Nr. în rcg. .........Q~··'····

/,(
AVIZAT
Secreta rul General al
Municipiu lui Sibiu,
Dorin Nistor

PROIECT DE llOTARÂR E
privind cons tituirea comisiei de se lecţi e a me mbrilor Consi liulu i de
Socict•1tii Tursih SA Sibiu

Consiliul Loca l Sihiu , întrunit în

şcdinţăl
1n inară

Ad min is traţie

al

la data de ....................... ,

ana li:t;.înd Rcleratul de aprobare nr. ~.Q!t3.1: .~1 ... al Con~ilicrilor Lrn.:ali iniţiatori ai
proiectului. pre1:um şi Raportul de specialitate nr....~„1~.~.0J..1..... i11101:mit cit: ini1ia1orii proiecllllui
-;.i :111aliLal de Sen iciul Juridic din cadrul aparawlui de ~pc1:iali1ate al primaru lu i municipiului
Sibiu. prin care se propune constituirea Co mi ~ i ei de selecţie a membrilor Consiliului de
Ad mini straţie ale Srn.:ietălii Tursib S/\ Sibiu.
aHind in vedere pn:\edcrilc art. 29 alin. 3 din Ordo11w1ft1 de 11rge11/1i" <i111"en11tl11i nr. /fJl.J

JO 11 JJ1fri11tl g11n 1w111{ct corporal iwi " intrt!prinderilor 1mhlice. cu
1

ulterioare. 1.:oroborah: rn prc\t:derilc art. I pt:t. 6

~i

modificări Ic ~i com pictări Ic

ale art. I I alin. I din anc:\a nr. I la I lotf1rLirea

Guvernului nr. T221 20 I (>/)('I/Iru aprohllrC'u ,\ 'om1C'lor 111etodologice t!e a11licore 111111r„· 1>re1·c·deri
din Ordo111111fa d<! urge11fli u Ciuremului 11r. 101) :YOl I priri11tl glff<!rllallfll co11wroti\'fi a
i111 reprincleri lor puhl ice.

în temeiul art. 129 alin. (2). lit. a) ~i alin. (3) lit. d). al art. IJ3 alin. (I). al art. 136. al uri.
139 ş i art. 196 alin. ( 1) lit. a) din Ord onanţa de urgcn1fi a GU\ emului nr. 57/2019 privind Codu l
Ad ministrati v. cu modilid1rilc ş i complct::lrilc ulterioare.
H OTĂ RĂ~TE:

A r t. I. St: constitu ie Comisia de se lecţie a membrilor Cl)llsiliului de
Suciet:'i\ii Tur~ib S/\ Sibiu în u nnătoarea cnmponcn\ă:

/\d 111i11i ~ Lra\ie.

al

Preşedi n te:

Viceprimarul

lunicipiului Sibiu - /\k:\undru Petru Dumbrm ă

Membri:
-

~

eonsilieri loca li

desemnaţi

in cadrul

şedinţei

în urma propunerilor rnnsil ierilor k11:;1li

prCLCn\i.

A rt. 2. Combi::i de selec ţie a membril or Consiliului de /\dministratie rnn~titu itu conl(mn
art. I îş i va des fă ş ura at:Li vitatea în co nco rdantă eu prevederile Ordono11fei tic 11rge11fcl "
( i111·em11l11i 11r. /()C) JOI I pri1·iJI(/ ,!!.111·e1w111fa cor1mratil·<i ct i11m•1wint!erilor 1111hlice. 1.:u
modi lkări le ~ i complc1r1ri Ic u herioarc ~ i 1.:u pre\ edcri Ic / lotcircirii <i11n·1wt!11i 11r. -:: :: JO 16 pe111ru
aprobarea .\"or111clor 111et0<lologice t/(' 11;1/icare li 1111or pren·cleri din Ortl()l/l/Jl(a de 11rgenf1i li
U111"cn11t!11i nr. /()I) :!Ol I 1iri1·i11cl g11n·1w111fa rnr;)(lm/Îl'ti 11i111n·11ri11t!erilor1111hlicc·.
Art. 3. Ducerea la îndeplinire a pre.lentei hotărâri re' inc Sen iciului juridic şi w n11.:ncio'>
administrath din cadrul aparatului de spcdal itate al primarului ~i membrilor comi~iei constituită
conform art. I .

A rt._._ I l orăr:ln.:a se publidt pt: siteul Consiliului l.ot:al Sibiu

li/.it:c

~i

~i

se t:omunid persourn.:lm

juridice intt:rt:!>tih.:.

Ini ţ iato ri

__

Consilieri locali aparţinând i?rupului Pa rtidului Nayorrnl Lihcral
Prin lider grup:
Ad rian B~
J.'--

C onsi licri locali

aparţinând ~rupului ll ni(.nii Salvaţi România
Prin cons ilier loca l:
Ionu ţ Ghi şc

__,

r( N1
Nr. ................. „ •. ,........

~

~IU JJ

cfcrat de aproba re
la proiectul de hot:1 râ rc privind constituirea comisiei de selecţi e a membrilor Consiliului de
Adminis tra ţi e al Societăţii Tursib SA Sibiu

Potrivit prevederi lor Ordonanţei de u rgenţă a Guvernu lui nr. I ()Q/ 20 I I priv i nd guvernanp
a întreprinderi lor pub lice. cu modificări le şi completă r ile ulterioare. Consi Ii ul Loca l
Sibiu an: cn litatea lk autoritate rublicfl tu telară fi:i\ă de Societatea T ursib SA Sibiu.
Confi) nn menţiunilor înscrise in certilicntu l constatator. mandatele membri lor Consi liului
de Administraţie a Societăţii Tursib S/\. încetea ză prin ajungere la termen lu data de 31. 12.2021.
/\şadar. având în vedere foptul că mandatele membrilor consil iului de administraţie se
apropie de li nnl. iar proced ura de scleqie este una de duratil se impune numirea unei comis ii cnrc
sfi rea liLeLe procedura instituitfl de actu l normati v mai s u~ indil:at.
Potrivit acestui act norn1ativ. constituirea consiliului se realizează prin : „comisicule selecţie
corporativă

„. ..

co11stit11illi in acest scop la 11ire/11/ w1toritli(ii p11hlice t11telar<'...
comisia dl! selecfie se
i1!fii11/ea=Li prin act w/111i11istratii· ol wllorit<i(ii puhlice flll<'lare ··iar .. presedi11tele co111isiei treh11h•
sci i.yi de.~fă.yoare octi1·itutc•o in codrnl mlloritti(ii p11hlice /11/elare. ceri11/ti ce 1111 este oh!igotoric
/)(' 1111"11 ceila/fi 111e111hrii ai comisiei··
În consecinţă propunem constituirea:
Comisiei de selecţ i e a membrilor Consiliu lui de Ad mini straţit:. al.
Sibi u pentru mandatul următor în următoarea componentă:

oc i etăţii

T ursib SA

Preşedinte :

Viceprimarul Munic ipiului Sibiu - Alexandru Petru Dumbravfi

Membri :
4 rnnsil ieri loca li
locali

desemnaţi

în cadru l

şedinţe i

în urma propunerilor con!-.ilieri lnr

p rezenţi .

Prin urmare. faţă de toate aspectele preLentate mai sus apreciem legalii. necesară ş i
adoptarea unei h otărâri de consiliu local privind w nstituirea com isiei de se lecţie
a membrilor Consi liului de /\c.lmini~traţic ale Sncictii\ii Turs ib SA Sibiu.

o po 1tună

Iniţiato ri

Membri AGA

C on silieri locali

aparţinând grupului PartiduhJ

ation a l Liberal

Prin lider· grup:

Adrh~
C onsilie ri locali

aparţinând grupului f

niunii

Prin consilier #cal:
Ionuţ G hi ş c

Salvaţi Rom â nia

..
'J

9Jy~
~-

Nr . "'
1U

la proiectul d e

hotărâ re

RAPORT OE SPEC IALITAT E
privind constituirea comisiei d e se lecţi e a mem brilor Consiliului <I c
Admini straţi e al Soc i e tă ţii T ursib SA S ibiu

Potrivit prevederilor art. 2 pct. 2 din Ordonanta de urge ntă a Ciu vernului nr. I 09/ 20 I I
priv ind guvernan\a corporativă a întreprinderilor publi<:c. cu modilicărilc ~ i complctărik
ulterinare. întreprinderi k publ ice sunt definite ca li inel:
..a / re~ii u11ro110111e i11fii11{llf<' de Sfl/f su11dl.!o 1111irure wli11i11isfmtil ·-rerilorialâ:
hi c o1111Jw1ii şi socielii{i 1w(io11ule. sociefll{i Io el/r e s/<1/111 s<111 o 1111itu1e 11t!111i11is1ruri1·f('ritoriul{1 este ac{ ionar 1111ic. lllt!ioritar sau la cllre de(Îlw co111m/ul:
c ) .wciettl(i lu cw·C! 1111u su11 111oi 111u/1e intreprinderi p11hlice 1we1•li:::llll! la fir. o ) .yi

hJ de(in

o parlicipa(ie llll!/ori1w·t1 sa11 o porticipa{ie care! le usig11râ co11trol11/. ··

ln acelaşi t imp. conform pcl. 3 al acelu iaşi articol. fo\ă de acc~tc categorii de întreprinderi
publice. ca litatea de autoritate pub l ică tutelară o are institu{ia care:
•.a) coorclonca:::â. arc in .rnhordinc sa11 s11h m11ori1a1e 111w s<111 111ai 11111111! intrC!pri11deri
1mhlice prC!1·ă:::111e la 11cr. ] Iii. a) :

hJ l!xercitll. in 1111111ele statului Sllll lll 1111itâ(ii ud111i11istratii·- teritoriulC!. calitatea dl! ac(ionor
lu intreprinderile 1mhlice prewi:::11te la pc!. ] Iii. hJ:

de l'<'ilre 111w sau 111ui 111111/e i11treprill(leri p11h/ice /Jl'C!1·ib1te la
hJ u calitâ{ii de oc{ionw· sa11 awciat la o .\ocil'tate co111mlatâ. ··

c) coordo11ea:::il exerci1w·ea
JJc/ . .: fit. u ) .yi so11 lit.

Se constată aşadar că. raportat la textele lega le <.:itatt.: mai s u ~. Consi liul Local Sibiu are
cal itatea ele autoritate publicil tutelară fa\[1 de Societatea T ur~ ib S/\ Sibiu.
Conform menţiuni l or înscrise în certificatul constatator eliberat de Oliciul Registrului
Comerţului Sibiu. mandatel e membrilor Consi liului de Ad mini st raţie a Soc ietftţii Tursib SA.
încetea ză prin a.iungcrc la t1.:rm1:11 ln dala de 31.12.2021.
Legislaţ ia în materie privind guvernanţa corporativă. Onlo11w1{0 de 11rge11ţâ o U1fl'em11l11i

nr.

I {)l) 2011 .yi I fotârârea Ci m •ern11/11i

III'. - ] ]

]() 16

pentru oprolwreo :Vom1elor llll!todoloKice

de uplicurl! a 1111or prl'l'ederi di11 Ordo1w11{u de 11rge11/li U111 •em11l11i 11r. 10') :!Ol I. prt.:vede
moda litatea de constituire a Consiliilor de Adm i ni straţ ie respectiv la iniţiati va ··w11111Lirii ge11em!tl
a ac/ionarilor. conrncu1ft la cl!rerl!a ocfio11oriut11l11i - sfl/t so11 1111itatl! od111i11i.,·rrati1· ft:•ritoriolâ„

în cazul

soc ietăţil or.

Constituirea consiliului se realizează prin: co111isio de .wll!cfie rn11sti111itll i11 ucl'st scop la
11il'C'l11l u11toritit{ii p11hlict' t11tl!lure. co111isiu usi.,·tor<I de 1111 L'.YfJt'l'I imlepe11dt!lll sau de crltre 1111
e.r11ert i11de;11!11tle111.

Conform prevederi lor art. I I din I l otărârea Guvernului nr. 7221 1016 pentru aprobare;:a
ormelor metodo log ice de ap licare a unor prewderi din Ordonanţa d~ urgcn\ft Guv1.:rnului nr. I 09/
10 I I „ co111isio tic selecţie .\'L' i11/ii11(ca:::ci prin (f('f <1d111i11i.\'ll'll/ÎI' ol a11toritti{ii p11hlice /11/elun·
„/WC!sedintC!le co111isil!i treh11iC! .wi işi de.~fil.~oarC! octÎl'itateu in cadml lll//oritâ(ii puhlice !11telure.
cl!rinfă ce 1111 este ohligatorie p1!11tr11 ce ilalţi 111e111hrii ai rn111isiei.
/\şa

cum prevede ari. I pcl. 6 din Ane:-..a I a llotcirârii G111'1!/'/111l11i nr. ""'12 ]()/61)(' /lll'll

aprolwrea ,\ 'or111clor metodologice dl! aplicare a unor prl!1·ederi din () lJ(j 11r. 10') 2011. comisia

de se lecţie este definită ca li i nd

„

co111 isio const it 11ifli la 11il'C!l11I c1111oritli( ii p11hl ici! 1111elure care

reali:::l'u:::<t. d11pcl cu:::. 11/'/llltloarele:
o ) pmced11ro de sl!!ec(ie .yi i11torn1irea listei scurte!:

hJ prop1111l!ri 011/oritâ{ii publice 1111elore de 1111111ire o (/(l111i11istrntorilor din lista sc11r1<i. i11 co:::ul
reKiilor 011tomJ111e:

l'J n•co111wuliiri llll/Oritci(ii 1111h!ice /11telure in l'C'cll'!'eo fim1111ltlrii de cil/re ocellslo o
prop1111t>rilor de 1111111ire a wl111inis1ro/orilor de ciilrl! 1ul11nan.:a g<'11ert1!1i u uc(ionurilor. i11 cu:::ul
societci(ilor:

dJ ernluar eu t1d111i11Î.\'/ro1m·ilor infi111c(ie. i11 ca:::ul reinnoirii 111t11ula111/11i şi i11toc111ey1e l'll/){)J'/11/
fJe11trn n11111irile.fi11ale „
Conti.1rn1 prevederilor art. 5. ale art. 12-14. ale art. 20-22 . ale art.28. ale art. 42 . .+-L din
llotclrtirii C.i111·em11/11i 11r. ~]] ]() 16 pelJ/m apmhareo .Vor111elor 11u•1otlologice de O/Jlirnrl! a 1111or
/Jl'e1·edel'i din ()lf(i 11r. /09 ]()//. com isia de sclc.:cţk urmează să c:-..en.:i tc urmf1toare le atribu ţ ii
principale:

I.

3.
.+.
5.
6.

La socictătilc prev:11.ute la art. 2 pct. 2 Iii. b) din OUG nr. I 09/ 2011 (Socictatea rur~ib S/\
Sibiu):
Derulează intrcaga prm:edură de selecţie ş i propune candidaţii aflaţi în lista scu rtă în
vederea numirii pentru poz iţia de membrii în consiliu. pc ba1.a raportului privind numirile
finale întocm it fin acest scop:
ElaboreaL.ă ş i transmite cfttre acţionari proiectul profilului consiliului de administraţie
( include profilul consi liului actual. al noului consi li u ş i al cand i daţilor) :
Elaborează ş i p ubli că componenta initială a planului de se lecţie:
Evaluarea candidaturilor în raport cu minimu l de criterii ş i întocmirea listei lungi:
Sol ici tarea de clari fic.;-1ri cu privire la candidatură (unde este cazu I):
Definitivarea listei scurte ş i com unicarea select iei cand i daţi l or din lista scurtf1 ş i de
asemenea comunica rea ele resp ingere a candidaturii p<.:nlru candidaţii r<.:spinsi din li sta
lun gă:

7. Ann lizarea declaraţiei de intenţie si integrarea rcLuhatdor în matricea protilului
canci idatu lui:
8. Selecţia finală pc ba;;'1 de interviu:
9. Întocmirea raportu lu i pentru numirile fina le şi transm iterea dtre conducătoru l autorilflţi i
publice tu telare:
În consec inţă in vederea constituirii Consiliu lui de /\dminbtraţie. se propune con~ti tuirca
comisiei de se lecţie a membrilor. care va realiza această activitate. comisia avtînd următoarea
componenţă :

Preşedinte :

Viceprimarul Municipiului Sibiu - Alc:-.anclru Petru

Dumbravă

Membri:
- .+ consilieri loc::i li
pre1en\i.

desemnaţi

în cadrul

şed inţei

in urma propuneri lor consi lierilor local i

În considerarea aspectelor menţionate în prezentul raport de specialitate. în temeiul
prevederilor inci<.lente din Ordo11l111fu de 111xe11fâ " C.i11rern11/11i 11r. 5- ]()/') fJrÎl'iml Coi/11/
, ld111i11i.,·1rutÎI'. c11 111odifictirile şi co111plC'ttirile 11/terioare. supunem ~pre anal i1.ă ş i aprobarc
proiectu I de hotan1re anexat.
Ini ţiatori

Membri AGA
Consilieri loca li

a parţ in â nd

grupului Partidului

Prin lider grup:

Consilieri locali

apa rţinând gn

ului

uf

Prin consilier loca l:
I onuţ G hi şe

un.ii

Salyaţi România

PRIMĂRIA

Str. Samuel Brukenthal r.2, 550178 Sibiu. România

MUNICIPIULUI
SIBIU

tel. 004-0 269-506508,
Facebook:

Primăria

pms~sibiu.ro,

www.sibiu.ro

TUV
AUS T RIA

Mun icipiului Sibiu, Sibiu City App

Nr.de înreg.95073/03.12.2021

la proiectul de

hotărâre

RAPORT OE SPECIALI TAT E
privind Consiliului de Administra ţie la societatea TURSIB S.A Sibiu

Analizând referatul de aprobare nr.90437/ 18.11.2021 privi nd oportunitatea promovam
Proiectului de hotilr5n.: privind constituirea comisiei de selectie a membrilor Consi liului de
Administraţie al societăţii TUR IB .A. respecti\. Proiectul de hotărâre privind declanşarea procedurii
de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie întocmit de initiatori consilieri locali apartinând
grupului Partidului ational Liberal. respectiv. consilieri locali aparţinând grupului Uniunii Salvaţi
România. propunem respingerea acestuia. din următoarele motive. pe care Ic 'om trata punctual
urmând logic si cronologic fiecare dintre aspectele cc comporta importanţă în contextul de fapt si de
drept supus analizei:
A.
TU RSIB SA Sibiu este o societate pe acţiuni. înfiinţată în anul 1998. în baza HCL m. 79/1998.
prin reorganizarea (divizarea) RAGCL Sibiu şi este înregis trată la Oficiul Registrului Comerţului sub
nr. .13211024/ 1998. având C I RO 789-lOI.
Capitalul social al societăfii Tursib SA este deţinut în totalitate Municipiul Sihiu. conform
Rezoluţie i Registrul Comerţului nr.1 6-l81 din data de 03. 11.2021 prin care au fost actualizate datele
aqionarului de plin drept al socictătii. acesfll lll't Î11cl calitateu de acfionw· 1111h: cil sodetiifii.
Pri n urmare. având ca principală raţiune faptul că actele administrative se analizează prin
prisma actele normative în temeiul si în aplicarea curora au fost emise/adoptate existente în vigoare la
momentul cmiterii/adopt:1rii lor prevederile art. ::!. pct. 2. lit. b) ş i a art. 3 pct. 1 din OUG nr. 109/20 I 1
privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice stabilesc dreptul comun în materie. ce relevă
o situaţie fundamental distinctă de aceea ce face obiectul Raportului de specialitate întocmit în
contextul în care Municipiul • ibiu are calitatea ele .11//oritute Puhlică T111elaril
Această din urmă sus!incrc. apare ca o conclu1-ie ce reprezintă. intr-adcvăr. un aspect final
dedus dintr-o serie de premise. însă apreciem că este util a fi redată încă de la început. fiind relevată
cu caracterul evidenţei.
B.
Fundamen tarea acestei concluzii presupune sublinierea unor aspecte cu caracter de principiu
aplicat situaţiei expuse.

Prima dintre ele se rezumă la o actualizare a unei situaţii ce nu mai putea fi susţi nută din
perspectiva temeiul care o fundamcntează. având în vedere cu precădere viziunea expusă în cadrul
Codul adm inistrativ. care a ales între o diferenţiere accentuată intre atribuţiile autorităţilor locale
(primarul si consiliul local. în acest caz) si cele ale unităţii administrativ - teritoriale. persoana jurid i că
de drept public. aducând la nivel de reglementare. într-o fo rm ă explici tă . fiecare dintre entităţi l e locale
cc se bucură de personalitate ju ri d i că. patrimoniu propriu. s.a. precum si un plus de claritate asupra
a tribuţiil o r si prerogativelor specifice fiecăreia dintre aceste trei en tităţi.
Decizi ile Curtii Constituţio nal e a României nr. 574/20 I4 ş i nr. 15/2019. definitive si general
obligatorii. reprezintă viziunea instantei. parte a juri sprudenţei. care scot dintre prerogativele consiliile

(

(

locale cal itatea de acţionari în societăţile comerciale rezultate din reorganizarea regiilor autonome întru modalitate exp l icită.
Astfel. dintre prerogativele legale trebuie avute în vedere. în prezent. cele ale art. 96. art. 105.
art. I06 şi art. 154 din OUG nr. 57/2019. normele cu caracter special. într-o formă coroborată cu
prevederile art. 2. pct. 2, lit. b) şi a art. 3 pct. 2 din OUG nr. 109/201 si nu doar acestea din urm ă
indcpendent.
Subsumat aceloraşi raţiuni. considerentul potri vit căru i a în exercitarea atribuţiilor ce îi revin,
consi liul local adoptă ho tă râ ri care di spun cu pri vire la administrarea patrimoniului (art. 136 alin. ( 1).
lit. g din OUG 57/2019). nu presupune că unitatea administrativ teritorială este repre::entată de
consili ul local. urmărin d rigorile impuse de legiuitor. ci numai că hotărăşt e cu privire la patrimoniul
persoanei juridice de drept public, în condiţiile legii. ori că exerc ită anumite drepturi si obligaţii în
contexte expres si limitativ prevăzute de legiuitor. (art. 119. alin. (3) . lit. d) din OUG nr. 57/2019).
Reprezentarea de drept a unităţii administrativ terito ri a lă nu poate !i exe rcitată decât de
autoritatea exec uti vă, principiul de colaborare în temeiul că ruia fiecare dintre aceste entiHiţi - primarul
consiliul local si unitatea administrativ - teritorialr1- îşi exercită atribuţiile este un element integrat,
dar distinct de reprczcnture. unde avem claritate legis l ati vă.
Astfel. potrivit prevederilor art. 2 din OUG nr. I09/2011 pri vind guvc rnanţa corporativă a
întrepri nderilor publice. calitatea de acţionar la soc i e tăţile/întreprinderil e publice o poate avea doar
statul sau UAT (în speta noastră UAT). respecti v Municipiul Sibiu. calitatea de acţio nar fiind în
antiteză cu lipsa patrimoniului.

A doua este repreze ntată de faptul că în cadrul !?Cdinţei AGA din data de 26.1 0.202 1 conform
Procesului Verbal de şcdintă, au fost deja prezentate ş i s-a luat act de cererile de reînnoire ale
membrilor în funcţie ai Consi liului de Administra\ic.
Astfel. nu se poate lua act de două ori de aceleaşi cereri de reînnoire.
Conform leg i s laţiei incidente (art. 8 din OUG I09/20 11 ). ulterior cererilor de reînnoire ale
actualului Consiliu de Administraţie. se demarează procedura de evaluare a membrilor care au solicitat
reînnoirea şi numirea unei Com isii de Selecţie pentru efectuarea acesteia.
Procedura de eva luare este s imilară cu cea <le se lcqic. ceea ce implică faptul că ulteri or numirii
Comisiei. se depun de că tre administratori dosarele de candidatura. inclusiv declaraţii de intentie
acestea urmând a face obiectul analizei de către Comisia de Se l ecţi e .
Ulterior d e rul ării interviurilor. competcn11:le liccă rui membru al Consiliului de Ad mini s traţie.
rezultate în urma eva luării , se notează în cadrul Mat ri cei Consi liului.
În conseeintă. temeiul ce acordă legalitate so licitării efectuate lipseşte. ceea cc se solicită. de
fapt. este derularea a două proceduri. ce au aceiaşi linalitate. în paralel. motive pentru care nu poate fi
just ificată în dreptul pozitiv român aceasta.
Prin urmare. nu se poate lua act de cererile de reînnoire ale Consiliului în funcţie ş i să se
demareze o procedura de se l ecţ i e pentru al1i membrii, în contextul în care actualii membrii ai
Consiliului de Administratic trebuie să fie evaluati
C.

Mai mult decât atât Raportul de spec ialitate cu nr. 90438/ 18.11.2021. un alt demers nesustinut
sub temeiul ce îl fundamentează. este întocm it ş i semnat de către iniţiatori consi lieri locali aparţ in ând
grupului Partidului Naţional Liberal prin lider grup Adrian Bi bu. respectiv. Consilieri Locali
aparţinând grupului Uniunii alvati România prin consi lier local Ionu\ Ghişc. iar confonn art. 136
al in.3 lit. a) din Codul Administrati v rapoartele de specialitate se întocmesc de către compartimentul
de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, proiectul de hotărâre liind prerogativa
consil ieril or locali.
În temeiul prevederilor art.129, art.1 36, alin.1 şi ale art.196 alin. 1 lit.a din cuprinsu l
ORDONANŢEI DE U RGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

Faţă

de cele de mai sus. în noul context juridic menţionăm că acţionarul unic cât ş i Autoritate
pentru societatea TU RSIB S.A este Municipiul Sibiu, persoană juridică de drept
public. cu capacitate juridică deplină şi patrimoniu propri u şi pe cale de consecinţă proiectul depus de
ini ţia t ori nu poate fi adoptat întrucât sfera de reglementare excede competenţelor Consiliului Local în
lipsa calităţ ii de Autoritate Publică T utelară sau de mandat de reprezentare al acţionarului prin prisma
prevederil or art. 131 din Codul admini strativ.
Publică T ute l ară

S ubse mnaţii

semnatari ai prezentului raport de specialitate certificăm în pnv111ţa realităţ ii ,
datelor înscrise în conţinutul acestuia. Documen taţi a poate fi promovată spre
dezbatere în şed inţa Consiliului Local.

va l ab ilităţi i ş i l egal ităţi i
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PROI ECT OE HOTARÂRE
pri\'ind declant'area procedu r ii de selec ţi e a membrilor Consiliului el e A dministraţi e la
Societatea Tursih SA Si biu,

Adunarea Ge n era lă a A c ţionarilor a Societăţii Tursib SA Sihiu , întrunită în şedi n t :'i
ordinară ln data de 2~ . 11 .202 1
ana lizand Raportul de specialitate intm:mit c.k membri AJunf1rii (jcneralc a Acţionarilor.
prin care !'>C propune dcclan, arca procedurii de !>Ckc\ic a membrilor con'>iliului tic admini~tra\ie la
Societatea Tur-;ib SA Sibiu.
a\ând în \ eden:: pre,ederile art. 2 alin. (2) lit. b). alin. (3) lit. b). ale art. 28 alin. ( I) !} i 6-t' 4
din Hotărârea Gu-.ernului nr. TJ..21 2016 pentru aprobarea onm:lor metodologice de aplicart: a
unor prevederi din OLJG nr. I 09/ 2011
ti niind cont Jc cereri Ic de reînnoire a 111a11datdor tlcpu!>C tic mt:mbri Cl)n!'.>iI iu lui de
adm ini s traţ i e. precum !'j i fop tul că la dala de 31. 12.2021 îm:eteaâi prin ajungere la renncn
mandatele membrilor Consiliului de adminblratic.
în temeiu I prcvt:c.krilor art. 121 din Legea nr. 3I / 1990 a ~ocic t C1 ti lor. republ i<.:ată. cu
m od ificări li! !'ji comp lctări Ic u llt:rioare.
llOTĂ RĂ~TE :

Art. t. St: ia act de cererile de n:înnnin: a mandate lor a 111cnihrill1r Cnn ~i l i u lu i <.k
admi nislratie depuse în lx11u preved1:rilor art.29al in.(14) din Ordnnanta de urgenta a Guvernului
nr. I 09/20 I I rriv ind guvernanta corporati vei a întreprinderi lor public1:. cu mod i licări le ~ i
completările ulterioare. ~ i :.c hotărăşte ca pro1.:edura de constituir1: u Con~i liului de administra\il:
să se focă prin ~c kc\ic ş i nu prin procedura de reînnoire.
Art. 2. Se aprobă declanşa rea procedurii de ~c lcc1ie pe111ru 5 (cinci ) membri în con!'.>i liul de
admini-;tra1ic la Socidatca Tursib . I\ Sibiu.
Art. 3. ( t ) Ducerea la indep lin ire a p1w.cntci hotfl r:îri revine rnern bri lor com is iei de se leqic
cons1i1 uitr1 prin act admini strativ al au t o rităţi i puhli1.:1: tutelan.:. Consili ul l.ocal Sibi u.

publkităţii

(2 ) I lotflrârea se co111unicf1 persoanelor liLice ş i ju ridice int1:rc~atc ~i se dă
potri\it prc-.cderilor L1:gii socict[1\i lor nr. 3 111990. n:puhlkată. cu modilicărik

ultcrioarc.
Ini ţ i a tori

Mcmhri AGA
Consilieri locali

aparţinând grupului

Pa rtidulu! laţional

Lil~ral

Prin lider :,!rup:

~
li

·1· . I
1·
. • A di
'
C ons1 1cn oca 1 ap<1rţ111am g rupu u1

/(. '.. S I . J> ••
unu , a \'aţ i ,onrn nrn

Prin con silier local:
lonut

Ghi~c

RAPORT DE S P EC IALITATE
la proiectul de h ot ărâ re al Adun ă rii Generale a Acţi o na ril or
privind declan şa rea procedurii de se l ecţ i e a memb ri lor Consiliului de Admi ni s traţie la
Societatea Tursih SA Sibiu,

Potrh it prevederi lor art. 2 pct. ::! din Ordonan\a de urgcn\ii a GU\ emu lui nr. I09/ 20 I I
privind guvcrnan\a corporali\ ii a intreprinderi lor publil:e. cu m odifi cări k :;.i com pktCtri Ic
ulterioare. intn:prindcrilc publice sunt dclinite cu liind:
..o) regii autonome i11/iin(ale tle slut sau de o 1111iwte tul111i11i.\lrlllÎl'-leritorialii:
h ) rnmeauii şi .rncietiiti 11atio11ale, societtili la care statul sau o 1111itate admi11i.' \tratfrt eritorialti este actimwr unic, major itar .mu la c ar e tletine co11trol11I,·
c) .w âel<i(i lu ct1n • 111w Sllll lllllÎ 11111/te i11tl'<'/Jl'it1<kri 1111hlice /ll'<'l'li::111 e la lit. u J .~i hJ il<'{Î11
o 1u1rlici1wth· llf(ţjorilarti so11 o participa{ ie care I<' osigurci c<111tm/11/. ··

În •H..:cla:;.i timp. conform pct. 3 al aceluiaş i articol. ta\Ct ck ace~tc categorii de întreprinderi
publice. calitatea de autoritate publicii tu t elară o are instituţia .:arc:
•• <1) coordo11e"::ci. {//'(' in .rnhordi11e st111 .rnh w11ori1a1e 1111t1 su11 mai 11111/te i11lr<'pri11tl<'ri
1nil1/ict' pn•1·1blle lu 11c1. ] Iii. a J:
b) exercilti, În 111111wle statului st111 al 1111ittilii (lt/mi11i.' \tralÎl'-leril orittl e, calitatea tle
a ctiouar la Î11tr epri11derile puhlice prel'lizute la pc t. 2 Iii. h);
l'J coordo11et1::ti exc·rcitw·ell dC' ctilre 111w Sllll lllt1i 11111/te Îllll't'/ll'Îl/(/c/'i 1mhlice prci·li::l//e la
fJCt. :: fit. a ) şi su11 Iii. h) <t calilti{ii dC' (IC(it>11ar sa11 <1.mciul lu o .wcict<1te co11tro /01ti. ··

Se cons tată aşadar că. raportat la te:\tele legale citate mai ~li ~. Consil iul Loca l are calitateu
de autoritate publică tutelur[t faţă de So..:ictatea Tursib SA Sibiu.
În concordanţă cu prevederile art. 3 pct. 2 lit. a. c.I. Cart. 6 1 alin . 2. art. 61 alin. 9. 6-l' 3. Jin
/11'Îl'Î//(/ g11 r em1111(t1 C<llJWratini u i11trepri11<ll'ri/or 1mhlice. cu moc.li fk:1ri Ic )Î
completările ulterioare. coroborate cu prevederile art. -l-l al in. 9 lit. h din . l11c.w 111'. I p1friwl

<>U<..i nr. I Ol)]() 11

.\ 'or111ele 111e111clologice ele aplicw·t! <1 1111<1r pren•cleri cli11 Ol 'Ci 11r. I OIJ :!O 11 <1pmhllte /Jl'i11
Holcil'lil'L'll ( i11n11w1/11i 11r. -22 :!O 16. art. 1-l din Ordm1w1(a <i111·en111/11i 11r. ]6 :!O 13 prfrilu/
i11tcirir et1 di.,·ci11li11ei .fil11111C·iw·c la llÎl '<•f 11/ 1111111· l!/J<'l'lltnri eco1111111id /11 Ull'<' .1tutul su11 1111itti{ilc •
m/111i11i.1·1rulÎl'-tcritoriule s11111 ac{io11w·i 1111ici ori 1110/uritllri ""' t!<•(i11 dirl'ct ori indirect o
purticipa{ie 111tţ/orilllrâ. reprezenta ntii statu lu i în Adunarea Generale a Actiona rilor. se

num esc prin act administrativ numiirul acestora fiind de maxim 2 persoane, care, reprezintă
in teresele actiona rilo r, exercitâ nd si î ndeplinind atrihutii lc cc re\'in action arului un ic, una
dintre atrihu tii fiind d ecla n şa rea proced urii de sclcctie :t membrilor în Consiliul de
Acl ministrntie

Acest cklidcrat nu a l()st inch.:plinit de autoritatea publid1 tutclarf1. in<.::1 din anul 2011.
alt:gându-se varianta de întrunire a AGA in formatul C'omili11/11i Local.

apar iţi a OrJonanţc i ,

Pntri' it prevederilor art.

61 (2) tliu a ctul 11ormati1· im·oc·"t ""terior, . /111orillllea puh/ini
111tC'lani 11u111daten zii repreze11ta11(ii statului În ad111wrea g e11ernlti " ac {imwrilor .\ci pm1n1111i
i11ce1,en•o 1,,.on•d11rii de se/ec(ie a noilor w/111it1i.,·1mtori. 11eexcc111il·i .~i .lllll exec111fri.

/\rt. 28 din Ordonan\u de urgen\l\ a Guvernu lui I09/20 11 ~tatue;m'J că „ in rn;11/ .wci<'ltifilor
tul111i11i.\lmte potrÎl'il siste11111/11i unitar. n111sili11/ de ad111i11istmf Î<' e\t<' .fim11a1 di11 3- - 111l'111hri.
persom1e fi::ice saujuriclice. c11 experh.'ll(ci i11 imhwuiltif in•tt per/i>m1m1fl'Î soci<'lci(ilor sa11 regiilor
<11110110111'' pe c ure Ic-ou tu/111i11is1rut suu C()l llfll.\' ".

Legislaţia în materie pri\ inc.I guvernanta coq)~)rativă. Orclu11w1fo ele 11rge11(1/ (i1/l'er1111/11i
I 09 1011 si HottinÎreo (i111·er111J/ui nr. - 11 ]() 16 pentru oprolwrea .Vormelor mewdologicc
de a;J/icure li 1111or 1wc1·ccleri clin Ordo11w1(a ele 11rge11(<i o (iu1·er1111!11i nr. I ()C} ]()I I. prevede

11r.

modalitatea de CUll!-.tituire a Cons iliilor t.le At.lrninbtra(ie rc!-.pedi\· la „ i11ifit1tira w11oriflifii p11hlh·c•
tutelare a ciirei otrih11f ii se c'.rercitâ prin re1wc=l!11tw1f ii sâi i11 :l(i. J.. constituirea consi I iului

rea lizându -se prin com isia de selecţie constitu it ă în acest scop la nivelul a utoritătii publice
tutelare potri vit prevederilor secţiunii 3. art. 11 alin. I din llottirârea Lim·em11/11i 111-. -11 ](J/6
JJc:11tru aprolwreo Xor111elor 111etodologice de oplicore o 111wr pn' 1·ederi di11 ( Jrcfo11c111(a de 11rge11(li
a Ci111·em11/11i 11r. 101.) 1011.

Conform pn.:vedcrilor

secţiu nii

I art. 3 lit. b) din flottmireo 011 1·em11/11i nr. -11 ]016

pentru oprohareu .\'or111elor 111etodologice de 011licore <t 111wr pre1·edcri din Ordo11w1fa de 11rge11(ti
o Ci//\ ·em11!11i 11r. I 09]()11„ ... decla11ş11rea procedurii de .\·elecţie 11 m embrilor co11sili11/11i Î n cepe:

h) În cazul socieltl(ilor la care silitul sau o unitate m/111i11i.\·trntiv teritorillftl e.\·te acţionar unic, la
data la care autoritatea pu/Jlictl Iute/an i emite act11/ ad111i11i.,·tr11tÎI' În acest sen'i".
Conform menţiunil o r înscri se în certificatul constatator. mandatele memhrilor Consiliului
de Admin i s traţie a Societă ţii Tu rsib SA Sibiu. încetează prin aj ungere hl termen la data de
3 1.12.202L procet.lura de se lecţie tiind una a cărei etape obligatoriu t.le parcurs sunt t.le duraU't. se
impune declanşarea procedu rii astfel încât procedura să fie lina l i za tă la data încetării mandatului
actualului consi liu de administraţie.
În considerarea aspectelor menţionate în prezentul raport de specialitate. apreciem ca fiind
supunerea spre aprobare Adunăr ii Generale a Aqionarilor a Societăţii
Tursib SA Sibiu. a proiectul de hotarân.: privind d eclan şarea procedu rii de se l ec ţie a me mbrilor
necesară. l egală ş i oportună

consiliului de

adminis traţie

la Societatea T ursib SA Sibiu.

Prin lider grup:

Consilie ri loca li

aparţinând g rn

lui Unf n.ii
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RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de h otărâ re privind decla n şa rea procedurii de s elecţie a membrilor Consiliului de
Admini straţie la societatea TURSIB S.A Sibiu

Analizând raportul de specialitate înregistrat sub nr. 90328/18.1 1.202 1 la Primăria
Muni ci piului Sibiu privind proiectul de hotărâre al Adunării Generale a Ac{ionarilor privind
declanşarea procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie in Societatea
TURSIB sa Sibiu, prec um si Proiectul de hotărâre privind declanşarea procedurii de selecţie
a membrilor Consiliului de Administrafie În Societatea TURSIB SA Sibiu, înregistrat sub nr.
90324/1 8. 11.202 1 întocmit de consilieri locali aparţi n ând grupului Partidului Naţional Liberal,
respectiv, consi lieri locali apartinând grupului Uniunii Salva ţi România, legali tatea acestuia nu
poate fi s u sţ inută , din urm ă toa re l e moti ve, pc care le vom trata punctual:
J\..

Normele sub care proiectele de hotărâri ale consiliului local pot fi suspuse dezbaterii
presupun o rigurozitate ce nu este îndeplin ită în cazul prezent, în contextul în care referatul de
aprobare lipseşte , contrar prevederilor existente la alin. (2), alin. (3) si alin. (8), lit. a) ale art.
136, din O.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
8.

Unitatea administrativ teritori a l ă Municipiul Sibiu, persoana j uri dică de drept public, cu
patrimoniu propriu si personalitate juridi că. potrivit art. 96 din O.G. nr. 57/20 19 privind Codul
administrativ, este acţi onaru l unic si de plin drept al TURSIB S.A., Rezolupa Registrul
Comerţului nr.1648 1/03. 11.202 1 fiind dovada certă în acest sens, precum si atestarea acestui
fapt.
În contextul acestor schimbări de drept concretizate, susţinerea legalităţii prezentelor
proiecte nu mai poate subzista motivat de faptul că di spozi ţiile legale incidente dispun cu
privire la un aspect ce comportă claritate, si anume faptul că municipiile, în acest caz, sunt
reprezentate de drept în adunările generale ale operatorilor locali de căt re primari.
Implicaţia ce se desprinde din această reglementare este că procedura nu poate fi
demarată decât de autoritatea execut i vă.
În temeiul prevederilor art.129, art.136 şi ale art.196 alin.I lit. a) din cuprinsul

ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,
Faţă

de cele de mai sus, precum si raportat la noul context juridic - acţi ona rul unic pentru
societatea TURSlB S.A este Municipiul Sibiu, persoană juridică de drept public, cu capacitate

ju ridi că dep lin ă ş i

patrimoniu propriu proiectele depuse de

iniţi atori

nu

comportă

legalitate

pentru motivele expuse mai sus.
S ub semnaţii

semnatari ai prezentului raport de specialitate cert ificăm în privinţa rea lităţii ,
datelor înscrise în conţ inutul acestuia. Documentaţia poate fi
promovată spre ana li ză ş i dezbatere în şe dinţa Consiliului Local.
va l ab ilităţi i ş i lega lităţii
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