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COMPARTIMENTUL DE GUVERNANŢĂ CORPORATIVĂ            
 

 
 
 
Atribuţii şi responsabilităţi: Inspector clasa I grad profesional Superior 
 

• Monitorizarea și evaluarea aplicării prevederilor O.U.G 109/2011 privind  guvernanța 
corporativă a întreprinderilor publice, cu modificarile și completările ulterioare, și raportarea 
către Ministerul Finanțelor Publice cu privire la aceasta și cu privire la îndeplinirea atribuțiilor 
Consiliului Local Brașov în aplicarea legislației în domeniul guvernanței corporative a 
întreprinderilor publice; 

• Realizarea activităților și întocmirea documentațiilor necesare pentu îndeplinirea atribuțiilor 
Consiliului Local Brasov în calitate de autoritate publică tutelară pentru întreprinderile publice 
sub autoritate; 

•  Întocmirea și publicarea pe pagina de internet www.brasovcity.ro a raportului anual prevăzut la 
art 58 din O.U.G. 109/2011 privind  guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu 
modificarile și completările ulterioare. 

• Răspunde de activitatea compartimentului; 
• Ia masuri pentru ducerea la  îndeplinire a prevederilor legale în domeniul de activitate  al 

compatimentului precum şi a hotărârilor de consiliu local  şi a dispoziţiilor de  primar; 
•  Întocmeşte proiectele de hotărâri ale consiliului local şi de dispoziţii de primar  în domeniul de 

activitate al compartimentului; 
• Colaborează cu celelalte departamene ale instituţiei şi întocmeşte raportul de specialitate al 

compartimentului/semnează raportul comun pe domeniul de competenţă al compartimentului,  
în toate cazurile când obiectul unui proiect de hotărâre o impune; 

• Participă în calitate de membru în comisiile de concurs precum şi în alte comisii în care este 
desemnat prin act administrativ; 

• Monitorizarea și evaluarea aplicării prevederilor O.U.G 109/2011 privind  guvernanța 
corporativă a întreprinderilor publice, cu modificarile și completările ulterioare, la următoarele 
întreprinderi publice: 
   -  S.C. RIAL S.R.L 

              -  S.C. TETKRON S.R.L.  
              -  S.C. RATBv S.A. 
              -  RPLK Kronstadt R.A. 
 

Atribuții privind societăţiile comerciale   
• Întocmirea documentației privind demararea procedurii de selecție a reprezentanților UAT 

Municipiul Brasov în consiliile de administrație și, în urma finalizării selecției, a documentației 
privind numirea candidaților selectați și înaintarea lor spre aprobare Consiliului Local; 

• Gestionarea contractului de achiziție publică  pentru serviciile expertului independent specializat 
în recrutarea resurselor umane, în cazul în care autoritatea tutelară decide ca selecția să se 
desfașoare în acest mod; 

• Întocmirea proiectului scrisorii de așteptări și publicarea ei, după aprobare, pe pagina de internet 
www.brasovcity.ro ; 

• Monitorizarea  și evaluarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari cuprinși în 
anexele la contractele de mandat; 

 
 
 
 

http://www.brasovcity.ro/
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Atrbuții privind regia autonomă 

• Întocmirea documentației privind demararea procedurii de selecție a reprezentanților UAT 
Municipiul Brasov în consiliul de administrație și, în urma finalizării selecției, a documentației 
privind numirea candidaților selectați și înaintarea lor spre aprobare Consiliului Local; 

• Gestionarea contractului de achiziție publică  pentru serviciile expertului independent specializat 
în recrutarea resurselor umane, în cazul în care autoritatea tutelară decide ca selecția să se 
desfașoare în acest mod; 

• Întocmirea proiectului scrisorii de așteptări și publicarea ei, după aprobare, pe pagina de internet 
www.brasovcity.ro ; 

• Monitorizarea  și evaluarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari cuprinși în 
anexele la contractele de mandat; 
 

Atribuţii specifice  
• Îndeplineşte  atribuţiile dispuse de primar în echipe de implementare a proiectelor finanţate din 

fonduri comunitare nerembursabile, post aderare ; atribuţiile din cadrul echipelor de proiect sunt 
stabilite prin fişe de post distinct care se vor constitui anexă la prezenta fişă a postului; 

•  Solicită, ori de câte ori este necesar, întreprinderilor publice de sub autoritatea Consiliului 
Local, rapoarte, informații, analize, situații; 

 
Îndeplinește alte sarcini și activități stabilite de lege sau încredințate de Primarul Municipiului 

http://www.brasovcity.ro/

