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HOTĂRÂREA NR. 12 
din data de 22.06.2021 

 
 Privind: declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliul de administrație al 
Societății RATBV S.A. 
 
 Adunarea Generală a Asociației Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului 
Public Brașov intrunită in ședință la data de 22.06.2021; 
 Văzând adresa nr. 6975/11.06.2021 a Societății RATBV S.A, înregistrată la A.M.D.D.T.P.BV. 
sub nr. 1300/14.06.2021 prin se comunică faptul că la data de 04.08.2021 expiră mandatele  membrilor 
actualului Consiliu de administrație  al Societății; 
 Ținând cont de prevederile art. 27 alin. (3) din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de 
utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora ”pentru 
operatorii cărora li s-a delegat gestiunea serviciului de utilităţi publice, în baza unui contract de 
delegare a gestiunii încheiat cu o asociaţie de dezvoltare intercomunitară, atribuţiile de autoritate 
tutelară se exercită de către asociaţia de dezvoltare intercomunitară, în numele şi pe seama unităţilor 
administrativ-teritoriale”, coroborate cu prevederile art. 29, alin (3), (4) și (5)  din O.U.G. nr. 109/2011 
privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare și 
prevederile art. 3 și art. 50 din Anexa nr. 1 din H.G. 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 prevederilor Statului Asociației Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a 
Transportului Public Brașov, 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

 Art. 1. Se aprobă declanșarea procedurii de selecție și recrutare de candidați pentru ocuparea 
funcțiilor de membri în consiliul de administrație al Societății RATBV S.A., începând cu data de 
22.06.2021. 
 
 Art. 2. Se aprobă constituirea Comisiei de selecție a candidaților in următoarea componența: 
 

 Cătălin Frangulea-Pastor  - Director general Asociație - președinte 
 Maria Dicu  - consilier juridic Asociație - membru 
 Liliana Dincă - specialist resurse umane Primăria Municipiului Brașov  - 

membru 
 
 Art. 3. Se aprobă întocmirea profilului consiliului de administrație, conform Anexei nr. 1 la 
prezenta hotărâre. 
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 Art. 4. Se aprobă întocmirea profilul candidatului, pentru funcția de membru al consiliului de 
administrație. 
  
 Art. 5. Se mandatează Dl. Cătălin Frangulea-Pastor, Președintele Comisiei de selecție, să 
aprobe matricea profilului candidatului și scrisoarea de așteptări elaborate de expertul independent. 
  
 Art. 6.  (1) Se aprobă contractarea expertului independent ce va selecta și recruta candidații 
pentru ocuparea funcțiilor de membri în consiliul de administrație al Societății RATBV S.A., în calitate 
de beneficiară a procedurii. 
   (2) Beneficiara procedurii, Societatea RATBV S.A., va suporta costul serviciilor de 
selecție și recrutare. 
  
 Art. 7.  Președintele Asociației și  Comisia de selecție, vor urmări ducerea la îndeplinire  a 
prezentei hotărâri. 

 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi 22.06.2021 cu unanimitatea celor 16   membri prezenți, din totalul de 20 membri ai Asociației. 

 
 
 

                                               PREȘEDINTE 
DRAGOȘ FLORIN DAVID 

                   
 
 


