PROCEDURĂ DE SELECŢIE PENTRU CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL SOCIETĂŢII URBANA S.A SIBIU
În aplicarea art. 29 alin. (7) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor
publice, Consiliul de Administraţie al Societăţii Urbana S.A., cu sediul social în Sibiu, str. Andrei Şaguna nr. 9, CIF
2684932, înregistrată la ORC sub nr. J32/1026/1998,
ANUNŢĂ
organizarea procedurii de selecţie pentru un membru în Consiliul de Administraţie al societăţii Urbana
S.A.
Persoanele selectate trebuie să îndeplinească următoarele condiţii obligatorii:
1. studii economice sau juridice si experienţa în domeniul economic, contabilitate, de audit, financiar
sau juridic de peste 5 ani;
2. sa indeplineasca cerinta de independenţa, în sensul art. 138^2 din Legea nr. 31/1990, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;
3. să nu fie sau să nu fi fost în ultimii 3 ani în stare de litigiu sau conflict cu societatea Urbana S.A. Sibiu
sau cu autoritatea publica tutelara;
4. să nu fie membru in mai mult de 3 (trei) Consilii de Administraţie la intreprinderi publice, luându-se
în calcul şi postul pe care îl va ocupa, dacă va fi cazul, în Consiliul de Administraţie al societăţii Urbana
S.A;
5. să nu se afle în vreuna din cauzele de incompatibilitate prevăzute de Legea societăţilor nr. 31/1990
(art. 73 indice 1 coroborat cu art. 6 alin. (2));
6. experienţă relevantă în consultanţă în management sau în activitatea de conducere a unor
entitati/institutii publice ori societăţi din domeniul privat;
7. experienta în îmbunătăţirea performanţei entitatilor pe care le-a administrat sau condus;
8. să nu aibă înregistrate în cazierul judiciar infracţiuni incompatibile cu calitatea de administrator.
Criterii de evaluare:
• Competente specifice sectorului de activitate;
• Competente profesionale de importanta strategica/tehnice;
• Cunosterea legislatiei privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
• Competente interpersonale (luarea deciziilor, relatii interpersonale, negociere, capacitatea de
analiza si sinteza).
Persoanele interesate depun la sediul societăţii Urbana S.A. din Sibiu Str. Andrei Saguna nr. 9, prin email:
office@urbanasibiu.ro sau fax: 0269 210040, până în data de 11.06.2018, ora 15:00, urmatoarele
documente: curriculum vitae, cazier judiciar, documente doveditoare pentru criteriile 1, 6 şi 7 de mai
sus şi declaraţie pe proprie răspundere privind îndeplinirea condiţiilor şi criteriilor de la punctele 2, 3, 4
şi 5 de mai sus (model declaraţia se poate obţine de la societate, pe bază de solicitare telefonică/email
sau de pe site-ul societatii). Pentru verificarea informaţiilor din dosarele de candidatură societatea poate
solicita informatii suplimentare candidatilor.
Candidatii vor fi informati telefonic/email asupra rezultatelor fiecarei etape a procedurii de selectie.
Candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale şi vor obţine cel mai mare punctaj vor fi propuşi Adunării
Generale a Acţionarilor pentru desemnarea unui membru al Consiliului de Administraţie.
Informaţii suplimentare se pot obţine:
La telefon nr.0269 211183 , luni-vineri, orele 8:00 – 15:00, persoana de contact: Chialda Daniela
Email : office@urbanasibiu.ro

DECLARATIE
pe propria raspundere

Subsemnatul____________________________,CNP
_____________________________ in calitate de participant la procedura de selectie in
vederea ocuparii unui post de membru in Consiliul de Administratie al societatii SC Urbana SA
Sibiu, declar pe propria raspundere sub sanctiunea excluderii din procedura de recrutare si
selectie si sub sanctiunile aplicabile faptelor de fals si uz de fals, ca:
•

Am statutul de independent in sensul art. 138

2

din Legea 31/1990 republicata

cu modificarile si completarile ulterioare,
•

Nu sunt si nu am fost in ultimii trei ani in stare de litigiu sau conflict cu societatea
SC Urbana SA,

•

Nu ma aflu in vreuna din cauzele de incompatibilitate prevazute de Legea
societatilor nr. 31/1990 (art. 73 indice 1 corborat cu art. 6 alin. (2)),

•

Nu sunt membru in mai mult de 3 Consilii de Administratie al unei intreprinderi
publice, luand in calcul si postul pe care il voi ocupa, daca va fi cazul, in Consiliul
de Administratie al societatii Urbana SA.

Subsemnatul _________________________declar ca informatiile furnizate sunt
complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca societatea Urbana SA are dreptul de a solicita,
in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data:______________________________

Semnatura:_________________________

