Anexa nr. 3 la HCL nr. 142/22.12.2017
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ionuț Bogdan DRĂGAN

Avizează pentru legalitate,
SECRETARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,
Adrian – Constantin GĂITAN

DECLARAȚIE DE INTENȚIE
Subsemnatul .................................................., domicilat în ....................., str. ........................nr.
................, bl. ..............., sc. ................., ap. ...................., județ .............................., având C.I seria
............, nr. ..............., CNP.........................................., nr. telefon .................................., fax..................,
email.......................................
Vă adresez acestă SCRISOARE DE INTENȚIE, privind evaluarea/selecția prealabilă, în vederea
desemnării a 3 membri în Consiliul de Administrație al SC Hidro-Sal Com SRL Prejmer, județul Brașov,
Comisia de selecție a fost desemnată prin Hotărârea Consiliului Local nr. .......................
Am pregătirea profesională de specialitate în domeniul de activitate prevăzută în Anunțul Public
la pct 1/pct. 2, pe care le atest cu următoarele documente:
1. .........................................................................
2. .........................................................................
3. ...........................................................................
Vechimea în activitatea de administrare/management a/al unor întreprinderi din orice domeniu de
activitate sau vechimea în activitate/experiență în cadrul autorității publice tutelare, ori din cadrul altor
autorități/instituții publice, fiind atestată de următoarele adeverințe:
1. .........................................................................
2. .............................................................................
3. ............................................................................
Pe parcursul activității profesionale am urmat cursuri de specializare, astfel:
1. ..............................................................................
2. ...............................................................................
3. ...........................................................................
În activitatea profesională am avut funcții de conducere la nivel de instituție/societate, astfel:
1. ...............................................................
2. .................................................................
3. ..................................................................
Vechimea totală, rezultată din documentele enumerate mai sus este de .......... ani. Toate amănuntele
activității sunt detaliate cronologic în Curriculum Vitae, anexat prezentului dosar de participare la
evaluarea/selecția membrilor Consiliului de Administrație. Sunt conștient de particularitățile de structură
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și funcționare ale SC Hidro-Sal Com SRL Prejmer, care o fac să se diferențieze uneori esențial de
societățile de salubritate care acționează în mediul urban.
În activitatea de administrare a societății SC Hidro-Sal Com SRL specificitățile legate de aria de
repartizare a beneficiarilor, de varietatea deosebită a locațiilor, de natura diferită a deșeurilor care trebuie
colectate și valorificate. De asemenea, sunt diferențe de potențial economic al locuitorilor, care vor cere
din partea Consiliului de Administrație, soluții adaptate colectivităților rurale deservite de societatea SC
Hidro-Sal Com SRL.
Din acest motiv, intenționez dacă voi fi selectat în Consiliul de Administrație, să depun toate
eforturile pentru ca la societatea SC Hidro-Sal Com SRL, prin aplicarea principiilor Guvernanței
Corporative să se găsească soluțiile tuturor problemelor, astfel încât experiența noastră să fie apreciată
și preluată de comunități rurale care se confruntă cu necesitatea urgentă de soluționare într-o manieră
europeană a problemelor legate de salubrizarea localității. Obținerea acestui statut, de SOCIETATE
MODEL ar întări semnificativ poziția societății la COMPETIȚIILE DE PROIECTE, guvernamentale
sau europene, pentru dezolvtarea bazei materiale și pentru ridicarea nivelului de pregătire al
personalului.
M-am documentat în problemele de activitate ale SC Hidro-Sal SRL Prejmer și cunosc – la nivelul
pe care îl reflectă informațiile publice de pe internet – bilanțuri ale ultimilor 10 ani de activitate, repartiția
teritorială a activelor societății, în bilanțuri ale ultimilor 10 ani de activitate, repartiția teritorială a
activelor societății, în general toate problemele care sun reflectate în documentele publice.
Un scop major al viitoarei mele activități este restructurarea spațiului în care își desfășoară activitatea
societatea, pentru utilizarea optimă a tuturor activelor imobiliare. În realizarea acestui scop, implicarea
acționariatului este esențială și voi colabora cu toată energia și bunele intenții pentru funcționalitatea
maximă a bazei materiale a societății.
Am expus în această Scrisoare de intenție problemele mai importante și mai urgente, la rezolvarea
cărora doresc să contribui. Există și multe alte activități importante de rezolvat pe care mi le propun;
aprofundarea și extinderea colaborării cu oamenii și societățile care activează în aria de lucru a societății
SC Hidro-Sal Com SRL; identificarea de activități din portofoliul secundar al societății care pot fi
adoptate în vederea creșterii profitului; colaborarea cu Camera de Comerț și Industrie Brașov, creșterea
numărului de salariați cu înaltă calificare, obținerea de fonduri guvernamentare și europene, colaborarea
cu autoritățile publice locale prin implicarea și cu sprijinul acționarilor la toate nivelurile de activitate
din societate.
Dacă voi fi acceptat de Comisia de selecție, voi detalia în cadrul interviului toate laturile acestor
activități pe care intenționez să le promovez din postura de membru al Consiliului de Administrație al
SC Hidro-Sal Com SRL.
Vă mulțumesc.
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