
COMPONENTA INIŢIALĂ A PLANULUI DE SELECŢIE  

a membrilor Consiliului de administraţie al S.C. Transport Public Local S.A. 
 

 

Nr. 

crt. 

Activitatea  Data 

limită/ 

perioada 

Documente necesare Responsabil  

1. Demararea procedurii de 

selecţie  prin adoptarea 

hotărârii privind stabilirea 

unor măsuri în vederea 

demarării procedurii de 

selecţie pentru membrii  

S.C. Transport Public Local 

S.A 

 

 

Şedinţa 

ordinară din 

luna 

decembrie a 

anului 2016 

 

 

Hotărâre de Consiliu 

Local 

 

- Consiliul 

Local Suceava 

- Serviciul autorizare 

activităţi comerciale  

2. Aprobarea componentei 

iniţiale a planului de selecţie 

a membrilor consiliului de 

administraţie al S.C. 

TRANSPORT PUBLIC 

LOCAL S.A.  

30.12.2016 - Proces-verbal al 

comisiei de selecţie a 

candidaţilor pentru 

funcţiile de membri ai 

C.A. al S.C. TPL S.A. 

- Componenta iniţială 

a planului de selecţie a 

membrilor consiliului 

de administraţie al 

S.C. TRANSPORT 

PUBLIC LOCAL S.A.  

- Comisia de selecţie 

a candidaţilor pentru 

funcţiile de membri ai 

C.A. al S.C. TPL S.A. 

- Structura de 

guvernanţă 

corporativă din cadrul 

Primăriei 

Municipiului 

Suceava. 

3.  Elaborarea documentelor 

interne necesare pentru 

funcţionarea structurii de 

guvernanţă corporativă 

13.01.2017 - Referat şi proiect de 

dispoziţie de primar; 

- Anexe la fişele 

posturilor 

- eventual şi procedură 

operaţională (proiect 

supus spre 

consultare/modificare/

aprobare) 

 

- Comisia de selecţie 

constituită la nivelul 

autorităţii publice 

tutelare 

- Serviciul resurse 

umane 

-  Structura de 

guvernanţă 

corporativă din cadrul 

autorităţii tutelare 



4. Aprobarea documentelor 

interne necesare pentru 

funcţionarea structurii de 

guvernanţă corporativă 

13.01.2017 - Dispoziţie de primar; 

- Anexe la fişele de 

post semnate; 

- eventual şi procedură 

operaţională 

aprobată 

- Conducătorul 

autorităţii publice 

tutelare 

- Comisia de selecţie 

constituită la nivelul 

autorităţii publice 

tutelare 

5. Stabilirea numărului de 

posturi pentru care se va 

organiza selecţia 

13.01.2017 Proces verbal al 

Comisiei de selecţie  

Comisia de selecţie 

constituită la nivelul 

autorităţii publice 

tutelare 

6. Elaborarea componentei 

integrale a planului de 

selecţie 

27.01.2017 

 

Componenta integrală 

a planului de selecţie 

 

 

- Comisia de selecţie 

constituită la nivelul 

autorităţii publice 

tutelare 

- Structura de 

guvernanţă 

corporativă din cadrul 

Primăriei 

Municipiului Suceava 

7. Aprobarea componentei 

integrale a planului de 

selecţie 

27.01.2017 

 

Componenta integrală 

a planului de selecţie 

 

 

- Comisia de selecţie 

constituită la nivelul 

autorităţii publice 

tutelare 

 

 

 

Comisia de selecţie:  

1. Lucian Harşovschi      

2. Ovidiu Doroftei         

3. Ovidiu Milici             

4. Marian Duiac            

5. Pînzaru Raluca           


