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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

PROCES – VERBAL 
 

încheiat astăzi, 23 februarie 2018, orele 14,00, cu ocazia şedinţei 
 Consiliului Local al Municipiului Buzău 

 
Astăzi, data de mai sus, prin Dispoziţia nr. 436 din 23 februarie 2018 a 

primarului municipiului Buzău, a fost convocată de îndată şedinţa Consiliului 
Local al Municipiului Buzău. 

La lucrările şedinţei de îndată au fost prezenţi 19 consilieri din totalul celor 
23 membri ai consiliului local în funcţie. Lipsesc motivat domnii consilieri 
Florescu Constantin, Barbu Ion, Barbu Liviu - Dragoș și Ion Viorel.  

La şedinţă participă, fără drept de vot, domnul ing. Constantin Toma, 
primarul municipiului Buzău şi domnul Eduard Pistol, secretarul municipiului 
Buzău. 

De asemenea, la şedinţă mai participă în calitate de invitaţi: 
- Marian Tănase, inspector birou informatică, e-TAXE din cadrul aparatului 

de specialitate al primarului municipiului Buzău; 
- Marin Pop, inspector birou informatică, e-TAXE din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului municipiului Buzău; 
- reprezentanţi mass-media locală; 
- alţi participanţi. 
Proiectul ordinii de zi al şedinţei a fost adus la cunoştinţă publică în 

termen legal de către domnul Eduard Pistol, secretarul municipiului Buzău, prin 
intermediul presei locale şi pagina de internet şi cuprinde în regim de maximă 
urgenţă, cu următorul conținut: 

1.- proiectul de hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea 
Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale „Compania de Apă” S.A 
Buzău, din data de 27.02.2018, ora 12.00. 

2.- alte probleme ale activităţii curente. 
 

X X X  
 

Lucrările şedinţei de îndată a Consiliului Local al Municipiului Buzău sunt 
deschise de către domnul Eduard Pistol, secretarul municipiului Buzău, care 
anunţă că şedinţa este legal constituită, fiind convocată în termen legal prin 
dispoziţia domnului primar, apoi anunţă cvorumul şedinţei. 
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Domnul Eduard Pistol, secretarul municipiului Buzău, supune aprobării 
plenului consiliului local procesul - verbal al şedinţei de îndată din data de 22 
februarie 2018, cu menţiunea că acesta a fost semnat de către preşedintele de 
şedinţă şi de domnul Eduard Pistol, secretarul municipiului Buzău, proces - 
verbal postat şi pe site-ul Primăriei Municipiului Buzău. 

Cu 19 voturi pentru, domnii consilieri aprobă procesul - verbal al şedinţei 
de îndată din data de 22 februarie 2018 în forma prezentată. 

În continuare, domnul Eduard Pistol, secretarul municipiului Buzău 
adresează rugămintea domnului Alexandru Mihai, preşedintele şedinţei, să 
preia conducerea lucrărilor şedinţei de îndată. 
  

     X X X 

Președintele anunță că se va trece la votul proiectului aflat pe ordinea de 
zi. Întreabă dacă sunt discuții. 

Domnul consilier, Alexandru Mihai: 
„Se vor distribui buletinele de vot.” 
Domnul consilier, Lambru Daniel, comunică rezultatul votului privind 

desemnarea doamnei Gianina Cristina Dinu, ca reprezentant în Adunarea 
Generală a Acționarilor (ordinară sau extraordinară) la S.C „Compania de Apă” 
S.A Buzău:   

- Doamna Dinu Cristina- Gianina: 18 voturi pentru și 5 voturi anulate. 
  Domnul consilier, Lambru Daniel, comunică rezultatul votului privind 

desemnarea unor reprezentanți au U.A.T Buzău și ai Consiliului Local să 
participe în cadrul Consiliului de Admninistrație al S.C „Compania de Apă” S.A 
Buzău:   

- Doamna Săvulescu Simona: 18 voturi pentru și 5 voturi anulate. 
- Domnul Pistol Eduard: 18 voturi pentru și 5 voturi anulate. 

 
Nefiind exprimate alte puncte de vedere, preşedintele şedinţei, supune 

votului domnilor consilieri proiectul de hotărâre, care este adoptat cu 18 voturi 
pentru. 

Domnul consilier Ionescu Constantin, nu votează. 
 

X X X 
În încheiere, domnul consilier Alexandru Mihai, 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 Alexandru Mihai 

SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 
Eduard Pistol 


