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RAPORTUL DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2017 

COMPARTIMENTUL  GUVERNANŢA CORPORATIVĂ 

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 165/08.05.2017 privind 
modificarea şi aprobarea Organigramei şi Statului de Funcţii pentru aparatul de specialitate al 
Primarului Municipiului Timişoara, a fost înfiinţat Compartimentul Guvernanţa Corporativă. 

1. STRUCTURA 

Compartimentul Guvernanţa Corporativă funcţionează în subordinea directă a Primarului 
Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu. 

2. COMPONENŢA COMPARTIMENTULUI 

Compartimentul Guvernanţa Corporativă are în componenţă 2 posturi de execuţie, din care 
unul este vacant. 

3. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL COMPARTIMENTULUI 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 şi 
prevederile Hotărârii de Guvern 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, principalul obiect de activitate al 
Compartimentului Guvernanţa Corporativă este asigurarea interfeţei dintre autoritatea publică 
tutelară şi adunarea generală a acţionarilor. 

 
4. SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2017 

În cursul anului 2017, la nivelul Compartimentului Guvernanţa Corporativă, au fost puse în 
aplicare următoarele acte legislative: 

1. Legea nr. 188/ 1999 - Statutul funcţionarilor publici; 
2. Legea nr. 7/2004 - privind Codul de conduită a funcţionarilor publici; 
3. Legea nr. 215/2001 - privind administraţia public locală, republicată şi modificată; 
4. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanţa 

corporativă a întreprinderilor publice; 
5. Legea nr. 111/2016 - pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 

privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice; 
6. Hotărârea de Guvern 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; 
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7. O.M.F.P. nr. 2.874/2016 - privind reglementarea procedurii de monitorizare a 
implementării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind 
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice; 
 

La nivelul Compartimentului Guvernanţa Corporativă au fost analizate şi susţinute 
documentaţiile de specialitate în vederea iniţierii şi promovării proiectelor de hotărâre, care au 
devenit Hotărâri ale Consiliului Local, adoptate, după cum urmează:  

 
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 210/30.05.2017 privind 

aprobarea Scrisorii de Aşteptari pentru S.C. DRUMURI MUNICIPALE TIMISOARA 
S.A.; 

- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 211/30.05.2017 privind 
apobarea Scrisorii de Aşteptări pentru Regia Autonomă de Transport Timişoara; 

-  Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 212/30.05.2017 privind 
aprobarea Scrisorii de Aşteptari pentru S.C. Compania Locală de Termoficare 
COLTERM S.A. Timişoara; 

- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 220/27.06.2017 privind 
constatarea încetării contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administraţie al 
S.C. Drumuri Municipale Timisoara S.A. şi declanşarea procedurii de selecţie a 
membrilor Consiliului de Administraţie; 

- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 221/27.06.2017 privind 
constatarea încetării contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administraţie al 
Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A. Timisoara şi declanşarea procedurii 
de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie; 

-  Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 222/27.06.2017 privind 
constatarea încetării contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administraţie al 
R.A.T.T., numirea administratorilor provizorii şi declanşarea procedurii de selecţie a 
membrilor Consiliului de Administraţie; 

- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 308/28.07.2017 privind 
constituirea Comisiei de selecţie în vederea evaluării/selecţiei membrilor consiliilor de 
administraţie ale întreprinderilor publice la care Consiliul Local al Municipiului Timişoara 
are calitatea de autoritate publică tutelară; 

- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 332/15.09.2017 privind 
aprobarea Planurilor de selecţie - componente integrale şi  a Profilelor personalizate ale 
consiliilor de administraţie pentru S.C. Drumuri Municipale Timişoara S.A. şi  S.C. 
Compania Locală de Termoficare Colterm S.A.; 

- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.  468/21.11.2017 privind 
aprobarea Raportului final întocmit de Comisia de selecţie, în vederea numirii noilor 
membri în Consiliul de Administraţie la S.C. Drumuri Municipale Timişoara S.A.; 
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- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 469/21.11.2017 privind 
aprobarea Raportului final întocmit de Comisia de selecţie, în vederea numirii noilor 
membri în Consiliul de Administraţie la Compania Locală de Termoficare COLTERM 
S.A. 
 
În anul 2017 au fost desfăşurate următoarele activităţi: 
Au fost demarate şi încheiate procedurile de selecţie a membrilor în consiliile de 

administraţie la societăţile la care au expirat contractele de mandat. 
 
Au fost publicate pe site-ul insituţiei: 
1. Raportul de activitate pe anul 2016 al întreprinderilor publice la care Consiliul Local al 

Municipiului Timişoara deţine calitatea de acţionar unic, 
2. Scrisorile de Aşteptări ale autorităţii publice tutelare pentru societăţile S.C. Drumuri 

Municipale Timişoara S.A., S.C. Compania Locală de Termoficare Colterm S.A. şi Regia 
Autonomă de Transport Timişoara, 

3. Proiectele componentelor iniţiale ale planurilor de selecţie pentru recrutarea membrilor 
consiliilor de administraţie la societăţile Drumuri Municipale Timişoara şi Compania Locală de 
Termoficare Colterm S.A. 

 
Au fost transmise către Ministerul Finanţelor Publice: 

- Raportări, conform legislaţiei în vigoare, 
- Lista actualizată a întreprinderilor publice la care Consiliul Local al Municipiului 

Timişoara are calitatea de acţionar unic. 
 

5. OBIECTIVE MAJORE PENTRU ANUL 2018:  
Pentru anul 2018, se urmăreşte: 
- asigurarea interfeţei dintre autoritatea publică tutelară şi adunarea generală a acţionarilor, 

conform prevederilor legislaţiei în vigoare, 
- ridicarea nivelului profesional, prin perfecţionare,  

    - asigurarea unei mai bune colaborări cu societăţile la care Consiliul Local al Municipiului 
Timişoara este acţionar unic. 

 

 

 

 

 


