
FOX MANAGEMENT CONSULTANTS
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REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hold rtire privind mandatarea reprezentantilor Adun ării Generale a
Aelionarilor operatorului regional SC Urban SA Slobozia pentru nutnirea a 2 (doi)
membri in Consiliul de administra ţie al societăţii
Prin proiectul de hotărcire supus dezbaterii Consiliului Judelean Ialomiţa se
propune mandatarea reprezentanţilor Adun ării Generale a Acţionarilor operatorului
regional SC Urban SA Slobozia pentru numirea a 2 (doi) membri in Consiliul de
administraţie al societăţii.
SC Urban SA Slobozia a fost infiin ţată la finele anului 1998, cu acţionar unic
Municipiul Slobozia, prin reorganizarea fostei Regii Autonome de Gospod ărie
Comunală i Locativ ă. Ulterior, acţionariatul a fost ext/ns, prin particzparea la cap italul
social al operatorului regional si a altor unităţi administrativ teritoriale din judet.
Judeţul Ialomiţa a devenit acţionar major/tar al operatorului regional urmare adopt
ării
Hotărdrii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 104711.06.2021, prin care a fost aprobard
participarea la capitalul social cu un aport in numerar, condi
ţii in care, potrivit
Ordonanţel de Urge* a Guvernului nr. 10972011 privind guvernanţa corporativă a
intreprinderilor pub lice, Consiliul Judelean Ialomiţa are calitatea de autoritate
publică tutelară.
Societatea este administrată de un Consiliu de administraţie format din cinci
membri, stabilit prin actul de infiinţare, cu respectarea prevederilor Legii societăţilor
comerciale nr. 3171990. in cursul anului 2021, cele cinci posturi de administrator au
devenit vacante, fiind demarată procedura legală de ocupare a acestora, reglementată
de Ordonanta de urge* a Guvernului nr. 10972011 privind guvernanta corporativd a
fntreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu
normele de aplicare aprobate prin Hotdreirea de Guvern nr. 72272016. in procesul de
selecţie, cornisia a fost asistată de expertul independent, SC Fox Management
Consultants SRL, specializat in recrutarea resurselor umane.
Dupd finalizarea procedurii de selecţie din data de 21.10.2021, au fost selectaţi,
initial, doar trei administratori din totalul de cinci. La inceputul anului 2022 a fost
finalizată procedura de selecţie ipentru celelalte doud posturi vacante, fiind propusi in
calitate de administrator! neexecutivi domnii Aron Rodel şi Ioneseu Liviu.
Conform Actului constitutiv al societ ăţii, coroborat cu prevederile Legii
nr. 3171990 a societăţilor comerciale, ale Ordonanţei de Guvern nr. 109/2011 privind
guvernanta corporativd fi a norm elor sale de aplicare aprob ateprin Hotărdrea de
Guvern nr. 722/2016, numirea membrilor Consiliului de administraţie este realizată de
Adunarea Generală a Acţionarilor, la propunerea actionarilor.
Consillul Judetean

MR:0Ra

IMP

Raportat la situaţia de fapt, si in acord cu prevederile legale sus invocate, pr-in
proiectul de hotăreire se propune, mandatarea reprezentanţilor în Adunarea Generalei a
Acţionarilor operatorului regional SC Urban SA Slobozia să voteze "pentru" numirea a
doi membri in Consiliul de administraţie, astfel cum acestia au fost selecta ţi potrivit
legii.
Constakind că sunt indeplinite condiţiile de legalitate, necesitate si de
oportunitate, propun Consiliului Judelean Ialomiţa adoptarea hoteireirii in forma si
con ţinutul prezentate în proiect.

PREYEDINTE

Tehnoredactat
Dogaru &Ilan
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-Compartiment Coordonare Societ ăţi Servicii şi Instituţii Publiee Subordonate
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RAPORT DE SPECIALITATE
la prolectului de hot ăirfire privind mandatarea reprezentan ţilor Adungrii Generale a
Acţionarilor operatorulul regional SC URBAN SA Slobozia pentru numirea a 2(doi) membri
in Consiliul de Administra ţie al societ ăţii
Avănd in vedere:
-Prevederlle art. 173 aim. 1 lit a) si alin 2 lit. d) din Ordonanţa de urge*. a Guvernului nr.
57/2019 pririvind Codul Administrativ, cu modifiedrile şi completările ulterioare,
-Prevederile art. 3 pct.2 litera b):
29 aim. 3, aim. 4, art. 6411 aim. 1 şi alin. 4, art. 64^4
ş
alin.1 ialin. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernan ţa corporativ ă
a intreprinderilor publice cu modific ările ulterioare,
-Prevederile art. 45 aim. 1 din Anexa nr.1 la Hotărărea Guvemului nr. 722/28.09.2016 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor preyed-en i din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 109/2011 privind guvernan ţa corporativ ă a intreprinderilor publice,
-Raportul final al Comisiei de selecţie a canditaţilor pentru numirea in •funcţia de
administrator in eadrul Consiliului de Administraţie al Societăţii Comereiale URBAN S.A. din data
de 18.01.2022,
propun intocudrea unui pro/ed t de hotel' rare i supunerea spre aprobare Consiliului Jude ţean
Ialotnita, prin care:
-Se ia act de Raportul Final al Comisiei de selecţie a eanditaţilor pentru numirea in funcţia
de administrator in eadrul Consiliului de Administraţie al Societăţii Comerciale URBAN S.A. a
următorilor 2 membri
- di Aron Rodel- administrator neexeeutiv
- dl Ioneseu Liviu — administrator neexecutiv

-Se mandateazd Adunarea Generald a Acţionarilor a SC URBAN SA pentru numirea
domnului Aron Rodel şi a domnului Ionescu Liviu in calitate de administratori in Consiliul de
Administraţie al Societăţii Comerciale URBAN S.A Slobozia, pe o perioada de 4 ani.
Faţd de cele mai sus, propunem adoptarea Proiectului de Hotărăre, in forma prezentat ă.
CONSILIER,
Ioana Stoica

Consillui Judetean lalomita
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