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AVIZAT,
SECRETA^JGENERAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
^
privind aprobarea reînnoirii mandatului domnului Mureşan Ovidiu Vlad, admid^trator la SC
Transurbis SA Zalău, evaluat 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. 32586 din 17 mai 2021 al primarului municipiului Zalău;
-Raportul de specialitate nr. 32692 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 Transurbis SA Zalău nr. 18276 din 22.03.2021;
-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.
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HOTĂRĂŞTE:
1

Art.l. Se ia act de Raportul comisiei de evaluare/selecţie a candidaţilor pentru funcţia de
membru în Consiliul de Administraţie al SC Transurbis SA Zalău nr. 18276 din 22.03.2021 .
Art.2. Se propune Adunării Generale a Acţionarilor - SC Transurbis SA Zalău să aprobe
reînnoirea mandatului de administrator pentru domnul Mureşan Ovidiu Vlad, respectiv acordarea unui
nou mandat de 4 ani.
i^t.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Adunarea Generală a
Acţionarilor SC Transurbis SA Zalău.
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 Transurbis SA Zalau;
- Adunarea Generală a Acţionarilor la SC Transurbis SA Zalău.
Voturi
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Nr. 32586 din 17.05.2021

REFERAT DE APROBARE
al proiectului de hotărâre privind aprobarea reînnoirii mandatului domnului Mureşan Ovidiu
Vlad, administrator la SC Transurbis SA Zalău, evaluat 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 Transurbis SA Zalău s-a
finalizat la data de 29 martie 2021, în data de 25 februarie 2021 domnul Mureşan Ovidiu Vlad, membru
în Consiliul de Administraţie al SC Transurbis SA Zalău, a solicitat reînnoirea contractului de mandat
pentru calitatea de membru al Consiliului de Administraţie al SC Transurbis SA Zalău, în conformitate
cu prevederile legale mai sus menţionate.
Prin adresa nr. 615 din 10 martie 2021, înregistrată la Primăria municipiului Zalău,, sub
nr. 15370 din 10 martie 2021, Adunarea Generală a Acţionarilor a SC Transurbis SA Zalău a transmis
solicitarea domnului Mureşan Ovidiu Vlad pentru reînnoirea contractului de mandat pentru calitatea de
membru al Consiliului de Administraţie al SC Transurbis SA Zalău, precum şi rapoartul de activitate al
administratorului.
în conformitate cu 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
guvemanţa corporativă a întreprinderilor publice:’Y/j 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
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domnului Mureşan Ovidiu Vlad, membru în Consiliul de Administraţie la SC Transurbis SA Zalău,
având în vedere modul de îndeplinire d obiectivelor şi criteriilor de performanţă cuprinse în contractul
de mandat, raportul de activitate şi matricea profilului de candidat.
După parcurgerea etapei de evaluare a activităţii, comisia de evaluare, a apreciat că sunt
întrunite condiţiile pentru reînnoirea mandatului de administrator pentru domnul Mureşan Ovidiu Vlad.
Selecţia prealabilă pentru cele 4 funcţii vacante de membru în Consiliul de Administraţie al SC
Transurbis SA Zalău 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 Transurbis SA Zalău
nr. 18276 din 22.03.2021, propun spre dezbatere şi aprobare Proiectul de hotărâre privind aprobarea
reînnoirii mandatului domnului Mureşan Ovidiu Vlad, administrator la SC Transurbis SA Zalău,
evaluat în prealabil conform prevederilor HG nr.722/2016 privind aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a prevederilor OUG nr.109/2011.
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Primar,
IONEL CIUNT
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Direcţia resurse umane, monitorizare unităţi de învăţământ - CFG
Serviciul resurse umane, salarizare
Nr. 32692 din 17.05.2021

RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea reînnoirii mandatului domnului Mureşan Ovidiu Vlad, administrator la SC
Transurbis SA Zalău, evaluat 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. 32586 din 17 mai 2021 al proiectului de hotărâre privind aprobarea
reînnoirii mandatului domnului Mureşan Ovidiu Vlad, administrator la SC Transurbis SA
Zalău, evaluat în prealabil conform prevederilor HG nr.722/2016 privind aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr.109/2011;
• Prevederile 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. '^22/2016 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 guvernanţă corporativă, după caz.
(2) Termenele şi documentele procedurale necesare evaluării se stabilesc de către autoritatea
publică tutelară. ”
Mandatul Consiliului de Administraţie al SC Transurbis SA Zalău s-a finalizat la data de 29
martie 2021. în data de 25 februarie 2021 domnul Mureşan Ovidiu Vlad, membru al Consiliului de
Administraţie al SC Transurbis SA Zalău, a solicitat reînnoirea contractului de mandat pentru calitatea
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de membru al Consiliului de Administraţie al SC Transurbis SA Zalău, în conformitate cu prevederile
legale mai sus menţionate.
Prin adresa nr. 615 din 10 martie 2021, înregistrată la Primăria municipiului Zalău sub nr.
15370 din 10 martie 2021, Adunarea Generală a Acţionarilor - SC Transurbis SA Zalău a transmis
solicitarea domnului Mureşan Ovidiu Vlad pentru reînnoirea contractului de mandat privind calitatea
de membru al Consiliului de Administraţie al SC Transurbis SA Zalău, precum şi raportul de activitate
al administratorului.
Comisia de evaluare/selecţie, numită prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Zalău
nr.385 din 10 decembrie 2020, a procedat la la evaluarea activităţii-domnului Mureşan Ovidiu Vlad,
membru în Consiliul de Administraţie al SC Transurbis SA Zalău, 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 a activităţii, comisia de evaluare, a apreciat că sunt
întrunite condiţiile pentru reînnoirea mandatului de administrator al domnului Mureşan Ovidiu Vlad.
Selecţia prealabilă pentru cele 4 funcţii vacante de membru în Consiliul de Administraţie al SC
Transurbis SA Zalău a fost declanşatăjCu 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 Transurbis SA Zalău
nr. 18276 din 22.03.2021, considerăm că Proiectul de hotărâre privind aprobarea reînnoirii mandatului
domnului Mureşan Ovidiu Vlad, administrator la SC Transurbis SA Zalău, evaluat în prealabil conform
prevederilor HG nr.722/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
OUG nr.109/2011, este necesar şi oportun.

Şef serviciu,
Rozaija Ghirasin
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Comisia de evaluare/selecţie a candidaţilor pentru funcţia de membru în
Consiliul de Administraţie al SC Transurbis SA Zalău
Nr. 18276 din 22.03.2021

RAPORT
încheiat astăzi, 22 martie 2021, privind evaluarea membrului Consiliului de Administraţie al SC
l'iaiisuibis SA Zalău la leîjmuiiea mandatului

Prin adresa nr. 615 din 10 martie 2021 înregistrată la Primăria municipiului Zalău sub nr. 15370
din 10 martie 2021, Adunarea Generală a Acţionarilor a SC I ransurbis SA Zalău a transmis solicitarea
domnului Mureşan Ovidiu Vlad nr. 494 din 25 februarie 2021, prin care solicită reînnoirea contractului
de mandat pentru calitatea de membru al Consiliului de Administraţie al SC Transurbis SA Zalău.
Comisia de evaluare/selecţie, numită prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Zalău
nr.385 din 10 decembrie 2020, a procedat la la evaluarea activităţii domnului Mureşan Ovidiu Vlad,
membru al Consiliului de Administraţie al SC Transurbis SA Zalău, având în vedere modul de îndeplinire
a obligaţiilor din contractul de mandat, raportul de activitate şi matricea profilului de candidat.
Pe perioada întregului mandat, domnul Mureşan Ovidiu Vlad, a urmărit realizarea obiectivelor şi
a indicatorilor de performanţă stabiliţi în Planul de management 2017-2021 al societăţii şi îndeplinirea
obligaţiilor din contractul de mandat.

O

în Planul de management 2017-2021 al societăţii au fost stabiliţi mai multe obiective startegice
(economice şi sociale), precum şi ţinte de performanţă şi indicatori financiari:
Obiectivele financiare vizează creşterea veniturilor, creşterea profitului, reducerea costurilor şi
creşterea cifrei de afaceri, iar cele sociale vizează îmbunătăţirea calităţii serviciilor, îmbunătăţirea
imaginii societăţii, creşterea gradului de confort şi satisfacţie a beneficiarilor, creşterea gradului de
pregătire profesională a angajaţilor.
Criterii de performanţă/obiectivele stabilite a fi îndeplinite în intervalul de timp pentru care Planul
de management a fost elaborat sunt:
• Asigurarea unei rate a profitului brut de 25%, la finalul anului 2021;
• Realizarea a 940 leicosturi de exploatare la 1000 lei venit, pentru fiecare an din intervalul de timp
pentru care Planul de management a fost elaborat;
• încadrarea în subvenţia aprobată anual şi diminuarea acestuia cu 5% la sută până în anul 2021;
• încadrarea în nivelul aprobat al ratei de rotaţie a stocurilor, prin eficientizarea achiziţiilor şi
creşterea veniturilor, precum şi realizarea unei durate de rotaţie egală cu 30 de zile pentru fiecare
an al Planului de management;
• încadrarea în obiectivele de politică salarială stabilite prin legea anuală a bugetului de stat şi
încadrarea în nivelul aprobat în bugetul de venituri şi cheltuieli;
• Rezolvarea în maxim 10 zile a tuturor sesizărilor depuse în intervalul de timp pentru care Planul
de management a fost elaborat;
• Eliminarea completă a plăţilor restante, cu încadrarea în prevederile contractuale asumate;
• Creşterea permanentă a gradului de profesionalism a personalului.
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Analizând rapoartul de activitate depus de către domnul Mureşan Ovidiu Vlad pentru reînnoirea
contractului de mandat pentru calitatea de membru al Consiliului de Administraţie al SC Transurbis SA
Zalău, comisia de evaluare a constatat următoarele:
• în toată perioada contractului de mandat au fost întreprinse măsuri de organizare, conducere şi
gestionare a activităţii societăţii;
• 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 directorul
societăţii şi au participat la şedinţele Consiliului de Administraţie;
• La nivelul Consiliului de Administraţie au fost analizate şi aplicate politici care să faciliteze
controlul poluării mediului, cooperarea cu autontăţnle publice, să asigure o salarizara
corespunzătoare şi condiţii de muncă optime personalului, să conducă la satisfacerea clienţilor
prin calitatea şi preţul serviciilor prestate;
• Consiliul de Administraţie a avut în vedere eficientizarea costurilor, creşterea veniturilor totale
ale societăţii, creşterea cifrei de afaceri, creşterea profitului brut;
• Au fost efectuate demersurile pentru a fi îndeplinite obiectivele strategice (economice şi sociale)
stabilite la nivel de unitate;
• Măsurile întreprinse pe perioada mandatului de către conducerea SC Transurbis SA Zalău,
repectiv membrii consiliului de administraţie au avut ca prioritate creşterea cifrei de afaceri şi
reducerea cheltuielilor prin:
> încheierea de contracte pentru efectuarea de curse speciale;
> încheierea de contracte de publicitate prin colantări pe autobuze;
> încheierea de contracte de prestări servicii executate în atelierele proprii (ITP);
> Achiziţia pieselor de schimb la cele mai bune preţuri şi recuperarea, găsirea de soluţii
tehnice în vederea reparării şi punerii în funcţiune a motoarelor şi cutiilor de viteză, a
instalaţiilor electrice, etc.;
> Monitorizarea traficului în municipiul Zalău, prin întocmirea de rapoarte zilnice de către
conducătorii auto şi controlorii de trafic, ca urmare a apariţiilor de decalaje foarte mari
faţă de programele de circulaţie aprobate, între anumite intervale orare, astfel încăt, în
urma finalizării perioadei de monitorizare să se poată identifica soluţii pentru eliminarea
acestor decalaje de timp şi încadrarea în programul de circulaţie aprobat;
> încheierea de protocoale de colaborare cu Poliţia Locală şi Jandarmeria, în baza cărora
s-au iniţiat periodic controale, în vederea identificării persoanelor care călătoresc fără
legitimaţii de călătorie valabile, acţiuni care au ca urmare creşterea veniturilor înregistrate
din vânzarea biletelor cu suprataxă.
• Nivelul de realizare şi gradul de îndeplinire a obligaţiilor, a indicatorilor de activitate şi a criterilor
de performanţă stabiliţi şi asumaţi prin contractele de mandat, pentru fiecare an de mandat, este
prezentat în Raportul de activitate al domnului Mureşan Ovidiu-Vlad;
• Potrivit Raportului de activitate au fost înregistrate creşteri ale veniturilor totale, a cifrei de
afaceri, a profitului brut pentru fiecare an ala contractului de mandat.
• Pentru anul 2020 s-a înregistrat o scădere a veniturilor provenite din activitatea proprie faţă de
anul precedent, datorită situaţiei create de pandemie;
• La sfârşitul anului 2020 societatea nu înregistrează restanţe la plata obligaţiilor către Bugetul de
Stat şi Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat;
• Raportul Consiliului de Administraţie al SC Transurbis SA Zalău pentru perioada 2017- 2021 a
fost prezentat Comitetului de Audit şi Adunării Generale a Acţionarilor SC Transurbis SA Zalău;
• în perioada contractului de mandat, conducerea SC Transurbis SA Zalău, repectiv membrii
consiliului de administraţie, au efectuat demersurile necesare pentru implementarea Sistemului
de Control Intern Managerial, realizându-se un număr de 16 standarde;
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Raportul de activitate reflectă implicarea şi acţiunile întreprinse pe perioada derulării mandatului
în vederea îndeplinirii obiectivelor asumate şi a celor pentru implementarea corespunzătoare a
măsurilor aferente realizării acestor obiective.

După parcurgerea etapei de evaluare a activităţii domnului Mureşan Ovidiu-Vlad, la reînnoirea
contractului de mandat pentru calitatea de membru al Consiliului de Administraţie al SC Transurbis SA
Zalău, 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 domnului Mureşan Ovidiu-Vlad, 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 Coiisiliul de Adiiiinislniru*. al SC Tiniisuiliis SA Zalău.

O

Comisia de evaluare/selectie a administratorilor din cadrul autorităţii tutelare:
Călin-Cristian Fort - Administrator public al Municipiului Zalău - preşedinte comisi
Rozalia Ghirasin - Şef serviciu - Serviciul resurse umane, salarizare - membru comisie
Timea Juhâsz - Consilier - Serviciul resurse umane, salarizare - membru comisie
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