
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DUMITRA 
ROMANIA, JUDETUL BISTRITA-NASAUD, Localitatea Dumitra, nr. 140 

dumitra@bn.e-adm.ro, tel./fax 0263/380018, 380140 

HOTARARE 
pentru aprobarea Procedurii specifice privind recrutarea, numirea ~i eliberarea din 

functie a administratorului public al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru 
,,Serviciul de alimentare cu gaze naturale", judetul Bistrita-Nasaud 

Consiliul local al comunei Dumitra, intrunit in sedinta ordinara m data de 
29.03.2019, in prezenta a 14 consilieri, avand in vedere: 
- Hotararea CL Dumitra nr. 36/27.09.2019 privind aprobarea constituirii Asociatiei de 
Dezvoltare Intercomunitara pentru "Serviciul de alimentare cu gaze naturale", judetul 
B istrita-N asaud; 
- Expunerea de motive nr. 1147/25.03.2019 a primarului comunei Dumitra; 
- anuntul nr. 1147/1 din 25.03.2019 care a fost afisat la sediul Primariei Dumitra; 
- proiectul de hotarare privind aprobarea Procedurii specifice privind recrutarea, numirea ~i 
eliberarea din functie a administratorului public al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 
pentru ,,Serviciul de alimentare cu gaze naturale", judetul Bistrita-Nasaud; 
- procesul-verbal de afisare nr. 18/25.03.2019 si procesul-verbal de dezafisare nr. 
21/29.03.2019; 
- adresa nr. 6/19.03.2019 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru ,,Serviciul de 
alimentare cu gaze naturale", judetul Bistrita-Nasaud, prin care se comunica propunerea 
Consiliului director nr. 5/1 9 .03.2019 privind aprobarea Procedurii specifice privind 
recrutarea, numirea ~i eliberarea din functie a administratorului public al Asociatiei de 
Dezvoltare Intercomunitara pentru ,,Serviciul de alimentare cu gaze naturale", judetul 
Bistrita-Nasaud de catre autoritatile deliberative ale asociatilor; 
- Hotararea Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru ,,Serviciul 
de alimentare cu gaze naturale", judetul Bistrita-Nasaud nr. 2 din O 1.03.2019 privind 
tnfiintarea functiei de administrator public pentru gestionarea serviciilor de interes general 
care fac obiectul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru ,,Serviciul de alimentare 
cu gaze naturale", judetul Bistrita-Nasaud; 
- prevederile art.4, art.5, art.16, art.17 ~i art.23 din Statutul Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara pentru ,,Serviciul de alimentare cu gaze naturale", judetul Bistrita-Nasaud; 
- prevederile art.104 alin.(1 A 1) ~i art.135 din Legea energiei electrice ~i a gazelor naturale 
nr.123/2012, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
- prevederile art.I alin.(2) lit.fAl), alin.(3)-(4), art.8-art.10, art.33 alin.(1) din Legea 
serviciilor comunitare de utilitati publice nr.51/2006, cu modificarile ~i completarile 
ulterioare; 



In temeiul art. 36 alin. (2) lit. a) ~i d), art. 61 alin. (5), art. 63 alin. (1) lit. d), alin. ( 4) 
lit. a) ~i b), alin. 5 lit. a), b) ~i c) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica 
locala: 

HOT ARA~TE: 

Art.1 Se aproba Procedura specifica privind recrutarea, numirea ~i eliberarea din 
funqie a administratorului public al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru 
,,Serviciul de alimentare cu gaze naturale", judetul Bistrita-Nasaud, prevazuta in Anexa care 
face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primaru I 
comunei Dumitra. 

Art.3. Prezenta hotarare se comunica prin grija secretarului Comunei Dumitra, cu: 
Institutia Prefectului - Judetul Bistrita-Nasaud, Prima.ml cornunei Dumitra si Asociatia de 
Dezvoltare Intercomunitara pentru ,,Serviciul de alimentare cu gaze naturale", judetul 
B istrita-Nasaud; 

NR. 10 

DIN 29.03.2019 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 
LEAN CA VASILE 

I 
Prezenta hotarare a fost adoptata cu 14 voturi « pentru » din 14 consilieri locali prezenti. 
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Anexa 
la Hotararea Consiliului local Dumitra 

nr. 10 din 29.03.2019 

PROCEDURA SPECIFICA 
privind recrutarea, numirea §i eliberarea din functie a 

administratorului public al Asocia\iei de Dezvoltare Intercomunitara 
pentru ,,Serviciul de alimentare cu gaze naturale", 

judetul Bistrita-Nasaud 

Capitolul I. Dispozitii generale 

Art.1 (1) Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru ,,Serviciul de 
alimentare cu gaze naturale", judetul Bistrita-Nasaud hotara$te infiintarea 
funqiei de administrator public pentru gestionarea serviciilor de interes general 
care fac obiectul asocierii. 

(2) in temeiul prevederilor art.114 din Legea nr.215/2001 privind 
administratia publica locala, republicata, cu modificarile $i completarile 
ulterioare, recrutarea, numirea §i eliberarea din funqie a administratorului 
public al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru ,,Serviciul de 
alimentare cu gaze naturale", judetul Bistrita-Nasaud se face in conformitate cu 
prevederile prezentei Proceduri specifice privind recrutarea, numirea §i 
eliberarea din funqie a administratorului public al Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara pentru ,,Serviciul de alimentare cu gaze naturale", judetul 
Bistrita-Nasaud. 

Art.2 Administratorul public este specialistul in domeniul politicilor 
administrative care dezvolta $i analizeaza politicile referitoare la proiectarea, 
implementarea $i modificarea operatiunilor $i respectarea cadrului legal privind 
asigurarea $i gestionarea serviciului public de alimentare cu gaze naturale a 
comunitatilor de pe raza Judetului Bistrita-Nasaud reprezentate in Asociatia de 
Dezvoltare Intercomunitara pentru ,,Serviciul de alimentare cu gaze naturale", 
judetul Bistrita-Nasaud. 
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Capitolul II. Conditii generale fi specifice de recrutare in vederea 
numirii administratorului public al Asocia\iei de Dezvoltare 
Intercomunitara pentru ,,Serviciul de alimentare cu gaze naturale", 
jude\ul Bistrita-Nasaud 

Art.3 Ocuparea postului corespunzator funqiei de administrator public al 
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru ,,Serviciul de alimentare cu gaze 
naturale", judetul Bistrita-Nasaud se face pe baza unui concurs de proiecte de 
management. 

Art.4 La concursul organizat pentru ocuparea funqiei de administrator 
public poate participa orice persoana care indepline§te cumulativ conditiile 
generale §i conditiile specifice stabilite prin prezenta procedura pentru ocuparea 
funqiei. 

Art.5 Poate ocupa funqia de administrator public persoana care 
indepline§te urmatoarele conditii generale: 

a) are cetatenia romana §i domiciliul in Romania; 
b) cunoa§te limba romana, scris §i vorbit; 
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale; 
d) are capacitate deplina de exercitiu; 
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, 

atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de 
unitatile sanitare abilitate; 

f) indepline§te conditiile de studii §i, dupa caz, de vechime sau alte conditii 
specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs; 

g) nu a fost condamnata definitiv pentru savar§irea unei infraqiuni contra 
umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu 
serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie 
sau a unei infraqiuni savar§ite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu 
exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea; 

h) nu a fost destituita dintr-o funqie publica sau nu i-a incetat contractul 
individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani; 

i) nu a desfa§urat activitate de politie politica, astfel cum este definita prin 
lege. 

Art.6 Conditiile specifice pe care trebuie sa le indeplineasca persoana 
care participa la concursul pentru ocuparea funqiei de administrator public sunt 
urmatoarele: 

a) studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii 
superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in 
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unul dintre urmatoarele domenii: $tiinte administrative, $tiinte economice, $tiinte 
inginere$ti sau drept; 

b) eel putin 5 ani vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii 
funqiei; 

c) experienta in administratia publica locala sau centrala de eel putin 3 
ani; 

d) depunerea §i prezentarea unui proiect de management. 

Capitolul III. Procedura de seleqie ~i numire in functie a 
administratorului public al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 
pentru ,,Serviciul de alimentare cu gaze naturale", judetul Bistrita
Nasaud 

Art.7 (1) Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru ,,Serviciul de 
alimentare cu gaze naturale", judetul Bistrita-Nasaud are obligatia sa publice, cu 
eel putin 15 zile lucratoare inainte de data stabilita pentru prima etapa a 
concursului pentru ocuparea funqiei de administrator public, anuntul privind 
concursul intr-un cotidian de larga circulatie, precum §i la sediul acesteia. Daca 
Asociatia are pagina de internet, afi§area se face §i pe aceasta pagina, la 
sectiunea special creata in acest seep. 

(2) Anuntul afi~at la sediul ~i, dupa caz, pe pagina de internet a Asociatiei 
va cuprinde in mod obligatoriu urmatoarele elemente: 

a) denumirea postului pentru care se organizeaza concursul; 
b) documentele solicitate candidatilor pentru intocmirea dosarului de concurs, 

locul de depunere a dosarului de concurs §i datele de contact ale persoanei care 
asigura secretariatul comisiei de concurs; 

c) conditiile generale §i specifice de participare la concurs; 
d) etapele concursului, data, ora $i locul desfa$urarii; 
e) calendarul de desfa§urare a concursului, respectiv data-limita §i ora pana 

la care se pot depune dosarele de concurs §i proiectul de management, datele 
de desfa§urare a etapelor de concurs, termenele in care se afi~eaza rezultatele 
pentru fiecare etapa, termenele in care se pot depune §i in care se afi§eaza 
rezultatele contestatiilor, precum §i termenul in care se afi§eaza rezultatele 
finale; 

f) durata pentru care se intocme$te proiectul de management. 

Art.8 (1) Concursul pentru ocuparea funqiei de administrator public 
consta, in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: 

a) seleqia dosarelor; 
b) analiza $i notarea proiectului de management; 
c) sustinerea proiectului de management in cadrul unui interviu. 
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(2) Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidatii declarati admi~i 
la etapa precedenta. 

Art.9 (1) Dosarele candidatilor trebuie sa cuprinda toate documentele 
care dovedesc/atesta indeplinirea conditiilor generale §i specifice pentru 
ocuparea funqiei de administrator public. Dosarele incomplete vor fi respinse. 

(2) Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere se afi§eaza de catre 
secretarul comisiei de concurs, cu mentiunea ,,admis" sau ,,respins", insotita, 
dupa caz, de motivul respingerii, la sediul Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara pentru ,,Serviciul de alimentare cu gaze naturale", judetul 
Bistrita-Nasaud, precum §i pe pagina de internet a acesteia (in cazul in care 
Asociatia are pagina de internet). 

Art.10 (1) Proiectele de management depuse de candidati trebuie sa 
indeplineasca urmatoarele cerinte: 

a) Proiectul va fi intocmit de candidat, limitat la un numar de 30 pagini + 
anexe, redactate cu font Tahoma, dimensiunea 14, spatiere intre randuri de 
1,15, §i trebuie sa contina punctul de vedere al candidatului asupra dezvoltarii §i 
evolutiei Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru ,,Serviciul de 
alimentare cu gaze naturale", judetul Bistrita-Nasaud pe durata proiectului de 
management. Proiectul trebuie sa contina masuri, aq:iuni cu privire la 
funqionarea, dezvoltarea §i evolutia Asociatiei; 

b) Proiectul de management trebuie sa respecte urmatoarea structura: 
1. analiza cadrului legislativ, administrativ, organizatoric, precum $i a 

mediului economic in care se infiinteaza/funq:ioneaza Serviciul public de 
alimentare cu gaze naturale, respectiv activitatea de distributie a gazelor 
naturale pe raza de competenta a unitatilor administrativ-teritoriale 
membre ale Asociatiei; 

2. principalele direq:ii strategice de dezvoltare in vederea optimizarii, 
consolidarii $i cre$terii performantei Serviciul public de alimentare cu gaze 
naturale; 

3. propunerea unui Plan de aqiune privind organizarea $i dezvoltarea 
Serviciului public de alimentare cu gaze naturale, coroborat cu direq:iile 
strategice propuse, in vederea atingerii scopului $i obiectivelor in 
conformitate cu statutul Asociatiei. Structura minimala a Planului de 
actiune va cuprinde: activitati, perioada de desfa$urare, indicatori de 
rezultat, riscuri; 

4. previziunea evolutiei economico-financiare a Serviciului $i identificarea 
potentialelor surse de finantare a investitiilor publice de interes zonal sau 
regional destinate infiintarii, modernizarii §i/sau dezvoltarii, dupa caz, a 
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sistemelor de utilitati publice aferente Serviciului cuprinse in Plan de 
aq:iune de la lit.b; 

5. propuneri de organizare $i eficientizare a aparatului tehnic al Asociatiei in 
vederea implementarii Planului de actiune propus. 

c) Proiectele de management sunt elaborate de catre candidati 
fara a fi personalizate, fara a avea semnaturi §i fara a contine indicii 
privind identitatea autorului, cu respectarea cerintelor prevazute in 
prezenta procedura. 
(2) Prevederile alin.(1) lit.b) reprezinta criterii de analiza $i notare a 

Proiectelor de management $i a interviului. 

Art.11 (1) Comisia de concurs, comisia de solutionare a contestatiilor §i 
secretariatul comisiilor, se constituie prin decizie a Consiliului director $i i$i vor 

,-....., desfa$ura activitatea cu respectarea regimului incompatibilitatilor ~i conflictelor 
de interese. 

(2) Comisia de concurs are urmatoarele atributii principale: 
a) stabile§te punctajul pentru grila de evaluare a criteriilor de analiza $i 

notare din cadrul proiectului de management; 
b) analizeaza proiectele de management depuse de candidati, acorda 

punctajul potrivit grilei de evaluare, noteaza fiecare proiect; 
c) acorda puncte pentru cea de a 3-a etapa a concursului - sustinerea, in 

cadrul interviului, a proiectelor de management de catre candidatii admi$i 
la etapa anterioara; 

d) stabile~te rezultatul concursului pe baza rezultatelor fiecarei etape notate; 
e) elaboreaza un raport asupra punctajelor acordate candidatilor §i 

ca§tigatorului concursului. 
(3) Rolul secretariatului comisiei de concurs este de a verifica legalitatea §i 

conformitatea documentelor depuse de candidati, de a asigura conditiile 
tehnico-organizatorice pentru desfa§urarea concursului, precum §i de a 
comunica rezultatele. 

( 4) Candidatii nemultumiti de rezultatele obtinute la fiecare eta pa, pot 
formula contestatii, in termen de 24 de ore de la data afi$arii rezultatelor. 
Contestatiile se analizeaza si solutioneaza de catre comisia de solutionare a , , , 

contestatiilor in termen de 48 de ore de la data inregistrarii acestora. 

Art.12 (1) Pentru etapele concursului, punctajele se stabilesc dupa cum 
urmeaza: 

a) pentru analiza proiectelor de management, punctajul este de maximum 
100 de puncte; 

b) pentru interviu, punctajul este de maximum 100 de puncte. 
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(2) Sunt declarati admi§i pentru sustinerea etapei prevazute la art.8 alin. 
(1) lit.c) candidatii care au obtinut in etapa a doua a concursului punctajul 
minim de 70 puncte. 

(3) Rezultatul concursului, pentru fiecare candidat, se obtine prin calculul 
mediei aritmetice a punctajelor obtinute pentru fiecare etapa. 

( 4) Este declarat ca§tigator candidatul care a obtinut eel mai mare punctaj 
in urma concursului, cu conditia ca aceasta sa fie de minimum 70 de puncte. 

(5) In cazul in care doi sau mai multi candidati obtin punctaje egale in 
urma concursului, candidatii aflati in aceasta situatie vor fi invitati la un nou 
interviu in urma caruia comisia de concurs va decide asupra candidatului 
Ca§tigator. 

Art.13 (1) Candidatul declarat ca§tigator in urma desfa$Urarii concursului 
de proiecte de management, va fi numit prin decizia Consiliul director, in functia 
de administrator public al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru 
,,Serviciul de alimentare cu gaze naturale", judetul Bistrita-Nasaud, decizie prin 
care se va stabili $i salariul. 

(2) Pre$edintele Asociatiei $i Administratorul public vor incheia un Contract 
de management pe o perioada de pana la 4 ani, in forma scrisa, in limba 
romana, $i va cuprinde fara a se limita la acestea, clauze privind: 

a) partile contractante; 
b) obiectul contractului; 
c) durata contractului; 
d) salariul administratorului public; 
e) drepturile §i obligatiile partilor; 
f) limitele de competenta; 
g) calendarul $i modalitatea evaluarilor periodice, precum $i obiectivele $i 

indicatorii de performanta a activitatii; 
h) deplasari profesionale; 
i) programul de activitate §i timpul de odihna; 
j) raspunderea contractuala; 
k) solutionarea litigiilor; 
I) modificarea contractului; 
m) incetarea contractului; 
n) incompatibilitatile $i conflictul de interese; 
o) litigii; 
p) alte clauze. 

(3) Contractului de management i se vor anexa, ca parti integrante, 
urmatoarele documente: 

a) proiectul de management, ca document de referinta; 
b) alte anexe, dupa caz. 
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Art.14 (1) Evaluarea performantelor manageriale ale administratorului 
public, precum §i a modului de indeplinire a prevederilor contractului de 
management se face anual §i final de catre Pre§edintelui Asociatiei, pe baza 
unui raport de evaluare. Termenele §i modul in care se efectueaza evaluarile vor 
fi prevazute in contractul de management. 

(2) in cazul in care rezultatele evaluarii prevazute la alin.(1) sunt 
nesatisfacatoare, contractul de management inceteaza conform art.15 din 
prezenta procedura. 

Art.15 Contractul de management inceteaza in urmatoarele cazuri: 
a) expirarea perioadei pentru care a fost incheiat, daca partile nu au 

renegociat prelungirea acestuia; 
b) obtinerea calificativului nesatisfacator la evaluarea anuala; 
c) acordul de vointa al partilor semnatare; 
d) aparitia unei situatii de incompatibilitate sau conflict de interese 

prevazute de lege; 
e) renuntarea la contractul de management de catre administratorul 

public, cu conditia unei notificari prealabile scrise transmise cu minimum 30 de 
zile calendaristice inainte de data incetarii contractului; 

f) revocarea din funqie a administratorului, care se face in cazul 
neindeplinirii obligatiilor prevazute in contractul de management; 

g) decesul sau punerea sub interdiq:ie judecatoreasca a administratorului 
public; 

h) dizolvarea Asociatiei. 

Art.16 Eliberarea din funqie a administratorului public al Asociatiei de 
Dezvoltare Intercomunitara pentru ,,Serviciul de alimentare cu gaze naturale", 
judetul Bistrita-Nasaud, se face prin decizia Consiliul director ~i are loc in 
urmatoarele situatii: 

a) se constata ca administratorul public nu mai indepline§te conditiile 
prevazute de dispozitiile legale in vigoare pentru exercitarea funqiei; 

b) in cazul refuzului colaborarii cu organele de control desemnate de 
institutiile abilitate in conditiile legii; 

c) in cazul in care se constata de catre organele de control §i institutiile 
abilitate in conditiile legii abateri de la legislatia in vigoare care sunt imputabile 
administratorului public §i care, de§i remediabile, nu au fost remediate in 
termenul stabilit de organele sau institutiile respective. 
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Capitolul IV. Dispozitii finale 

Art.17 (1) Prezenta Procedura specifica privind recrutarea, numirea ~i 
eliberarea din funqie a administratorului public al Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara pentru ,,Serviciul de alimentare cu gaze naturale", judetul 
Bistrita-Nasaud se completeaza cu prevederile legale in vigoare. 

(2) in cazul aparitiei unor modificari legislative, procedura specifica se va 
modifica in mod corespunzator, in conformitate cu prevederile legale. 
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