ANUNT
Consiliul Local al orasului Tautii Magheraus în calitate de actionar unic si de autoritate tutelară
, anunţă începerea procesului de selecţie/evaluare în vederea desemnării unui nr. de 3 membri in
Consiliul de Administraţie al S.C. ,,PRIMA TAUTI S.R.L. din care un membru trebuie să aibă studii
economice şi experienţă în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 2 ani.
Procedura de selecţie/evaluare cuprinde urmatoarele etape:
1.Depunere dosareDosarele de candidatura cuprinzind documentele solicitate se depun pina la data de 10.11.2016 la
Registratura Primariei Tautii Magheraus, în programul de lucru (luni –joi 07.30-15.30 vineri: 07.3013.00).
2. Selectia dosarelor de înscriere –21.11.2016
3. Evaluarea candidaţilor selectaţi (Interviu).
Criteriile de selecţie/evaluare sunt:


Îndeplinirea condiţiilor de participare, dovedite prin conţinutul dosarului de participare;



Abilităţi manageriale evaluate prin următoarele competenţe:

Condiţii generale şi specifice:
1.Condiţii generale pentru toti candidatii :
-studii de lungă sau scurta durată absolvite cu diplomă de studii superioare, licenţă sau echivalente.;
- experienţă de 2 ani în activitatea de conducere/coordonare
- fie apţi din punct de vedere medical
2. Condiţii specifice:
Pentru funcţia de membru în Consiliu de administraţie cu studii superioare şi experienţă în domeniul
economic, contabilitate, audit sau financiar
.- studii de lungă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă.;
- experienţă în domeniul economic, contabilitate, audit sau financiar de minim 2 ani;
Nu pot fi administratori persoanele care potrivit legii:
-sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de
fals, înşelaciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infractiunile prevazute
de Legea nr.656/2002 pentru prevenirea şi sanctionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor

măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată şi actualizată; pentru încălcarea
dispoziţiilor legale în domeniul fiscal; pentru acte de concurenţă neloială;
- exercita concomitent mai mult de 3 mandate de administrator şi/sau membru in consilii de
supraveghere
Documente necesare pentru depunerea candidaturii pentru funcţia de membru în Consiliul de
Administraţie
1. Cerere de inscriere,;
2. Copie act de identitate;a
3. Curriculum vitae;
4. Copii după actele de studii –
5 Adeverinţa care să ateste starea de sănătate
6. Declaraţie pe propria răspundere, din care să rezulte numărul de mandate ca administrator
7. Declaraţie- pe propria răspundere, prin care candidatul va confirma că nu se află într-una din situaţiile:
-nu este persoana incapabila sau condamnata pentru infractiuni contra patrimoniului prin
nesocotirea increderii, infractiuni de coruptie, delapidare, infractiuni de fals in inscrisuri, evaziune
fiscala, infractiuni prevazute de Legea nr.656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii
banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de
terorism, republicata, sau pentru infractiunile prevazute de prezenta lege ( art. 6 alin. (2) coroborat
cu art.73^1 din Legea nr.31/1990).
- nu a suferit vreo condamnare pentru o infracţiune legată de conduita profesionala
- nu se află în conflict de interese sau în incompatibilitate conform celor stipulate prin Legea
nr.161/2003;
8.cazier judiciar
Candidaturile şi documentele solicitate se depun la Registratura Primariei Tautii Magheraus, în
programul de lucru . Acestea vor fi prezentate în plic închis, ”, cu numele şi prenumele candidatului în
clar si telefon de contact.
Pe plic se va menţiona :
,,Candidatura pentru post vacant - membru al Consiliului de Administraţie al S.C. . ,,PRIMA
TAUTI S.R.L.


,,Candidatura pentru post vacant- membru al Consiliului de Administraţie al S.C. . ,,PRIMA
TAUTI S.R.L. cu studii superioare economice

Candidaţii declaraţi ,,admis’’ la etapa de selecţie a dosarelor vor fi evaluaţi în cadrul unui interviu - data,
ora şi locul desfăşurării interviului urmând să le fie comunicat.
Doar candidaţii declarati eligibili vor fi contactaţi pentru interviu
Rezultatul selectiei va fi postat pe site-ul Primariei orasului Tautii Magheraus www tautiimagheraus.ro
sectiunea S.C. PRIMA TAUTI SRL si comunicat candidatilor selectati.
In aplicarea HCL.nr.136/20.09.2016
Primar
Anton Ardelean

