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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
 

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al consiliului de administrației al 
Societății Comerciale ÎNTREŢINERE PEISAGISTICĂ DOMNEŞTI S.R.L, a procedurii de selectie, 
demararea acestei proceduri,  precum si a scrisorii de asteptari si a modelului de contract de 

mandat pentru membrii consiliului de administrație 
 
 

Consiliul Local al Comunei Domneşti întrunit în şedinţă de lucru 
 

 

Având în vedere: 

• Expunerea   de   motive a  Primarului comunei Domnești; 

• Raportul de specialitate; 

• Raportul de avizare al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Domnești; 

• Prevederile Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare și ale Legii nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice și a HG nr. 722/2016 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, 
 
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia public locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂȘTE: 

Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al consiliului de administrației al 
Societății Comerciale ÎNTREŢINERE PEISAGISTICĂ DOMNEŞTI S.R.L, urmand ca dupa organizarea 
concursului de selectie, sa se modifice actul constitutiv al societatii cu numele persoanelor selectate, 
conform Anexei 1. 

Art.2. Se aproba procedura de selectie a membrilor consiliului de administratie, precum si  
demararea procedurii de selectie a membrilor consiliului de administratie pentru SC INTRETINERE 
PEISAGISTICA DOMNESTI SRL, conform Anexei 2. 

Art.3. Se aproba modelul de contract de mandat pentru membrii consiliului de administrație 
al  societății comerciale, precum si scrisoarea de asteptari, conform Anexelor 3-4. 

Art.4. Se mandatează Primarul Comunei Domnești, județul Ilfov pentru semnarea 
contractului în cauză. 

Art.5. Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 

Art.6. Primarul Comunei Domneşti, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
 

Iniţiator 
Primar, 

Ghita Ioan Adrian 
 

 

                                                                                                            Avizat pentru legalitate 
                                                                                                                      /Secretar,   
                                                                                                         Cojocaru Bogdan-Marius 
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Expunere de motive 

 

Având în vedere:   

Modificarile legislative in materie si raportul Societatii Civile de Avocati Nicolae Nevoe si Asociatii 

referitor la reorganizarea conducerii administrative a S.C. Intretinere Peisagistica Domnesti S.R.L si 

Ţinând cont de prevederile:  
- Legii 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare  
-  Legii nr. 111/2016 pentru aprobarea de urgenţă a Guvernuluinr. 109/2011 privind guvernanţa 

corporativă a întreprinderilor publice Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind 
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice  

- HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din 
Ordonanţa 

- art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia public 

locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

consider ca se impune supunerea spre aprobare a Proiectului de hotărâre privind aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționare al consiliului de administrației al societății comerciale 

S.C. ÎNTREŢINERE PEISAGISTICĂ DOMNEŞTI S.R.L, demararea procedurii de selectie  precum si a 

modelului de contract de mandat pentru membrii consiliului de administrație.  

Trebuie avut in vedere faptul ca potrivit art. 28 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa 

corporativă a întreprinderilor publice : 

“(1) În cazul societăţilor administrate potrivit sistemului unitar, consiliul de administraţie este 

format din 3-7 membri, persoane fizice sau juridice, cu experienţă în îmbunătăţirea performanţei 

societăţilor sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus. 

(2) Consiliul de administraţie este format din 5-9 membri în cazul întreprinderilor publice 

care îndeplinesc următoarele condiţii cumulative: 

a) au înregistrat o cifră de afaceri în ultimul exerciţiu financiar superioară echivalentului în lei 

al sumei de 7.300.000 euro; 

b) au cel puţin 50 de angajaţi. 

(3) Cel puţin doi dintre membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă studii economice 

sau juridice şi experienţă în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel 

puţin 5 ani. 

(4)În cazul consiliilor de administraţie al căror număr de membri se încadrează în prevederile 

alin. (1), nu poate fi mai mult de un membru din rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii de 

personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice. 

(5) În cazul consiliilor de administraţie al căror număr de membri se încadrează în prevederile 

alin. (2), nu pot fi mai mult de 2 membri din rândul funcţionarilor publici sau altor categorii de 

personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice. 

(6) Majoritatea membrilor consiliului de administraţie este formată din administratori 

neexecutivi şi independenţi, în sensul art. 1382 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 



(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.” 

Prin interpretarea textelor de lege de mai sus trebuie avut in vedere la selectionarea 

membrilor consiliului de administratie: 

- ca cel putin 2 dintre membrii consiliului de administratie să aibă studii economice sau 

juridice şi experienţă în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 

5 ani 

- nu poate fi ales mai mult de un membru al consiliului de administratie din rândul 

funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din 

cadrul altor autorităţi sau instituţii publice 

- majoritatea membrilor consiliului de administraţie sa fie formată din administratori 

neexecutivi şi independenţi, în sensul art. 1382 din Legea nr. 31/1990.  

Regulamentul de organizare și funcționare al consiliului de administrației al societății 

comerciale S.C. ÎNTREŢINERE PEISAGISTICĂ DOMNEŞTI S.R.L, stabileste in mod concret indatoririle 

pe care membrii consiliului de administratie il au, fiind necesar a se aproba un astfel de regulament 

pentru a nu exista dubii cu privire la indatoririle si obligatiile pe care acestia le au precum si limitele 

mandatului ce le va fi acordat. 

 

 

 

PRIMAR, 

Ghita Ioan Adrian 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

UNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMANIA 

BAROUL BUCURESTI 

SOCIETATEA CIVILA DE AVOCATI „NICOLAE NEVOE SI ASOCIATII”, 

Bragadiru, Soseaua Aeroportului nr. 50 Judet Ilfov 

 Cod Unic de Înregistrare 24224684 

Tel 0722 386 384, mail: avocat_nevoenicolae@yahoo.com 

RAPORT 

referitor la reorganizarea conducerii administrative a 

 S.C. Intretinere Peisagistica Domnesti S.R.L. 

 

Raportat la situatia juridica dedusa analizei noastre consideram ca trebuiesc adoptate doua 

hotarari separate din care: 

1. Prima trebuie sa se refere la procedura privind alegere persoanelor ce 

urmeaza sa ocupe functia de membri ai consiliului de administratie si pe aceea de 

presedinte al consiliului de administratie  

In acest caz rigurozitatea procedurii de selectare a persoanelor ce urmeaza sa ocupe functiile 

mai sus mentionate tine de vointa asociatului unic, respectiv Consiliul Local Domneşti, raportat la 

necesitatile si perspectivele privind dezvoltarea societatii comerciale, si trebuie sa respecte 

prevederile O.U.G. nr. 109/2011. 

Astfel, potrivit art. 28 din O.U.G. nr. 109/2011: 

“(1) În cazul societăţilor administrate potrivit sistemului unitar, consiliul de administraţie 

este format din 3-7 membri, persoane fizice sau juridice, cu experienţă în îmbunătăţirea 

performanţei societăţilor sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus. 

(2) Consiliul de administraţie este format din 5-9 membri în cazul întreprinderilor publice care 

îndeplinesc următoarele condiţii cumulative: 

a) au înregistrat o cifră de afaceri în ultimul exerciţiu financiar superioară echivalentului în lei 

al sumei de 7.300.000 euro; 

b) au cel puţin 50 de angajaţi. 

(3) Cel puţin doi dintre membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă studii 

economice sau juridice şi experienţă în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau 

financiar de cel puţin 5 ani. 

(4)În cazul consiliilor de administraţie al căror număr de membri se încadrează în 

prevederile alin. (1), nu poate fi mai mult de un membru din rândul funcţionarilor publici sau al 

altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau 

instituţii publice. 

(5) În cazul consiliilor de administraţie al căror număr de membri se încadrează în prevederile 

alin. (2), nu pot fi mai mult de 2 membri din rândul funcţionarilor publici sau altor categorii de 

personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice. 



(6) Majoritatea membrilor consiliului de administraţie este formată din administratori 

neexecutivi şi independenţi, în sensul art. 138^2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

(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.” 

 

Potrivit art. 1382 din Legea nr. 31/1990: 

1) Prin actul constitutiv sau prin hotărâre a adunării generale a acţionarilor se poate 

prevedea că unul sau mai mulţi membri ai consiliului de administraţie trebuie să fie independenţi. 

(2) La desemnarea administratorului independent, adunarea generală a acţionarilor va 

avea în vedere următoarele criterii: 

a) să nu fie director al societăţii sau al unei societăţi controlate de către aceasta şi să nu fi 

îndeplinit o astfel de funcţie în ultimii 5 ani; 

b) să nu fi fost salariat al societăţii sau al unei societăţi controlate de către aceasta ori să fi 

avut un astfel de raport de muncă în ultimii 5 ani; 

c) să nu primească sau să fi primit de la societate ori de la o societate controlată de aceasta o 

remuneraţie suplimentară sau alte avantaje, altele decât cele corespunzând calităţii sale de 

administrator neexecutiv; 

d) să nu fie acţionar semnificativ al societăţii; 

e) să nu aibă sau să fi avut în ultimul an relaţii de afaceri cu societatea ori cu o societate 

controlată de aceasta, fie personal, fie ca asociat, acţionar, administrator, director sau salariat al 

unei societăţi care are astfel de relaţii cu societatea, dacă, prin caracterul lor substanţial, acestea 

sunt de natură a-i afecta obiectivitatea; 

f) să nu fie sau să fi fost în ultimii 3 ani auditor financiar ori asociat salariat al actualului 

auditor financiar al societăţii sau al unei societăţi controlate de aceasta; 

g) să fie director într-o altă societate în care un director al societăţii este administrator 

neexecutiv; 

h) să nu fi fost administrator neexecutiv al societăţii mai mult de 3 mandate; 

i) să nu aibă relaţii de familie cu o persoană aflată în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a) şi 

d). 

 

Raportat la dispozitiile legale mai sus mentionate trebuie avut in vedere la selectionarea 

membrilor consiliului de administratie: 

- ca cel putin 2 dintre membrii consiliului de administratiesă aibă studii economice sau 

juridice şi experienţă în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel 

puţin 5 ani 

- nu poate fi ales mai mult de un membru al consiliului de administratie din rândul 

funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori 

din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice 

- majoritatea membrilor consiliului de administraţie sa fie formată din administratori 

neexecutivi şi independenţi, în sensul art. 1382 din Legea nr. 31/1990 



Prima hotarare trebuie adoptata cu prioritate intrucat in baza acesteia urmeaza sa fie 

selectate organele de conducere mai sus mentionate, ce vor fi mentionate in mod expres in cea de a 

doua hotarare adoptata de catre Consiliul Local Domnesti. 

2. In cuprinsul celei de a doua hotarari trebuiesc mentionate in mod expres persoanele ce 

urmeaza sa ocupe functia de membri ai consiliului de administratie, presedinte al 

consiliului de adminstratie, care este durata mandatului acestora (respectiv 4 ani in cazul 

de fata), care sunt puterile membrilor consiliului de administratie, care sunt puterile 

presedintelui consiliului de administratie, respectiv daca vorbim de puteri limitate sau 

depline, si care sunt puterile consiliului de admnistratie 

De asemenea, trebuie precizat ce decizii poate lua presedintele consiliului de administratie si ce 

decizii se iau exclusiv de catre consiliul de administratie 

Totodata, trebuie mentionata procedura de adoptare a hotararirilor de catre consiliul de 

administratie, spre exemplu daca hotararile se iau cu votul majoritatii simple, respectiv cu votul a cel 

putin 3 din 5 membri. 

In acest sens, atat competentele consiliului de administratie si ale presedintelui consiliului de 

administratie, cat si procedura de adoptare a hotararirilor de catre consiliul de administratie 

prevazute in “Regulamentul de organizare si functionare al consiliului de administratie al S.C. 

ÎNTREŢINERE PEISAGISTICĂ DOMNEŞTI S.R.L.”, trebuiesc mentionate atat in cuprinsul hotararii 

asociatului unic, cat si in cuprinsul actului constitutiv.   

Pentru a putea fi inregistrate la registrul comertului modificarile privind administrarea 

societatii,  atat hotararea asociatului unic, cat si actul constitutiv, trebuie sa cuprinda in mod 

expres datele de identificare ale persoanelor ce urmeaza sa ocupe functiile de: membru al consiliul 

de administratie si presedinte al consiliului de administratie. 

 

S.C.A. „NICOLAE NEVOE SI ASOCIATII”, 

 


