
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
                                         - CONSILIUL LOCAL. - 

 
H O T Ă R Â R E 

privind numirea membrilor în consiliul de administraţie  
al Societăţii Comerciale „Trans-Bus” S.A. Buzău 

 
 Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 
ordinară şi în acelaşi timp în adunare generală ordinară a acţionarului unic al 
Societăţii Comerciale „Trans-Bus” S.A. Buzău; 
 Având în vedere: 

- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr. 
247/CLM/2016, prin care se propune numirea membrilor consiliului de 
administraţie al Societăţii Comerciale „Trans-Bus” 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 libertaţilor 
cetăţenilor a Consiliului Local al Municipiului Buzău; 

- prevederile art. 28, art. 29, alin. (1) şi art. 37 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor 
publice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 
111/2016; 

- procesul-verbal nr. 17763 din 24 august 2016 al Comisiei de 
evaluare/selecţie prealabilă desemnată în baza Hotărârii nr. 114/2016 a 
Consiliului Local al Municipiului Buzău; 

- prevederile art. 31 alin. (2) lit. b) şi c) din Actul Constitutiv actualizat al 
Societăţii Comerciale „Transbus” S.A. Buzău aprobat prin Hotărârea nr. 46/2016 
a Consiliului Local al Municipiului Buzău. 

În temeiul art. 36, alin. (1), 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, precum şi art. 111, 
alin. (1) şi alin. (2) lit. b) şi c), art. 137, art. 1371 şi art. 191, alin. (1) din Legea nr. 
31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ș  T E:  
 

 Art.1. – (1) Se numesc în calitate de membri în consiliul de administraţie al 
Societăţii Comerciale „Transbus” S.A. Buzău, înregistrată la Oficiul Comerţului 
Buzău sub nr. J10/370/1998 şi având cod unic de înregistrare 10622337, al 
cărei acţionar unic este Consiliul Local al Municipiului Buzău, pentru o perioadă 
de 4 ani, începând cu data de 15.09.2016, următoarele persoane: 

 - Baciu Gabriel; 
 - Toader Gică; 
         - Ceauşel Cristian Ştefan; 
         - Radu Ionel; 
 - Preda Aniș oara  
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(2) În prima sa şedinţă consiliul de administraţie alege dintre membrii săi 
un preşedinte. 

(3) În cadrul consiliului de administraţie prevăzut din prezentul articol se 
constituie, prin decizie, comitetul de nominalizare şi remunerare şi comitetul de 
audit, formate din administratori neexecutivi, în care cel puţin unul dintre 
membrii fiecărui comitet este independent. 

 Art.2 – Remuneraţia membrilor neexecutivi ai consiliului de administraţie 
este formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară de 1.000 de lei brut.  

    Remuneraţia membrilor executivi ai consiliului de administraţie este 
formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară de 5.000 lei brut.  

    Indemnizaț ia fixă lunară poate fi majorată sau diminuată cu un procent 
maxim de până la 30%, în funcț ie de îndeplinirea cumulată a indicatorilor de 
performanț ă prevăzuț i anual în bugetul de venituri ș i cheltuieli al societăț ii ș i 
preluaț i în contractul de mandat.  
 Art.3. – Primarul Municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Resurse 
Umane, Prognoză, Organizare, Cooperare Interinstituţională, precum şi consiliul 
de administraţie al Societăţii Comerciale „Trans-Bus” S.A. Buzău, vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
consilier Constantin Florescu 

 
                                                                  

  CONTRASEMNEAZĂ: 
Inspector cu atribuț ii    
delegate de secretar, 

           George Sava 
 
 
 
 
 
 

 
Buzău, 29 septembrie 2016 
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Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în 
şedinţa din data de 29 septembrie 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 14 voturi pentru, 1 abţineri şi 8 voturi împotrivă, din 
numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 23 consilieri prezenţi la şedinţă. 
 

 


