ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL
PROCES – VERBAL
încheiat astăzi, 31 august 2016, orele 10,00, cu ocazia şedinţei
extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Buzău
Astăzi, data de mai sus, prin Dispoziţia nr. 539 din 29 august
2016, a fost convocată şedinţa extraordinară a Consiliului Local al
Municipiului Buzău.
La lucrările şedinţei extraordinare au fost prezenţi 23 consilieri din
totalul celor 23 membri ai consiliului local în funcţie.
La şedinţă participă, fără drept de vot, domnul ing. Constantin
Toma, primarul municipiului Buzău şi domnul Sava George, inspector cu
atribuţii delegate de secretar.
De asemenea la şedinţă, participă în calitate de invitaţi:
- Creț u Constantin, director executiv al Societăț ii Comerciale
„Prestcom Serv” S.A. Buzău;
- Păle Dănuț , preș edintele Consiliului de administraț ie al
Societăț ii Comerciale „Prestcom Serv” S.A. Buzău;
- Neagu Gabriela, director executiv Direcţia Administraţie Publică
Locală;
- Ceauș el Cristian Ș tefan, consilier primar;
- Radu Nicolaie - Sebastian – Valentin, consilier primar;
- angajaț i ai Societăț ii Comerciale „Prestcom Serv” S.A. Buzău;
- reprezentanţi mass-media locală;
- alţi participanţi.
Proiectul ordinii de zi al şedinţei extraordinare a fost adus la
cunoştinţă publică în termen legal de către domnul Sava George,
inspector cu atribuţii delegate de secretar, prin intermediul presei locale
şi pagina de internet şi cuprinde:
1.- proiectul de hotărâre privind completarea consiliului de
administraț ie al Societăț ii Comerciale “Pieţe, Târguri şi Oboare” S.A.
Buzău;
2.- proiectul de hotărâre 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 ă/reorganizare
judiciară;
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3.- prezentarea Deciziei nr.21 din 18.08.2016 a Curț ii de Conturi,
Camera de Conturi Buzău, înregistrată la Primăria municipiului Buzău
nr.18.023/2016 pentru înlăturarea deficienț elor constatate ș i
consemnate în Procesul verbal anexă la Raportul de audit financiar.
4.- alte probleme ale activităţii curente.
XXX
Lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului
Buzău sunt deschise de către domnul Sava George, inspector cu atribuţii
delegate de secretar, care anunţă că şedinţa este legal constituită, fiind
convocată în termen legal prin Dispoziţia nr. 539 din 29 august 2016,
apoi anunţă cvorumul şedinţei care este de 23 consilieri prezenţi din 23
consilieri în funcţie.
Domnul Sava George, inspector cu atribuţii delegate de secretar,
supune aprobării plenului consiliului local procesul - verbal al şedinţei din
data de 25 august 2016, cu menţiunea că acesta a fost semnat de către
preşedintele de şedinţă şi de domnul Sava George, inspector cu atribuţii
delegate de secretar, proces-verbal postat şi pe site-ul Primăriei
Municipiului Buzău.
Cu 23 de voturi pentru, domnii consilieri aprobă procesul verbal al
şedinţei Consiliului Local al Municipiului Buzău din data de 25 august
2016 în forma prezentată.
În continuare, domnul Sava George, inspector cu atribuţii delegate
de secretar adresează rugămintea domnului Lazăr Iulian - Sorin,
preşedintele şedinţei, să preia conducerea lucrărilor şedinţei.
XXX
Domnul consilier Lazăr Iulian – Sorin, preș edintele ș edinț ei,
supune atenţiei domnilor consilieri, proiectul de hotărâre privind
completarea consiliului de administraț ie al Societăţii Comerciale “Pieţe,
Târguri şi Oboare” S.A. Buzău;
Domnul consilier Ionescu Constantin:
„Vă mulţumesc că aţi ţinut cont de propunerea pe care am făcut-o
în cadrul şedinţei anterioare. Este normal şi corect aşa ceva. Îmi menţin
acelaşi punct de vedere, ca în fiecare Consiliu de administraț ie să
existe câte un reprezentant din rândul comercianț ilor ș i sârbilor din
Buzău.”
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Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău:
„Mulţumesc domnului consilier Ionescu Constantin pentru
propunerea făcută. Pe domnul Costel Vînătoru l-am convins cu greu,
deoarece este un om de cercetare şi de producţie, mai puţin un om de
administraţie. Cred că-i va reprezenta foarte bine pe aceș tia. Împreună
cu Staţiunea de Cercetare ș i Dezvoltare Legumicolă Buzău, trebuie să
avem mai multe proiecte, deoarece, activitatea de cercetare ș i munca
depusă aici ne-a situat pe locul trei în noua clasificare a oraşelor din
România. Datorită acestei Staţiuni de Cercetare Legumicolă suntem la
egalitate cu oraș e precum Brăila, Galaţi, Târgu Mureş care au
Universitate. Una din condiț iile necesare pentru această clasificare a
fost să ai Universităţi sau Cercetare. Singura unitate de cercetare este
această Staţiune de Cercetare ș i Dezvoltare Legumicolă Buzău, căreia
trebuie să-i dăm importanţa cuvenită. Vă mulţumesc.”
Domnul consilier Lazăr Iulian - Sorin, preşedintele şedinţei:
„Vreau să fac precizarea că acum după aprobarea dumneavoastră
se redactează buletinul de vot. Până ce acesta va fi gata propun să
trecem la punctul doi de pe ordinea de zi.”
Nefiind exprimate puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune
atenț iei următorul proiect de hotărâre.
XXX
Domnul consilier Lazăr Iulian – Sorin, preș edintele
ș edinț ei,supune atenţiei domnilor consilieri proiectul de hotărâre 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 ă/reorganizare judiciară;
Domnul consilier Şerban Nicolae:
„Domnule preşedinte înainte să supunem la vot, vă rog să explicaţi
care este diferenţa dintre insolvenţă şi intrarea în faliment, pentru că
mulţi nu înţeleg acest termen.”
Domnul consilier Lazăr Iulian - Sorin, preşedintele şedinţei:
„În momentul în care o societate comercială se află în incapacitate
de plată, veniturile sunt mai mici decât cheltuielile, atunci apare
insolvenț a. Falimentul este cu totul altceva. Falimentul este atunci când
patrimoniul total al societăț ii este depăș it de datoriile pe care societatea
le are la acel moment.”
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău:
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„Îndemnul meu este ca toț i angajaț i să se prezinte la muncă
pentru că este singura ș ansă de a-ș i continua activitatea această
companie. Insolvenț a nu înseamnă faliment. Insolvenț a înseamnă un
singur cont în bancă pe care nu ț i-l mai blochează nimeni. După primul
an de observaț ie, pe noua lege, conducerea sau viitorul administrator
judiciar se prezintă la Tribunal cu un plan de reorganizare. Dacă este
bine întocmit ș i are esenț ă, în sensul că există o activitate economică
bună care poate să aducă profit ș i să acopere ș i parte din ceea ce se
hotărăș te ș i anume acoperirea creditorilor, atunci activitatea poate
continua. Aici avem o situaț ie mai simplă, în sensul că singurul creditor
este bugetul statului. ANAF-ul nu va putea să acț ioneze ș i să blocheze,
cum se întâmplă acum de nu-ș i mai poate desfăș ura activitatea.”
Domnul consilier Ș erban Nicolae:
„Vreau să cer iertare tuturor buzoienilor pentru reacț ia nepotrivită
pe care am avut-o la ș edinț a anterioară. S-au acumulat foarte multe
tensiuni. Am înț eles că domnul director, Creț u Constantin ș i-a luat
acum un an de zile o premieră de 500 de milioane. Nu este verificată
informaț ia, dar aș a vorbesc muncitorii.”
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău:
„Aș a ș i despre mine se vorbeș te orice, dar nu trebuie să credeț i
tot. Dacă activitatea se va desfăș ura normal această societate poate să
rămână în viaț ă. Îi îndemn pe salariaț ii acestei companii să-ș i facă
treaba acolo. Există un contract cu comuna Cochirleanca pe 2-3 ani de
zile. Între timp poate se va lămuri ș i situaț ia cu Compania de Apă.
Astfel, la viitoarele contracte, pe principiu de competitivitate poate
participa ș i această societate ș i poate prelua din lucrările care sunt în
oraș ul ș i în județ ul nostru. Au o ș ansă mare pentru că oamenii sunt
meseriaș i, au dotări ș i se pot întâmpla multe lucruri bune.”
Domnul consilier Ș erban Nicolae:
„Aveț i în vedere ș i schimbarea domnului director sau a
conducerii?”
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău:
„Schimbarea este automată, pentru că noi astăzi trebuie să numim
ș i un administrator, adică un reprezentant al acț ionarilor.”
Domnul Sava George, inspector cu atribuț ii delegate de secretar:
„Într-o ș edinț ă viitoare, după aprobarea acestui proiect.”
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău:
„Propunerea mea este de a vota. Nu mă adresez în primul rând,
doar dumneavoastră domnilor consilieri, ci oamenilor care sunt prezenț i
în sală. Activitatea se poate desfăș ura normal, cu salarii normale, fără
să mai încerce nimeni să facă ceva, cum ar fi blocarea conturilor. Sunt
venituri, vor avea ș i încasări, iar activitatea se va desfăș ura normal,
putând face ș i aprovizionare de materiale.”
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Domnul Istrate Mircea, angajat al Societăț ii Comerciale „Prestcom
Serv” S.A. Buzău:
„Dumneavoastră, domnule primar spuneț i să ne reluăm activitatea
de la Cochirleanca. Noi dorim să reluăm orice fel de activitate în
domeniul nostru. Dacă mergem acolo în aceaș i structură de 60 de
oameni nu avem cum să realizăm salariile, cheltuielile ș i toate celelalte.
Vin ploile, nu vom avea voie să lucrăm pe străzi. Dumneavoastră
spuneț i clar să ne ducem să lucrăm, dar ne este imposibil să păstrăm
acel contract, nu mai spun de preț uri.”
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău:
„Dacă nu vă prezentaț i la muncă cu siguranț ă veț i pierde acel
contract.”
Domnul Istrate Mircea, angajat al Societăț ii Comerciale „Prestcom
Serv” S.A. Buzău:
„Noi vrem să mergem la muncă, am spus-o ș i data trecută. Nu
avem unde să mergem. Nu sunt bani. Nu putem face producț ie pentru
60 de persoane, acest lucru trebuie înț eles. Ajutorul de care vorbiț i,
care va veni de la Primărie sau Compania de Apă, ar trebui dat acum,
dacă vreț i ca noi să mai existăm.”
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău:
„Primăria nu vă poate da comenzi. Dacă vor fi comenzi vor fi doar
în condiț ii de competitivitate. Aceasta înseamnă licitaț ie. În acest
moment avem datorii imense la stat. Dumneavoastră nu puteț i participa
la nici o licitaț ie. În insolvenț ă puteț i participa la licitaț ie. Aveț i un
ROF, un ROI, în mod normal la trei zile putea să vă desfacă la toț i
contractele de muncă. Este ordine, este disciplină. În mod sigur ș i
dumneavoastră aveț i în Regulamentul de ordine interior acest lucru.
Bineînț eles, conducerea fiind timorată sau având alte motive nu a
acț ionat în acest fel. Eu nu pot decât să vă îndemn să lucraț i, să vă
găsiț i împreună cu actuala conducere până nu se vor modifica
condiț iile juridice. Dacă nu se munceș te nu se vor lua nici salariile.”
Domnul Istrate Mircea, angajat al Societăț ii Comerciale „Prestcom
Serv” S.A. Buzău:
„Dumneavoastră aveț i perfectă dreptate. Dar repet, veniț i din
privat. Ș tim cu toț ii. Nu înț elegeț i că nu putem să câș tigăm bani.”
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău:
„Îmi cer scuze pentru toată zona privată. Administraț ia este
altceva. Este undeva deasupra, în care cei din zona privată aduc venituri
la Primărie. Problema este să facem o realitate economică cinstită ș i
corectă, astfel încât acest oraș să se dezvolte.”
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Domnul Istrate Mircea, angajat al Societăț ii Comerciale „Prestcom
Serv” S.A. Buzău:
„Relaț ia economică la acel punct nu este viabilă pentru toată
firma.”
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău:
„Conducerea va găsi comenzi având în vedere, că statul nu vă mai
poate opri activitatea. Eu nu pot lua măsuri directe acolo. Eu duc la bun
sfârș it niș te hotărâri ale Consiliului Local. Mai mult nu pot face.”
Domnul consilier Roș ioru Silviu – Laurenț iu:
„Dacă Societatea Comercială „Prestcom Serv” S.A. Buzău
aparț ine Consiliului Local, de ce trebuie să mai facem licitaț ie? Haideț i
să încercăm să o facem eficientă. Referitor la ceea ce spunea domnul
consilier Ș erban Nicolae, trebuie să-ș i aducă aminte că această
societate funcț ionează de ani buni. Dânsul a fost consilier ș i în
mandatul trecut. De ce a avut o activitate tacită în legătură cu această
societate? Încă de atunci putea să spună că societatea nu merge bine ș i
că lucrurile nu sunt la locul lor. Acum, haideț i să salvăm această
societate, ne aparț ine, este a noastră. Am investit în utilaje, în
specialiș ti. Nu trebuie distrusă, nu trebuie falimentată.”
Domnul consilier Lazăr Iulian - Sorin, preşedintele şedinţei:
„Cu un plan de reorganizare foarte bine pus la punct cu siguranț ă
se va reuș i.”
Domnul consilier Roș ioru Silviu – Laurenț iu:
„Trebuie să avem propria noastră societate. Nu cred că trebuie să
facem licitaț ii, ci trebuie să facem în aș a fel încât societatea să fie
eficientă.”
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău:
„Îl informez pe domnul consilier Roș ioru, că în Decizia pe care o
aveț i pe masă, la punctul trei, este un document prin care i se cere
primarului actual să recupereze o mulț ime de bani pentru acte pe care
le propuneț i dumneavoastră acum. Trebuie să aplicăm cu toț ii legea.
Ș i o voi aplica. Acestea sunt pe anul trecut. Pentru cele din anul 2014
am început deja să facem demersuri pentru recuperarea unor sume
foarte mari. Tot pe acte de binefacere.”
Domnul consilier Roș ioru Silviu – Laurenț iu:
„Noi nu cerem să nu se respecte legea. Haideț i să facem ca
această societate să fie eficientă. Nu am cerut altceva. Nu trebuie să
facem nici o facilitate nimănui.”
Domnul consilier Ș erban Nicolae:
„Domnul consilier Roș ioru nu ș tie de legea achiziț iilor publice.”
Domnul Păle Dănuț , preș edintele Consiliului de administraț ie al
Societăț ii Comerciale „Prestcom Serv” S.A. Buzău:
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„Bună ziua. Vreau să vă spunem, ca ș i conducere nu suntem
timoraț i absolut deloc. Am fost raț ionali. I-am rugat pe oameni să
treacă peste această stare tensionată. Le înț eleg pornirea, dar singurul
lucru ca să salvăm această societate este să se reia munca. Planul de
reorganizare există. O să aveț i mari surprize într-un mod foarte plăcut.
Acesta va fi analizat de Consiliul Local ș i de specialiș tii din cadrul
Primăriei ș i se va da verdictul. Mai mult decât atât, aveț i o societate
care dacă ziceț i că sunteț i acț ionar unic, puteț i dumneavoastră
domnilor din toate comisiile să stabiliț i pe principii economice ș i pe
legislaț ie exact tarifele cu care vreț i să lucreze această societate. Eu
nu înț eleg un lucru. Ne-am bătut atâta timp ca această Curte de
Conturi, care pe bună dreptate la vremea respectivă invoca că nu putem
să atribuim în mod direct. Domnilor, s-a votat de câteva ori modificarea
legii achiziț iilor publice. Această societate are legal posibilitatea să
primească lucrări fără licitaț ie. Aș a am înț eles eu. Că vrem
competitivitate, aceasta este altă poveste. De multe ori s-a dovedit că
aceste licitaț ii nu sunt benefice.”
Domnul consilier Barbu Ion:
„Oamenii aceș tia nu au venit aici pentru că le este drag de noi, ci
ca să vă judece pe dumneavoastră. Uș urinț a cu care spuneț i că noi
vom fi surprinș i la un moment dat privind planul de reorganizare mă lasă
indiferent. Nu mă ajută cu nimic să-mi schimb părerea despre
dumneavoastră, mă refer aici la Consiliul de administraț ie. Am un singur
argument în defavoarea dumneavoastră. Gândiț i-vă că în municipiul
Buzău sunt mii de apartamente. Dacă dumneavoastră aț i fi făcut niș te
întâlniri cu asociaț iile de proprietari în care aț i fi propus niș te
programe, proiecte, contracte care să fie avantajoase pentru ambele
părț i, astăzi aț i fi avut o societate rentabilă fără a primi bani de la
Primărie. Vin ș i întăresc ceea ce a spus domnul consilier Ș erban
Nicolae, referitor la domnul director Creț u Constantin. În anii
precedenț i prin bugetele aprobate în Consiliul Local, aț i primit prime
anuale în valori substanț iale. Atât dumneavoastră cât ș i ceilalț i
directori de la societăț ile subordonate Primăriei. Sume fabuloase în
raport cu salariile acestor oameni.”
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău:
„După noua legislaț ie pe achiziț ii publice, într-adevăr s-ar putea
face încredinț ări directe. În acest moment, în România nu există o
experienț ă foarte clară în acest domeniu. Sunt cinci puncte care trebuie
îndeplinite simultan. Unul din aceste puncte le răstoarnă pe toate
celelalte patru. S-a transferat o directivă europeană în legislaț ia
românească fără să facă nici un fel de interpretare. Aceasta spune că ar
trebui să controlezi direct. Primarul să controleze direct această
societate. Direct nu se poate controla decât dacă ar fi un serviciu în
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cadrul Primăriei ca să poț i lua decizii. În acest moment acestea sunt
luate de Consiliul de administraț ie ș i directorul societăț ii. Eu, ca ș i
primar nu pot da nici un ordin. Punctul cinci spune foarte clar în ce
condiț ii poț i face încredinț ări directe. Eu nu voi putea face aceste
încredinț ări. Trebuie ț inute licitaț ii având în vedere performanț a în
cele 47 de mii de gospodării în municipiul Buzău. Trebuie să se asigure
intervenț ii 24 de ore din 24.”
Domnul Păle Dănuț , preș edintele Consiliului de administraț ie al
Societăț ii Comerciale „Prestcom Serv” S.A. Buzău:
„Vreau să vă precizez că s-au trimis oferte de prezentare prin
poș tă legat de ceea ce putem face, s-a mers de către echipa de
mentenanț ă. Deocamdată oamenii sunt reticienț i.”
Doamna consilier Cristea Mariana:
„Vorbeam de contractul de mentenanț ă. Oamenii sunt reticienț i la
aceste contracte. Vor să plătească la momentul la care li se face o
lucrare, nu pe contract de mentenanț ă.”
Doamna Stanciu Mirela angajată a Societăț ii Comerciale
„Prestcom Serv” S.A. Buzău:
„Aș vrea să-i răspund domnului consilier Barbu Ion. Acest serviciu
de mentenanț ă, pentru toate asociaț iile din oraș , în proporț ie de 5%
sunt veniturile societăț ii.”
Doamna Rusu Maria, contabil şef la Societatea Comercială
"Prestcom Serv" S.A. Buzău:
„De opt ani de zile prezint bilanț ul societăț ii. Activitatea acestei
societăț i din punct de vedere economic a fost ș i bună ș i rea, în sensul
că patru ani s-a încheiat pe pierderi, patru ani a fost pe profit. Ș i când sa încheiat pe pierderi, aceste pierderi nu au fost neexploatate. Acestei
societăț i dacă i se permite, dacă i se dă cel mai mic ajutor, va
funcț iona. Pierderea s-a datorat penalităț ilor. De ce s-au acumulat
aceste penalităț i la stat? Au fost ș i din vina conducerii pentru că nu a
fost mai incisivă, dar în toată această perioadă 90% din activitate am
desfăș urat-o pentru Primăria Buzău. Ș i aceasta se confruntă acum cu
probleme. Întotdeauna soldul facturilor neîncasate de la Primărie lunar
ș i la sfârș it de an depăș ea 15-20 de miliarde, care au însemnat pentru
noi niș te pierderi fabuloase. Am încercat să găsim lucrări ș i pe piaț a
liberă, dar noi am fost creaț i pentru un anumit scop. În momentul în care
s-a înființ at societatea s-a împărț it în trei ș i anume: Compania de Apă
care furnizează apă, RAM care furnizează căldură ș i Prestcom Serv
care face lucrări de reparaț ii la cele două societăț i plus alte lucrări.
Vreau să vă spun că de atunci dacă am prins o lucrare la Compania de
Apă este mare lucru, iar de la RAM niș te mici lucrări. În rest lucrările au
fost de la Primărie. Procentul vizibil în cifra de afaceri pe venituri
realizabile a fost de 90% pentru Primărie. Legat de ceea ce domnul
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primar a precizat, controlul pe care ar putea să-l facă prin achiziț ie
directă este însăș i subordonarea care o are această societate ș i
acț ionariat care este 100% Consiliul Local. Mai mult decât acest control
ce poate fi? Păcat că în acest moment nu se poate ajuta societatea cu
un mic efort.”
Domnul consilier Florescu Constantin:
„Cu ce anume să vă ajutăm? Spuneț i concret.”
Doamna Rusu Maria, contabil şef la Societatea Comercială
"Prestcom Serv" S.A. Buzău:
„Cu lucrări. Nu am fost subvenț ionaț i. Au fost lucrări executate,
lucrări plătite ș i aș a vrem să lucrăm în continuare. Da, încercăm să ne
descurcăm pe piaț a liberă, dar ș tiț i ș i dumneavoastră foarte bine cât
de greu este. La Bucureș ti se înființ ează aceste societăț i, iar noi le
desființ ăm. Facem toate condiț iile ca această societate să aibă o
cădere liberă, lucru care se va ș i întâmpla, deoarece insolvenț a ș i
planul de reorganizare sunt nule dacă nu au ș i contracte în spate.”
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău:
„În cealaltă Decizie care a fost a Curț ii de Conturi, pe care am
pus-o în aplicare săptămâna trecută, am imputat Companiei de Apă 1,4
miliarde lei, lucrări făcute de Societatea Comercială „Prestcom Serv”
S.A. Buzău pe care Primăria le-a plătit direct acesteia. În contractul de
delegare cu Compania de Apă, aceste lucrări de reparaț ii în oraș se fac
de către Compania de Apă. Primăria a dat o comandă societăț ii
Prestcom ș i am fost obligat datorită deciziei Curț ii de Conturi, deoarece
în ultima frază se precizează că la fiecare lucrare ori plăteș ti sumele
care sunt acolo, ori plăteș ti penal. Nu vreau să fiu în această situaț ie.
Nu voi încălca legea. Această pauză de un an de zile de observaț ie ar fi
suficientă după părerea mea, având în vedere că aveț i un singur
creditor care se numeș te ANAF, să găsiț i soluț ii ș i rezerve. Nu vreau
să se supere nimeni pe mine, dar în acest moment conducerea este
incompetentă. Gândirea lor este tot de bugetar. Îmi pare foarte rău nu
aș a se câș tigă o piaț ă. Vă mulț umesc.”
Domnul Creț u Constantin, director executiv al Societăț ii
Comerciale „Prestcom Serv” S.A. Buzău:
„Bună ziua. Încep prin a-i răspunde domnului consilier Barbu Ion
care nu are dreptate, fabulează. Partea de mentenanț ă a început încă
din anul 2008, din luna noiembrie. La data de astăzi sunt 2.500 de
apartamente cu care avem contracte de mentenanț ă. Dânsul a refuzat
să încheie contract cu noi, are un instalator particular pe care îl plăteș te.
Nu are dreptate.”
Domnul consilier Barbu Ion:
„Este angajatul asociaț iei. Nu este particular. De câte ori aț i venit
să cereț i o întâlnire ș i să ne spuneț i că această societate ne poate
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face servicii la un anumit preț . Dacă ar fi fost vreo discuț ie pe această
temă cu dragă inimă aș fi recunoscut ceea ce spuneț i dumneavoastră.”
Domnul Creț u Constantin, director executiv al Societăț ii
Comerciale „Prestcom Serv” S.A. Buzău:
„Sunteț i pe lângă subiect ca de obicei. Domnule primar nu accept
să mă faceț i incompetent pentru că nu aveț i dreptate. Vă spun ș i de
ce. De la început am lucrat ș i pe piaț a privată, de la 1 ianuarie am
văzut că politica primăriei s-a schimbat. Le-a fost teamă, frică să mai dea
lucrări. M-am reorientat, dar nu doar din acest an. N-am venit niciodată
la dumneavostră să-mi daț i lucrări. Am vrut doar un punct clar. Mai
vreț i ca această societate să funcț ioneze da sau nu? Aț i amăgit
oamenii vineri când au fost la dumneavoastră. Aceș tia v-au crezut,
deoarece sunteț i primarul ales al acestui oraș . Le-aț i spus că n-aț i
ș tiut problemele lor. Am un dosar de corespondenț ă la care nu am
primit nici un răspuns. Cum aț i putut spune că nu am fost la
dumneavoastră?”
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău:
„Să nu intrăm în discuț ii că nu are sens. Ai reflexe de bugetar, să
te acoperi de hârtii. Aleargă ș i fă rost de contracte.”
Domnul Creț u Constantin, director executiv al Societăț ii
Comerciale „Prestcom Serv” S.A. Buzău:
„Asta ș i fac.”
Domnul Constantin Toma, primarul municipiului Buzău:
„Oamenii spun că nu sunt suficiente comenzi.”
Domnul Creț u Constantin, director executiv al Societăț ii
Comerciale „Prestcom Serv” S.A. Buzău:
„Cei care spun aș a ceva sunt cei care sunt în programul de
restructurare să plece acasă pentru incompetenț ă. Nu muncitorii care
sunt aici. Ș efii lor care au vorbit aici. Ș tiau care pleacă ș i pentru ce
pleacă.”
Domnul Istrate Mircea, angajat al Societăț ii Comerciale „Prestcom
Serv” S.A. Buzău:
„Este o minciună.”
Domnul Creț u Constantin, director executiv al Societăț ii
Comerciale „Prestcom Serv” S.A. Buzău:
„Nu se vrea nici acum să se muncească ș i nu înț eleg de ce.
Sindicatul s-a dat la o parte. Programul de restructurare este făcut cu 1
septembrie. S-a aflat de cei care pleacă ș i aceia au ieș it în faț ă. Îmi cer
scuze pentru tot personalul muncitor care este aici.”
Domnul Istrate Mircea, angajat al Societăț ii Comerciale „Prestcom
Serv” S.A. Buzău:
„Este jenant ceea ce spune domnul director. Au fost într-adevăr în
concediu, cei doi titulari cum zice dânsul, iar incompetenț ii au ț inut
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locul ș i anume: Istrate Mircea ș i Dan Gheorghe, subinginer. Domnul
Creț u s-a complăcut de când este director să fie înconjurat de mediocrii
care au spus mereu da ș efu. Eu întotdeauna am spus da, domnule
director, sau nu domnule director. Aș a am fost educat. Au venit în
fiecare zi să-mi controleze ț evile ș i căminele care trebuiau puse la
milimetru. Am fost singurul din cei patru căruia nu i s-a scos nici o
ț eavă. Aș a mă consideră domnul director de când m-am angajat ș i nu
este adevărat.”
Domnul consilier Lazăr Iulian - Sorin, preşedintele şedinţei:
„Intrăm în probleme de serviciu ș i nu este cazul să le discutăm.”
Domnul Radu Nicolaie - Sebastian – Valentin, consilier primar:
„Bună ziua domnilor consilieri. În calitate de simplu cetăț ean al
acestui oraș văd că sunteț i puș i astăzi în faț a unei decizii. Din punctul
meu de vedere lucrurile sunt destul de simple. Puteț i hotărî să aprobaț i
intrarea în insolvenț ă a acestei societăț i, fapt care va duce la
deblocarea activităț ii ș i continuarea acesteia, sau a nu aproba această
decizie lucru care va duce la falimentul acestei societăț i. Celelalte
discuț ii legate de cine administrează, cum administrează, cred că prin
aprobarea intrării în insolvenț ă se vor rezolva de la sine, deoarece
instanț a va desemna o persoană, alta decât Consiliul de administraț ie
ș i actuala conducere care să administreze această societate pe
perioada următoare. Nu văd rostul acestui schimb de replici, acestor
acuze care ar trebui discutate în interiorul societăț ii sau în cadrul
comisiilor de specialitate ale Consiliului Local. Mi se pare un spectacol
ieftin, nu vă supăraț i pe mine. Vă mulț umesc.”
Nefiind exprimate alte puncte de vedere, preşedintele şedinţei,
supune votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este
adoptat cu 22 voturi pentru ș i o abț inere (Ionescu Constantin).
XXX
Domnul consilier Lazăr Iulian – Sorin, preș edintele ș edinț ei,
revine ș i supune atenț iei domnilor consilieri proiectul de hotărâre
privind completarea consiliului de administraț ie al Societăţii Comerciale
“Pieţe, Târguri şi Oboare” S.A. Buzău;
Domnul consilier Florescu Constantin, preşedintele comisiei de
validare, anunţă rezultatul votului secret privind completarea consiliului de
administraț ie al Societăț ii Comerciale “Pieț e, Târguri şi Oboare” S.A.
Buzău:
Vînătoru Costel: 23 de voturi pentru.
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Nefiind exprimate puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune
votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 23
voturi pentru.
XXX
Domnul consilier Lazăr Iulian – Sorin, preș edintele ș edinț ei,
supune atenţiei domnilor consilieri prezentarea Deciziei nr.
22/20.07.2016 a Camerei de Conturi Buzău privind prelungirea
termenului pentru realizarea măsurilor dispuse prin Decizia nr.
03/14.03.2013 la S.C. “Pieţe Târguri şi Oboare” S.A Buzău;
Domnul consilier Lazăr Iulian - Sorin, preşedintele şedinţei:
„Aț i găsit pe masă un raport prezentat de conducerea societăț ii cu
privire la modul de îndeplinire a solicitărilor venite din partea Curț ii de
Conturi. Decizia Camerei de Conturi Buzău nu se votează. Este doar o
informare.”
XXX
Alte probleme ale activităţii curente.
În încheiere, domnul consilier Lazăr Iulian - Sorin, preşedintele
şedinţei, declară închise lucrările şedinţei, mulţumind tuturor pentru
participare.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal, în 2 (două)
exemplare, spre cele legale.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,
consilier Iulian – Sorin Lazăr

INSPECTOR CU ATRIBUŢII
DELEGATE DE
SECRETAR,
George Sava
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