ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
- Societatea Comercială "Prestcom Serv" S.A. Buzău HOTĂRÂRE
privind stabilirea remunerației membrilor consiliului de administrație
al Societãții Comerciale "Prestcom Serv" S.A. Buzău
Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în sedință
ordinară și în același timp în adunarea generală extraordinară a acționarului
majoritar al Societății Comerciale "Prestcom Serv" S.A. Buzău;
Având în vedere:
- expunerea de motive a viceprimarului cu atribuţii de primar al
municipiului Buzău, înregistrată sub nr. 112/CLM/2016, prin care se propune
remunerația membrilor consiliului de administrație al Societãții Comerciale
"Prestcom Serv" S.A. Buzău;
- raportul Serviciului Resurse Umane, Prognoză, Organizare, Cooperare
Interinstituțională, precum și avizul Comisiei pentru administrație publică,
juridică și de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și
libertăților cetățenilor;
- prevederile art. 37 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011
privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și
completată de Ordonanța de urgență a Guvernului nr.51/2013;
- prevederile art.111, alin.(2), lit.c), coroborat cu art.113 lit.m) din Legea
nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și
completările ulterioare.
În temeiul art.36, alin.(2), lit.a) și alin.(3), lit.c), art.45, alin.(1) şi art.115
alin.(1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și art.111,
alin.(2), lit.c din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată,
cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂSTE:
Art.1.- Începând cu anul 2016 remunerația membrilor consiliului de
administrație al Societății Comerciale “Prestcom Serv” S.A. Buzău, înregistrată
la Registrul Comerțului cu nr. J10/490/2008 și având codul unic de înregistrare
nr.23633001, al cărei acționar unic este Consiliul Local al Municipiului Buzău,
se stabilește, în conformitate cu art.37 alin.(3) şi alin.(4) din OUG nr.109/2011
privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și
completată de Ordonanța de urgență a Guvernului nr.51/2013, după cum
urmează:
-pentru membrii neexecutivi: o indemnizaţie fixă lunară de 1.700 lei
-pentru membrii executivi: o indemnizaţie fixă lunară ce nu poate depăşi

-2de 6 ori media pe ultimele 12 luni ale câştigului salarial mediu brut lunar din
ramura în care îşi desfăşoară activitatea societatea, comunicat de INS anterior
numirii.
Indemnizația fixă lunară poate fi majorată sau diminuată cu un procent
maxim de până la 30%, în funcție de îndeplinirea cumulată a indicatorilor de
performanță prevăzuți anual în bugetul de venituri și cheltuieli al societății
comerciale și preluați în contractul de mandat.
Art.2.- Viceprimarul cu atribuţii de primar al municipiului Buzău, prin
intermediul Serviciului Resurse Umane, Prognoză, Organizare, Cooperare
Interinstituţionalã şi consiliul de administrație al Societatății Comerciale
"Prestcom Serv" S.A. Buzãu vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei
hotãrâri.
PRESEDINTELE ȘEDINȚEI,
consilier Daniel Lambru

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL
MUNICIPIULUI BUZAU,
Ștefan Nedelcu
Buzãu, 28 aprilie 2016
Nr. 73

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău
în şedinţa din data de 28 aprilie 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, - abţineri şi 5 voturi împotrivă, din
numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 21consilieri prezenţi la şedinţă.

