
Consiliul de Administraţie
Procesul-verbal

-  24 aprilie 2008 -

Participare: au participat membrii Consiliului de Administraţie, cu excepţia domnului 
Bogdan Ghiu.

Invitaţi:  Constantin  Postaşu,  Constantin  Sârbov,  Nicolae  Şilcov,  Călin  Anastasiu, 
Manuela Dumitrescu, Constantin Puşcaş, Constantin Burloiu, Florin Bruşten, Costică 
Trif,  Carmen  Petcu,  Camelia  Teodosiu,  Mariana  Milan,  Liliana  Hinoveanu, 
Andrei Calora

Ordinea de zi

Aprobarea  atribuirii  contractului  de  achiziţie  pentru  carburanţi  auto  (benzină  şi 
motorină) firmei SC PETROM SA, ca urmare a  câştigării licitaţiei deschise din data 
de 10 martie 2008.

Diverse

 Propunerea  comisiei  special  constituite  în  vederea  soluţionării  cererii  de 
restituire a imobilului din Tg.Mureş înaintată de domnul Dandea Marin.

Spre informare:
 Rezultatele financiar-contabile ale SRR la data de 31 ianuarie 2008

- Constantin Puşcaş
- Carmen Borcea 

 Rezultatele financiar-contabile ale SRR la data de 29 februarie 2008
- Constantin Puşcaş
- Carmen Borcea

 Stadiul proiectului „Definirea identităţii vizuale  a Radio România”
- Carmen Petcu

 Informare privind demararea procedurii de achiziţie  a unui lift la Bloc 
Producţie Iaşi

- Constantin Burloiu
 Informare privind demararea procedurii de achiziţie  de procesoare FM pentru 

dotarea CGT 
- Constantin Burloiu



 Informare privind demararea procedurii de achiziţie  de „Lucrări de amenajări 
constructive, finisaje, consolidări panouri de zidărie la CGT – etapa III”

- Constantin Burloiu

 Informare referitoare la Adresa Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi 
Locuinţelor privind reconversia amplasamentului Centrul Dâmboviţa

 Punct vedere al Serviciului Juridic referitor la respectarea art. 11 din Carta 
europeană a limbilor regionale sau minoritare 

 Raport privind reuniunea Consiliului de Administraţie al SRR şi Consiliului de 
Administraţie al Radio Bulgaria, Varna 10-11 aprilie 2008

Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi.

Au fost adoptate următoarele hotărâri:

1. Consiliul de Administraţie a aprobat  atribuirea contractului de achiziţie pentru 
carburanţi  auto (benzină şi  motorină)  firmei  SC PETROM SA,  ca urmare  a 
câştigării licitaţiei deschise din data de 10 martie 2008.

Structura votului: unanimitate

2. Consiliul de Administraţie a aprobat propunerea comisiei special constituite în 
vederea  soluţionării  cererii  de  restituire  a  imobilului  în  care  îşi  desfăşoară 
activitatea  Studioul  Regional  de  Radio  Târgu  Mureş  înaintată  de  domnul 
Dandea  Marin.  SRR  respinge  cererea  de  restituire  în  natură  şi  propune 
acordarea  de  despăgubiri  în  condiţiile  prevăzute  de  Titlul  VII  din 
Legea nr.247/ 2005 modificată prin OUG nr. 81/2007. Totodată,  Consiliul de 
Administraţie a aprobat solicitarea comisiei  speciale de a înştiinţa Autoritatea 
Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor şi Ministerul Economiei şi Finanţelor 
cu  privire  la  modul  în  care  SRR  urmează  să  pună  în  aplicare  dispoziţiile 
Legii nr.10/2001 şi respectiv ale Legii nr. 247/2005.

Structura votului: unanimitate
Răspunde:  Florin Bruşten

Conţinutul dezbaterilor este cuprins în înregistrarea audio a şedinţei.
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