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H O T Ă R Â R E 
privind numirea în calitate de lichidator a Cabinetului Individual 
de Insolvenţă IVĂNESCU MARIA în vederea lichidării Societăţii 

Comerciale  "AQUAFOR" S.A. Buzău 
 
 

 Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 
ordinară şi în acelaşi timp în adunarea generală ordinară a acţionarului unic al 
Societăţii Comerciale “AQUAFOR” S.A. Buzău; 

 Având în vedere: 
-  expunerea de motive a primarului municipiului Buzău înregistrată sub nr. 

479/CLM/22.09.2017, prin care se propune numirea Cabinetului Individual de 
Insolvenţă IVĂNESCU MARIA - Persoană Fizică Autorizată în vederea lichidării 
Societăţii Comerciale "AQUAFOR" S.A Buzău; 

- raportul Direcţiei Resurse Umane, Control Intern Managerial, Asigurarea 
Calităţii, CFP, înregistrat sub nr. 24.224/18.09.2017; 

- 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 cap. I, titlul VI din Legea nr. 31/1990 privind societăţile 
comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. c) şi alin. (9), 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,  

 
H O T Ă R Ă Ş T E:  

 
 

             Art.1.– (1) Se numeşte Cabinetul Individual de Insolvenţă IVĂNESCU 
MARIA - Persoană fizică autorizată, cod de identificare fiscală RO22533098, cu 
sediul în Buzău, str. Ion Băieşu, bl. C2, Parter, judetul Buzău în vederea lichidării 
Societăţii Comerciale "AQUAFOR" S.A Buzău, înregistrată la Oficiul Comerţului 
Buzău sub nr. J10/122/1996 şi având cod unic de înregistrare RO 8127809, cu 
sediul în Buzău, str. Hangarului nr.3, jud. Buzău, al cărei acţionar unic este 
Consiliul Local al Municipiului Buzău. 

       (2) Onorariul este de 10.000 lei. 



 Art. 2.- Se împuterniceşte doamna Carmen Pascu, funcţionar public în 
cadrul aparatului de specialitate al primarului în vederea îndeplinirii formalităţilor 
legale privind depunerea documentelor pentru înscrierea lichidatorului Cabinetul 
Individual de Insolvenţă IVĂNESCU MARIA - Persoană fizică autorizată la Oficiul 
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Buzău; 

Art. 3.– (1) Se aprobă avansarea în numele acţionarului unic a sumelor 
necesare pentru achitarea obligaţiilor restante, onorariului lichidatorului şi orice 
alte onorarii, impozite, taxe în vederea lichidării voluntare şi trecerii patrimoniului 
Societăţii Comerciale "AQUAFOR" S.A Buzău  în proprietatea municipiului Buzău. 

    (2) Avansarea sumelor va avea la bază documente justificative 
certe emise de lichidatorul numit. 
 Art.2.– Primarul Municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Resurse 
Umane, Control Intern Managerial, Asigurarea Calităţii, CFP, vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 
consilier Fănică Bârlă 

 
 
 
 

 
                                               CONTRASEMNEAZĂ: 

                                                    SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 
                                               Roxelana Radu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Buzău, 29 septembrie 2017 
Nr. 266 
 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în 
şedinţa din data de 29 septembrie 2017, 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 21 voturi pentru, --- abţineri şi --- voturi împotrivă, din 
numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 21 consilieri prezenţi la şedinţă.  



 


