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LISTA  SCURTĂ   DE  PÂNĂ  LA  CINCI  CANDIDAŢI 
pentru ocuparea postului de administrator cu mandat de patru ani la 

întreprinderea publică – societate cu răspundere limitată ANTREPRIZA  STEIER  S.R.L.   
 
 Urmare Procesului Verbal nr. 6600/04.09.2017, luând act de actele depuse şi în urma analizei 
făcute, Comitetul de Nominalizare şi Remunerare de pe lângă UAT Oraş Anina– Consiliul Local, rmare 
HCL nr. 158 /24 august 2017, întocmeşte  prezenta listă scurtă astfel . 
 

1) Candidat  d-ul  Cimpoer Petre, legitimat cu CI seria KS nr 580637 eliberată la data 
20.02.2017,CNP1630214382751, cu domiciliu în localitatea Anina, judeţ CS, str. Spitalului, bl. 2, 
ap.6 ; 

2) Fără candidat ; 
3) Fără candidat ; 
4) Fără candidat ; 
5) Fără candidat ; 

 
Procedura de selecţie finală reprezintă parcursul alcătuit din totalitatea etapelor de selecţie 

pentru evaluarea candidaţilor din lista scurtă în vederea numirii şi încheierii contractului de mandat; 
           Candidaţilor aflaţi în lista scurtă li se comunică de către Comitetul de Nominalizare şi 
Remunerare faptul că în termen de 10 zile de la data afişării pe pagina de internet a listei scurte trebuie 
să depună în scris la autoritatea publică tutelară, respectiv la registratura Consiliului Local Anina str. M. 
Hammer nr. 2, Anina, judeţul Caraş Severin, telefon 0255-240115, Declaraţia de intenţie (motive, 
considerente, perspective etc după eventuala nominalizare şi recomandare  de a fi numit administrator 
pe durata de patru ani). 
          Comitetul de Nominalizare şi Remunerare analizează declaraţia de intenţie şi integrează 
rezultatele analizei în procedura de selecţie a  candidatului în cauză.  
          În termenul de 10 zile de la data afişării pe pagina de internet a listei scurte, ca termen de 
decădere, se pot depune la registratura Consiliului Local Anina str. M. Hammer nr. 2, Anina, judeţul 
Caraş Severin, telefon 0255-240115  eventuale contestaţii scrise de persoane interesate. 

Dacă în cele 10 zile de la data afişării pe pagina de internet a listei scurte nu există contestaţii sau 
eventualele perioade de suspendare în cazul contestaţiilor la prezenta Lista scurtă şi/sau eventualele 
contestaţii depuse în termen sunt deja rezolvate legal, selecţia finală a candidaţilor aflaţi în lista 
scurtă se face pe baza de interviu, organizat de către Comitetul de Nominalizare şi Remunerare, în 
baza planului de interviu.  

Planul de interviu, se definitivează pe bază de proces verbal înregistrat între Comitetul de 
Nominalizare şi Remunerare împreună cu reprezentantul Consiliului Local – Asociat Unic, d-ul 
Slăvulete Ion. 
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În vederea organizării interviului se au în vedere, fără a se limita la acestea, următoarele: 
a) dosarul de candidatură; 
b) declaraţia de intenţie a candidatului. 

           După finalizarea interviurilor şi dacă sunt îndeplinite toate prevederile de procedură, Comitetul 
de Nominalizare şi Remunerare întocmeşte raportul pentru numirea finală a candidatului pentru postul 
de administrator cu mandat de patru ani, care include clasificarea candidaţilor cu motivarea acesteia.  

Acest raport se înregistrează la autoritatea tutelară şi se comunică în scris cu confirmare de 
primire fiecărui candidat participant la interviu cu precizarea ca în termen de 48 de ore pe zile lucrătoare 
să depună la sediul autorităţii tutelare, respectiv la registratura Consiliului Local Anina str. M. Hammer 
nr. 2, Anina , judeţul Caraş Severin, telefon 0255-240115  eventuala contestaţie, ca termen de decădere. 
 
 
 
Anina, la 04.09.2017 
 
Comitetul de Nominalizare şi Remunerare : 
 

1) Popa Lucia 
2) Neicu Gheorghe 
3) Micșa Dan 
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