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AVIZAT,
SECRETAR^ÎEKERAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
^
privind aprobarea reînnoirii mandatelor unor administratori ia SC Citadin Zalâ^RL, evaluaţi
în prealabil conform prevederilor HG nr.722/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor OUG nr.109/2011
Consiliul Local al Municipiului Zalău;:
Având în vedere:
>
-Referatul de aprobare nr. 32541 din 17 mai 2021 al primarului municipiului Zalău;
-Raportul de specialitate nr. 32676 din 17 mai 2021 al Direcţiei resurse umane, monitorizare
unităţi de învăţământ - CFG - Serviciul resurse umane, salarizare;
-Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Zalău;
-Raportul comisiei de evaluare/selecţie a candidaţilor pentru funcţia de membru în Consiliul de
Administraţie al SC Citadin Zalău SRL nr. 7538 din 05.02.2021;
-Prevederile art. 28 alin. (7), art. 29 alin. (14) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa
corporativă a întreprinderilor publice, precum şi ale art. 45 din HG nr.722/2016 privind aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 109/2011;
-în temeiul art. 129 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) lit. d), precum şi art. 139 alin. (1) din OUG nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
HOTĂRĂŞTE:
I

Art.l. Se ia act de Raportul bomisiei de evaluare/selecţie a candidaţilor pentru funcţia de
membru în Consiliul de Administraţie ăl SC Citadin Zalău SRL nr. 7538 din 05.02.2021.
Art.2. Se propune Adunării Generale a Acţionarilor a SC Citadin Zalău SRL să aprobe
reînnoirea mandatului de administrator pentru doamna Perneş Monica Florica şi reînnoirea mandatului
de administrator pentru domnul Balogh Pal, respectiv acordarea unui nou mandat de 4 ani.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Adunarea Generală a
Acţionarilor SC Citadin Zalău SRL.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Instituţia Prefectului Judeţul Sălaj;
- Primarul Municipiului Zalău;
- Direcţia administraţie publică;
- Direcţia economică;
- Direcţia resurse umane, monitorizare unităţi de învăţământ - CFG;
- SC Citadin Zalău SRL;
- Adunarea Generală a Acţionarilor la SC Citadin Zalău SRL.
Voturi
DRU/SRU/JT-2ex

"pentru”
"împotrivă”
"abţineri”

PRIMAR
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Nr.32541 din 17.05.2021

REFERAT DE APROBARE
al proiectului de hotărâre privind aprobarea reînnoirii mandatelor unor administratori la SC
Citadin Zalău SRL, evaluaţi în prealabil conform prevederilor HG nr.722/2016 privind
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr.109/2011

Potrivit prevederilor art. 28 alin. (7) şi art. 29 alin. (14) din OUG nr. 109/2011 privind
guvemanţa corporativă a întreprinderilor publice:
”ART- 28 (7) Mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăşi 4 ani.
Mandatul administratorilor care şi-au îndeplinit în mod corespunzător atribuţiile poate fi reînnoit ca
urmare a unui proces de evaluare, dacă prin actul constitutiv nu se dispune altfel. Mandatul
administratorilor numiţi ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor iniţiali
coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit.
ART. 29 (14) In cazul în care candidaţii propuşi de consiliul de administraţie sunt administratori în
funcţie, cererea pentru reînnoirea mandatului se adresează adunării generale a acţionarilor în
condiţiile art. 28 alin. (7), cu obligaţia candidatului de a prezenta un raport de activitate pentru
perioada mandatului efectuat. ”
Având în vedere faptul că mandatul Consiliului de Administraţie al SC Citadin Zalău SRL s-a
finalizat la data de 21 decembrie 2020,' doamna Perneş Monica Florica şi domnul Balogh Pal, membrii
în Consiliul de Administraţie al SC Citadin Zalău SRL, au solicitat reînnoirea contractelor de mandat
pentru calitatea de membru în Consiliul de Administraţie al SC Citadin Zalău SRL, în conformitate cu
prevederile legale mai sus menţionate.
Prin adresa nr. 246 din 15 ianuarie 2021, înregistrată la Primăria municipiului Zalău sub nr.
2811 din 11 ianuarie 2021, Adunarea Generală a Acţionarilor a SC Citadin Zalău SRL a transmis
solicitarea doamnei Perneş Monica Florica şi a domnului Balogh Pal, depuse în data de 21 decembrie
2020, pentru reînnoirea contractelor de mandat pentru calitatea de membru al Consiliului de
Administraţie al SC Citadin Zalău SRL, precum şi rapoartele de activitate a celor doi administratori.
în conformitate cu prevederile art. 45 din HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor
tnetodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind
guvemanţa corporativă a întreprinderilor publice:’Y/y) Evaluarea administratorilor în funcţie, care
solicită reînnoirea mandatului, se efectuează de către autoritatea publică tutelară, prin comisia de
selecţie sau structura de guvernanţă corporativă, după caz.
(2) Termenele şi documentele procedurale necesare evaluării se stabilesc de către autoritatea publică
tutelară. ”
’
Ţinând cont de aceste prevederi, comisia de evaluare/selecţie, numită prin Hotărârea Consiliului
Local al Municipiului Zalău nr.385 din 10 decembrie 2020, a procedat la la evaluarea activităţii
membrilor Consiliului de Administraţie al SC Citadin Zalău SRL, care au solicitat reînnoirea

X

fnandatului, având în vedere modul de! îndeplinire a obiectivelor şi criteriilor de performanţă cuprinse
în contractul de mandat, raportul de activitate şi matricea profilului de candidat.
După parcurgerea etapei de ievaluare a activităţii celor doi membrii ai Consiliului de
Administraţie, care au solicitat reînnoirea contractelor de mandat pentru calitatea de membru al
Consiliului de Administraţie al SC Citadin Zalău SRL, comisia de evaluare, a apreciat că sunt întrunite
condiţiile pentru reînnoirea mandatului'pentru cei doi administratori, doamna Perneş Monica Florica şi
domnul Balogh Pal.
Selecţia prealabilă pentru cel de al treilea membru în Consiliul de Administraţie al SC Citadin
Zalău SRL a fost declanşată cu respectarea normelor legale în vigoare şi în prezent este în desfăşurare.
Rezultatul procedurii de selecţie, lista scurtă a candidaţilor, precum şi raportul final privind
clasificarea canddaţilor vor fi prezentate şi supuse spre aprobarea Consiliului Local al municipiului
Zalău la data finalizării procedurii de selecţie.
Având în vedere cele prezentate mai sus, precum şi Raportul comisiei de evaluare/selecţie a
candidaţilor pentru funcţia de membru în Consiliul de Administraţie al SC Citadin Zalău SRL nr. 7538
din 05.02.2021, propun spre dezbatere şi aprobare Proiectul de hotărâre privind aprobarea reînnoirii
mandatelor unor administratori la SC Citadin Zalău SRL, evaluaţi în prealabil conform prevederilor
HG nr.722/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG
nr. 109/2011.

Primar,
CIUNT IONEL
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Direcţia resurse umane, monitorizare unităţi de învăţământ - CFG
Serviciul resurse umane, salarizare
Nr. 32676 din 17.05.2021

RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea reînnoirii mandatelor unor administratori la SC Citadin Zalău SRL, evaluaţi
în prealabil conform prevederilor HG nr.722/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor OUG nr.109/2011

Având în vedere :
Referatul de aprobare nr. 32541 din data de 17 mai 2021 al proiectului de hotărâre privind
aprobarea reînnoirii mandatelor unor administratori la SC Citadin Zalău SRL, evaluaţi în
prealabil conform prevederilor HG nr.722/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor OUG nr.109/2011;
• Prevederilor art. 28 alin. (7) şi art. 29 alin. (1) şi alin. (14) din OUG nr. 109/2011 privind
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice:
”ART. 28 (7) Mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăşi 4
ani. Mandatul administratorilor care şi-au îndeplinit în mod corespunzător atribuţiile poate fi
reînnoit ca urmare a unui proces de evaluare, dacă prin actul constitutiv nu se dispune altfel.
Mandatul administratorilor numiţi ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului
administratorilor iniţiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost
înlocuit.
ART. 29
(1) Membrii consiliului de administraţie sunt desemnaţi de adunarea generală a acţionarilor, la
propunerea consiliului de administraţie în funcţie sau a acţionarilor.
(14) In cazul în care candidaţii propuşi de consiliul de administraţie sunt administratori în
funcţie, cererea pentru reînnoirea mandatului se adresează adunării generale a acţionarilor în
condiţiile art. 28 alin. (7), cu obligaţia candidatului de a prezenta un raport de activitate pentru
perioada mandatului efectuat. ”
• Prevederile art. 45 din 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:Evaluarea administratorilor în funcţie, care solicită
reînnoirea mandatului, se efectuează de către autoritatea publică tutelară, prin comisia de
selecţie sau structura de guvert^anţă corporativă, după caz.
(2) Termenele şi documentele procedurale necesare evaluării se stabilesc de către autoritatea
publică tutelară. ”
•

h

Mandatul Consiliului de Administraţie al SC Citadin Zalău SRL s-a finalizat la data de 21
decembrie 2020. La această dată doamna Perneş Monică Florica şi domnul Balogh Pal, membrii în
Consiliul de Administraţie al SC Citadin Zalău SRL, au solicitat reînnoirea contractelor de mandat
pentru calitatea de membru în Consiliul de Administraţie al SC Citadin Zalău SRL, în conformitate cu
prevederile legale mai sus menţionate. ,
Prin adresa nr. 246 din 15 ianuarie 2021, înregistrată la Primăria municipiului Zalău sub nr.
2811 din 11 ianuarie 2021, Adunarea Generală a Acţionarilor - SC Citadin Zalău SRL a transmis
solicitarea doamnei Perneş Monica Florica şi a domnului Balogh Pal, pentru reînnoirea contractelor de
mandat pentru calitatea de membru în Consiliul de Administraţie al SC Citadin Zalău SRL, precum şi
rapoartele de activitate a celor doi administratori.
Ţinând cont de aceste prevederi, comisia de evaluare/selecţie, numită prin Hotărârea Consiliului
Local al Municipiului Zalău nr.385 din 10 decembrie 2020, a procedat la la evaluarea activităţii
membrilor Consiliului de Administraţie al SC Citadin Zalău SRL, care au solicitat reînnoirea
mandatului, având în vedere modul de îndeplinire a obiectivelor şi criteriilor de performanţă cuprinse
în contractul de mandat, raportul de activitate şi matricea profilului de candidat.
După parcurgerea etapei de evaluare ă activităţii celor doi membrii ai Consiliului de
Administraţie, care au solicitat reînnoirea contractelor de mandat pentru calitatea de membru al
Consiliului de Administraţie al SC Citadin Zalău SRL, comisia de evaluare, a apreciat că sunt întrunite
condiţiile pentru reînnoirea mandatului pentru cei doi administratori, doamna Perneş Monica Florica şi
domnul Balogh Pal.
Selecţia prealabilă pentru cel de al treilea membru în Consiliul de Administraţie al SC Citadin
Zalău SRL a fost declanşată cu respectarea normelor legale în vigoare şi în prezent este în desfăşurare.
Rezultatul procedurii de selecţie, lista scurtă a candidaţilor, precum şi raportul final privind
clasificarea candidaţilor vor fi prezentate şi supuse spre aprobarea Consiliului Local al municipiului
Zalău la data finalizării procedurii de selecţie.
Având în vedere cele prezentate mai sus, precum şi Raportul comisiei de evaluare/selecţie a
candidaţilor pentru funcţia de membru în Consiliul de Administraţie al SC Citadin Zalău SRL nr. 7538
din 05.02.2021, considerăm că Proiectul de hotărâre privind aprobarea reînnoirii mandatelor unor
administratori la SC Citadin Zalău SRL, evaluaţi în prealabil conform prevederilor HG nr.722/2016
privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 109/2011 este necesar şi
oportun.

Direcpr executiv,
Mihdela

uţan
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Şef serviciu,
Rozalia Ghiraţ

Comisia de evaluare/selecţie a candidaţilor pentru funcţia de membru în
Consiliul de Administraţie al SC Citadin Zalău SRL
Nr. 7538 din 05.02.2021

RAPORT
încheiat astăzi, 5 februarie 2021, privind evaluarea membrilor Consiliului de Administraţie al SC
Citadin Zalău SRL la reînnoirea mandatului

Prin adresa nr. 246 din 15 ianuarie 2021, înregistrată la Primăria municipiului Zalău sub nr. 2811
din 11 ianuarie 2021, Adunarea Generală a Acţionarilor a SC Citadin Zalău SRL a transmis solicitarea
doamnei Perneş Monica Florica şi a domnului Balogh Pal, depuse pentru reînnoirea contractelor de
mandat pentru calitatea de membm al Consiliului de Administraţie al SC Citadin Zalău SRL.
Comisia de evaluare/selecţie, numită prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Zalău
nr.385 din 10 decembrie 2020, a procedat la la evaluarea activităţii membrilor Consiliului de
Administraţie al SC Citadin Zalău SRL, care au solicitat reînnoirea mandatului, având în vedere modul
de îndeplinire a obiectivelor şi criteriilor de performanţă cuprinse în contractul de mandat, raportul de
activitate şi matricea profilului de candidat.
Pe perioada întregului mandat administratorii a urmărit realizarea obiectivelor şi a indicatorilor
de performanţă asumaţi în Planul de administrare al societăţii şi în contractele de mandat.

O

In Planul de administrare al societăţii şi în contractele de mandat
obiective şi 8 criterii de performanţă:
Obiective:
- Eficienţa economică;
- Modernizarea şi îmbunătăţirea serviciului;
- Orientare către client;
- Competenţe profesionale;
- Grija pentru mediu;
- Grijă pentru sănătatea populaţiei şi angajaţilor.

s-au stabilit un număr de 6

Criterii de performanţă/indicatori:
- Rata profitului net - nivel 0;
- Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale - nivel 1000;
- Rata lichidităţii generale - nivel 1;
- Rata lichidităţii parţiale - nivel 0,5%;
- încadrarea în fondul de salarii stabilit anual - nivel 100%;
- Productivitatea muncii/angajat/lunar - nivel 2050;
- Plăţi restante mai mari de 90 zile de la scadenţă - nivel 0 lei;
- Creanţe restante mai mari de 90 zile de la scadenţă - nivel 200 000 lei.
Analizând rapoartele de activitate depuse de către doamna Perneş Monica Florica şi de către
domnul Balogh Pal pentru reînnoirea contractelor de mandat pentru calitatea de membru al Consiliului
de Administraţie al SC Citadin Zalău SRL, comisia de evaluare a constatat următoarele:
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în toată perioada contractelor de mandat obiectivele şi criteriile de performanţă au fost realizate
cel puţin la nivelul stabilit sau au fost depăşite;
Indicatorii de performanţă au fost calculaţi pe baza bugetelor anuale de venituri şi cheltuieli,
aprobate prin hotărâri AGA, precum şi pe baza situaţiilor financiare şi a’ Anexei lâ contractele de
mandat, în conformitate cu bugetul de venturi şi cheltuieli aprobat pentru fiecare an;
Nivelul de realizare şi gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanţă stabiliţi şi asumaţi prin
contractele de mandat, pentru fiecare an de mandat, pentru fiecare membru în parte, este prezentat
în Raportul de activitate al administratorilor;
Calculul gradului de îndeplinire a indicatorilor de performanţă ai managementului a fost verificat
de auditorul financiar;
Consiliul de Administraţie a avut o componenţă mixtă şi echilibrată în ceea ce priveşte experienţa
profesională, asigurând o diversitate a experienţelor la nivelul întregului Consiliu;
Membrii Consiliului de Administraţie au desfăşurat întreaga activitate în scopul îndeplinirii
obiectivelor şi criterilor de performanţă ale societăţii, au avut o colaborare bună cu directoml
societăţii şi au participat la şedinţele Consiliului de Administraţie;
La nivelul Consiliului de Administraţie au fost analizate şi aprobate politici care să asigure
stabilitatea veniturilor pe baza menţinerii unor servicii stabile şi constante, aceste politici au fost
dublate de o eficientizare a procesului de achiziţii prin abordare pro-activă a necesităţilor şi
cantităţilor aferente;
Consiliul do Administraţie a avut în vedere eficientizarea costurilor, fie prin regândirea şi
prioritizarea proceselor de achiziţii, fie prin procesul de implementare a managementului integrat;
Cheltuielile de operare şi mentenanţă au fost de asemenea prioritizate în funcţie de necesităţi şi
impact fără a afecta însă securitatea;
Raportul de activitate reflectă implicarea şi acţiunile întreprinse pe perioada derulării mandatelor
în vederea îndeplinirii obiectivelor asumate şi a celor pentru implementarea corespimzătoare a
măsurilor aferente realizării acestor obiective.

După parcurgerea etapei de evaluare a activităţii celor doi membrii ai Consiliului de
Administraţie, care au solicitat reînnoirea contractelor de mandat pentru calitatea de membru al
Consiliului de Administraţie al SC Citadin Zalău SRL, Comisia de evaluare, prin aprecierea sistematică,
riguroasă, transparentă şi de bune practici a acestuia precum şi a modului de îndeplinire a obiectivelor şi
criteriilor de performanţă din contractul de mandat şi matricea profilului candidatului, recomandă
numirea finală ca membru în Consiliul de Administraţie a doamnei Perneş Monica Florica şi a domnului
Balogh Pal, drept pentru care s-a întocmit prezentul raport de evaluare, raport care va fi transmis spre
ştiinţă autorităţii publice tutelare, în vederea propunerii de membrii în Consiliul de Administraţie al SC
Citadin Zalău SRL.

Comisia de evaluarelselecţie a administratorilor din cadrul autorităţii tutelare:
Călin-Cristian Forţ — Administrator public al Municipiului Zalău — preşedinte comisie
Rozalia Ghirasin — Şef serviciu — Serviciul resurse umane, salarizare — membru comisie
Timea Juhăsz - Consilier - Serviciul resurse umane, salarizare - membru comisie
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