
  

 

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 
MUNICIPIUL BUZĂU 
- CONSILIUL LOCAL – 

 
 

H O T Ă R Â R E 
pentru aprobarea planului de administrare al consiliului de  

administraţie al Societăţii Comerciale „Urbis - Serv” S.R.L. Buzău 
 pe perioada 2016 - 2020 

 
 Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţa 
ordinară şi în acelaşi timp în adunare generală extraordinară a asociatului unic 
al Societăţii Comerciale „Urbis - Serv” S.R.L. Buzău; 
 Având in vedere: 

- expunerea de motive a viceprimarului cu atribuţii de primar, inregistrată sub 
nr. 69/CLM/2016, prin care se propune aprobarea planului de administrare al 
consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale „Urbis - Serv” S.R.L. Buzău 
pe perioada 2016 - 2020; 

- raportul Serviciului Resurse Umane, Prognoză, Organizare, Cooperare 
Interinstituţională, auditul Compartimentului Audit Public Intern, precum şi avizul 
comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Buzău; 

- prevederile hotărârii nr. 8 din 07 martie 2016 a consiliului de administraţie al 
Societăţii Comerciale „Urbis - Serv” S.R.L. Buzău; 

- prevederile art. 30, alin. (1), din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, modificată şi 
completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2013; 

In temeiul dispoziţiilor art. 36, alin.(2), lit.a) si d), alin.(3), lit.c) si alin.(6), 
lit.a), pct.14, respectiv art. 45, alin.(1), art. 62 alin.(1), 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. 196¹ din Legea nr. 31/1990 
privind societăţile comerciale, republicată, cu modificarile şi completările 
ulterioare, 

 
 

H O T Ă R Ă Ş T E:  
 
 

 Art.1 – Se aprobă planul de administrare al consiliului de administraţie al 
Societăţii Comerciale „Urbis - Serv” S.R.L. Buzău privind strategia de 
administrare pentru atingerea obiectivelor şi criteriilor de performanţă in 
perioada 2016 – 2020, plan de administrare prevăzut în anexa ce face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art.2 – Se mandatează viceprimarul cu atributii de primar al municipiului 
Buzău să semneze, in numele si pe seama Consiliului Local al municipiului 
Buzău, contractele de mandat cu membrii consiliului de administraţie al 
Societăţii Comerciale „Urbis - Serv” S.R.L. Buzău. 
 Art.3 – Viceprimarul cu atribuţii de Primar al municipiului Buzău, prin 
intermediul Serviciului Resurse Umane, Prognoză, Organizare, Cooperare 
Interinstituţională, Serviciului Juridic şi Contencios Administrativ şi 
Compartimentului Audit Public Intern precum şi consiliul de administraţie al 
Societăţii Comerciale „Urbis - Serv” S.R.L. Buzău, vor aduce la indeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
    consilier Fănică Bârlă 

 
 

 
 

                                                                     CONTRASEMNEAZĂ: 
  SECRETARUL 
MUNICIPIULUI BUZĂU 

Ştefan Nedelcu 
 
 
 
Buzău, 31 martie 2016 
Nr. 56 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţa din data de 

31 martie 2016, cu respectarea prevederilor  art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată şi actualizată, cu un număr de 16 voturi pentru, 7 abţineri şi - voturi 

împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 23 consilieri prezenţi la şedinţă. 


