
 R  O  M  Â  N  I  A 
     J  U  D  E  Ţ  U  L     B  R  A  Ş  O  V  

  CONSILIUL LOCAL AL 
                                 C  O  M  U  N  E  I      V  A  M  A   B  U  Z  Ă  U  L  U  I 

    HOTĂRÂREA 
              nr. 142 din 22.12.2017 

- aprobarea Scrisorii de așteptare a autorității publice tutelare, Comuna Vama Buzăului, 
pentru S.C. Hidro Sal Com S.R.L. 

 
 Consiliul Local al comunei Vama Buzăului, 
 Întrunit în şedinţă ordinară la data de 22.12.2017; 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de viceprimarul comunei Vama Buzăului, raportul 
compartimentului de specialitate, precum şi avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 şi nr. 3; 

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind 
guvernanța corporativă a intreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale 
Legii nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă 
a intreprinderilor publice, 

Văzând adresa Primăriei comunei Prejmer nr. 20199/18.12.2017 și înregistrată la Primăria 
comunei Vama Buzăului sub nr. 6471/18.12.2017; 

În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
Art.1: Se aprobă Scrisoarea de așteptări a autorității publice tutelare, Comuna Vama Buzăului, 

conform Anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2: Se aprobă modelul Anunțului public al autorității publice tutelare, conform Anexei nr. 2 ce 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.3: Se aprobă modelul Declarației de intenție întocmite în conformitate cu prevederile 

Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 și a Legii nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de 
Urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a intreprinderilor publice, conform anexei nr. 3 ce 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4: Se aprobă demararea procedurii de selecție a Consiliului de Administrație a Societății 
Comerciale SC Hidro-Sal Com SRL și a Directorului general, de către Comitetul de nominalizare, format 
din specialiști în recrutarea resurselor umane, efectuat de către un expert independent selectat, conform 
prevederilor legale. 

Art.5: Scrisoarea de așteptări va fi publicată pe pagina de internet a SC Hidro-Sal Com SRL și a 
autorității publice tutelare, Comuna Vama Buzăului, pentru a fi luată la cunoștință de candidații la 
posturile de administrator. 

Art.6: Adunarea Generală a Acționarilor SC Hidro-Sal Com SRL va duce la îndeplinire prezenta 
hotărâre. 

Art.7: Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, 
în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Vama Buzăului, prefectului judeţului Braşov, Adunării 
Generale a Acționarilor SC Hidro-Sal Com SRL şi se aduce la cunoştinţă publică. 

 
                           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                               Ionuț Bogdan DRĂGAN                                    Avizează pentru legalitate, 
                                   SECRETARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,  
                                                                                                       Adrian – Constantin GĂITAN 
- 13 consilieri în funcţie; 
- 12 consilieri prezenţi; 
- 12 voturi ,,pentru”. 


