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MUNICIPIUL BUZĂU 
-CONSILIUL LOCAL- 

 
 

 
H O T Ă R Â R E 

 privind constatarea renunţării la mandat şi revocarea unor membrii ai comisiei 
de cenzori, precum şi desemnarea auditorului financiar extern al Societăţii 

Comerciale "Pieţe, Târguri şi Oboare"  S.A. Buzău   
 
 

       Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 
ordinară şi în acelaşi timp în adunare generală extraordinară a acţionarului 
majoritar al Societăţii Comerciale " Pieţe, Târguri şi Oboare " S.A. Buzău;  
        Având în vedere: 
        - expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr. 
78/CLM/2015, prin care se propune constatarea renunţării la mandat şi 
revocarea unor membrii ai comisiei de cenzori, precum şi desemnarea 
auditorului financiar extern al Societăţii Comerciale "Pieţe, Târguri şi Oboare"  
S.A. Buzău;  

- raportul Direcţiei Economice, precum şi avizul Comisiei pentru 
patrimoniu şi activităţi economico - financiare a Consiliului Local al Municipiului 
Buzău;   

- Hotărârea nr. 29/2015 a Consiliului Local al Municipiului Buzău  prin care 
s-a modificat actul constitutiv al societăţii, cererile de demisie nr. 2.045/2014 
înregistrată la registratura societăţii comerciale a doamnei Cristea Mariana şi nr. 
950/2015 înregistrată la registratura generală a Primăriei municipiului Buzău a 
domnului Călin Mircea în calitate de membri ai Comisiei de cenzori ai Societăţii 
Comerciale "Pieţe, Târguri şi Oboare"  S.A. Buzău;  
 - solicitarea conducerii executive a Societăţii Comerciale "Pieţe, Târguri şi 
Oboare"  S.A. Buzău  şi Hotărârea nr. 18 din 28 aprilie 2015  a consiliului  de 
administraţie al societăţii; 
 - prevederile art. 31, lit.b) şi art. 52 din Actul Constitutiv al Societăţii 
Comerciale  "Pieţe, Târguri şi Oboare"  S.A. Buzău, aprobat prin Hotărârea nr. 
29/2015 a Consiliului Local al Municipiului Buzău.   
 În temeiul art. 36, alin. (2), lit. a) şi alin. (3), lit. c), art. 45, 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 prevederile 
art.111 alin.2 lit.b ind.1 şi art. 160, alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind 
societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  
 
                                             

      H O T Ă R Ă Ş T E : 
  

        Art.1.- Se constată renunţarea la mandatul de cenzor al doamnei Cristea 
Mariana şi a domnului Călin Mircea, precum şi revocarea domnul Chiru 
Gheorghiţă în calitate de cenzor. 



Art.2.- Se desemnează  Societatea Comercială " Complet Audit " S.R.L. 
Buzău, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Buzău sub nr. J10/941/2004 
şi având codul unic de identificare 6815027, reprezentată legal prin domnul 
Avram Constantin, cu sediul în municipiul Buzău, strada Alexandru Golescu 
nr.1, judeţul Buzău, nr autorizaţie 547 din 19 octombrie 2004, în calitate de 
auditor financiar extern al situaţiilor financiare anuale ale Societăţii Comerciale  
"Pieţe, Târguri şi Oboare" S.A. Buzău, înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerţului Buzău sub nr. J10/2594/1991 şi având codul unic de identificare 
1154822, al cărei acţionar majoritar este  Consiliul  Local al  Municipiului Buzău.   
 Art.3.- Cu data adoptării prezentei hotărâri se abrogă orice dispoziţie 
contrară. 
 Art.4.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Economice, 
precum şi Societatea Comercială "Pieţe, Târguri şi Oboare" S.A. Buzău vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  
 
 
 

PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI, 
consilier Lambru Daniel 

                                                    
                                                                  
 
 
                                                                                            
                                                                          CONTRASEMNEAZĂ:                                                                                           

       SECRETARUL 
MUNICIPIULUI BUZĂU, 

                                                                               Ştefan Nedelcu 
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Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău 
în şedinţa din data de 28 mai 2015, cu respectarea prevederilor  art. 45, alin. (1) 
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, 
cu un număr de 15 voturi pentru, 6 abţineri şi - voturi împotrivă, din numărul total 
de 23 consilieri în funcţie şi 21 consilieri prezenţi la şedinţă. 


