
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
                                        - CONSILIUL LOCAL – 

 
 

 H O T Ă R Â R E 
 privind analizarea hotărârii consiliului de administraț ie al Societăț ii Comerciale 

“Prestcom Serv” S.A Buzău cu privire la solicitarea de intrare în procedura de 
insolvenț a/reorganizare judiciară 

 
  Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţa 
extraordinară şi în acelaşi timp în adunare generală ordinară a asociatului unic al 
Societăţii Comerciale „Prestcom Serv” S.A. Buzău; 
 
 Având in vedere: 
     - hotărârea consiliului de administratie al Societăț ii Comerciale "Prestcom Serv" 
S.A. Buzău, nr.7 din 26 august 2016 privind propunerea de aprobare a cererii de 
deschidere a procedurii de insolvenț ă generală cu plan de reorganizare al 
Societăț ii Comerciale "Prestcom Serv" S.A. ș i înaintată Consiliului Local al 
Municipiului Buzău; 

- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr.  
233/CLM/2016, prin care se propune aprobării cererea de deschidere a procedurii 
de insolvenț ă generală cu plan de reorganizare al Societăţii Comerciale " Prestcom 
Serv" S.A. Buzău; 

-raportul Serviciului Resurse Umane, Prognoză, Organizare, Cooperare 
Interinstituţională, precum şi avizul Comisiei pentru administraţie publică, juridică şi 
de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 
cetăţenilor a Consiliului Local al Municipiului Buzău; 

In temeiul dispoziţiilor art. 36, alin.(2), lit.a), şi alin.(3), lit.c), art. 45, alin.(1) şi (5) 
şi art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Legii nr. 31/1990 
privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
respectiv Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de 
insolvenț ă 

                                               H O T Ă R Ă ȘT E  
 

  Art.1.- Se aprobă propunerea consiliului de administraț ie al Societăț ii 
Comerciale "Prestcom Serv" S.A. Buzău, de introducere a cererii de deschidere a 
procedurii de insolvenț ă generală cu plan de reorganizare al Societăţii Comerciale  



-2- 
 

"Prestcom Serv" S.A. Buzău inclusiv efectuarea tuturor demersurilor prevăzute de 
legea 85/2014 în acest sens. 

Art.2.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Resurse Umane, 
Prognoză, Organizare, Cooperare Interinstituţională, precum şi consiliul de 
administraţie al Societăţii Comerciale „Prestcom Serv” S.A. Buzău, vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
consilier Iulian - Sorin Lazăr 

 
                                                                  

  CONTRASEMNEAZĂ: 
Inspector cu atribuț ii  
delegate de secretar, 

                                                                                                     George Sava 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Buzău, 31 august 2016 
Nr. 162  
 

 
 
 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în 
şedinţa din data de 31 august 2016, cu respectarea prevederilor  art. 45, alin. (1) şi 
(5) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, 
cu un număr de 22 voturi pentru, 1 abţinere şi - voturi împotrivă, din numărul total de 
22 consilieri în funcţie şi 23 consilieri prezenţi la şedinţă. 


