
 
 

ROMANIA 
JUDEŢUL BUZAU 

MUNICIPIUL BUZAU 
- CONSILIUL LOCAL – 

  
 

H O T A R A R E 
privind completarea consiliului de administraţie 

al Societăţii Comerciale „Pieţe Târguri şi Oboare ” S.A. Buzău 
 
Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţa ordinară 
şi în acelaşi timp în adunare generală extraordinară a asociatului unic al 
Societăţii Comerciale „Pieţe, Târguri şi Oboare” S.A. Buzău; 
 Având in vedere: 

-solicitarea Societății Comerciale „Piețe Târguri și Oboare” S.A Buzău 
nr.520/19.03.2018 înregistrată la Primăria Municipiului Buzău sub 
nr.98/CLM/19.03.2018; 

- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub 
nr. 98/CLM/19.03.2018 , prin care se propune completarea consiliului de 
administraţie al Societăţii Comerciale „Pieţe, Târguri şi Oboare ” S.A. Buzău; 

- raportul comun al Serviciului Juridic si al Serviciului Resurse Umane, 
Prognoză, Organizare, Cooperare Interinstituţională, înregistrat sub 
nr.8658/19.03.2018; 

 - avizul Comisiei pentru administraţie publică, juridică şi de disciplină, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertaţilor cetăţenilor a 
Consiliului Local al Municipiului Buzău; 

- procesul - verbal nr. 5061/ 15.02.2018 al comisiei de selecţie stabilită de 
consiliul local al Municipiului Buzău prin Hotărârea nr.11 din 29 ianuarie 2018, 
prin care este prevăzut rezultatul procedurii; 

- procesul verbal privind rezultatele finale ale procedurii de 
evaluare/selecție a candidaților înscriși ca membri ai Consiliului de administrație 
la S.C. „Pieţe Târguri şi Oboare” S.A. Buzău, înregistrat sub nr. 
5062/15.02.2018 

- prevederile art. 28, art. 29, alin.(1), art. 37 şi art. 64^4 alin.1 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă 
a întreprinderilor publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
  - prevederile art. 31, alin. (2), lit. b)  din Actul Consitutiv actualizat al 
Societăţii Comerciale " Pieţe, Târguri şi Oboare" S.A. Buzău, aprobat prin 
Hotărârea nr. 65/2009 şi modificat şi completat prin Hotărârile nr.29/2015 şi 
81/2015 ale Consiliului Local al Municipiului Buzău.  
         In temeiul art. 36, alin. (2), lit. a) şi alin. (3), lit. c), art. 45, alin. (1) și alin.  
(5) şi art. 115, alin (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi art. 111, 
alin. (2), lit. b)  din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare,   
 



 

H O T Ă R Ă Ș T E : 
 

 Art.1 – Se completează consiliul de administraţie al Societăţii Comerciale 
„Pieţe, Târguri şi Oboare” S.A. Buzău, înregistrată la Oficiul Comerţului Buzău 
sub nr. J10/2594/1991 şi având cod unic de înregistrare RO 1154822, al cărei 
asociat unic este Municipiului Buzău prin Consiliul Local, începând cu data de 
01.04.2018 până la data de 31.08.2020, cu următorii membri: 

- Dinu Ilie; 
- Vînătoru Costel. 

 Art.2 – Remuneraţia membrilor consiliului de administraţie este stabilită 
prin hotârârile Consiliului Local nr.252 din 24 august 2017 şi nr.363 din 18 
decembrie 2017. 

Art.3- Primarul Municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Resurse 
Umane, Prognoză, Organizare, Cooperare Interinstituţională, precum şi consiliul 
de administraţie al Societăţii Comerciale „ Pieţe, Târguri şi Oboare” S.A. Buzău, 
vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
  

 
PRESEDINTE DE SEDINTA, 

consilier George - Aurelian Vlad  
 
 
 

                                                                       CONTRASEMNEAZA: 
     SECRETARUL 

 MUNICIPIULUI BUZĂU, 
 Eduard Pistol 

 
 
 
Buzău, 26 martie 2018 
Nr.69 
 
 
 
 
 
 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău 
în şedinţa din data de 26 martie , 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 22 voturi pentru, -- abţineri şi -- voturi împotrivă, din 
numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 22 consilieri prezenţi la şedinţă. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
ROMANIA 

JUDETUL BUZAU 
 MUNICIPIUL BUZAU 

- PRIMAR   – 
 Nr. 98 /CLM/19.03.2018 

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind completarea consiliului de administraţie al 

Societăţii Comerciale „Pieţe Târguri şi Oboare ” S.A. Buzău 
 
 
 Prin Hotărârea nr. 143/2016 a Consiliului Local al Municipiului Buzău, a 
fost aprobată numirea membrilor consiliului de administraţie al Societăţii 
Comerciale „Pieţe, Târguri şi Oboare„ S.A Buzău pentru perioada 01 
septembrie 2016 – 31 august 2020. 
 Consiliul de administraţie al societăţii comerciale este format din 5 
membri, aşa cum este stabilit de actul constitutiv al societăţii. 

  Potrivit art. 28 alin.(7) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, modificată 
şi completată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 51/2013 şi cu Legea 
nr.111/2016 , mandatul administratorilor nu poate depăşi 4 ani. 
 Având în vedere faptul că mandatul membrilor actualului Consiliu de 
administraţie expiră la data de 31 august 2020, conform Hotărârii nr. 143/2016 
a Consiliului Local al Municipiului Buzău şi ţinând cont de faptul că un post a 
administrator a ramas vacant iar unul s-a vacantat în cursul anului 2017 , iar 
procedura de selecţie pentru posturile vacante s-a finalizat, propun completarea 
consiliului de administraţie cu următorii membrii: 

- Dinu Ilie; 
- Vînătoru Costel. 

 Faţă de cele de mai sus supun aprobării dumneavoastră proiectul de 
hotărâre anexat, cu rugămintea de a fi adoptat în forma prezentată. 
 
 
 

P R I M A R, 
Constantin Toma 

 
 
 
 

 
 
 

 



 

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 
      MUNICIPIUL BUZĂU 

      PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU 
       - Serviciul Resurse Umane, Prognoză, 

       Organizare, Cooperare Interinstituţională  
- Serviciul Juridic- 

      Nr. 8658/19.03.2018 
 

RAPORT COMUN DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind completarea 

consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale 
 „Pieţe Târguri şi Oboare ” S.A. Buzău 

 
 

Examinând proiectul de hotărâre privind completarea consiliului de 
administraţie al Societăţii Comerciale „Pieţe Târguri şi Oboare ” S.A. Buzău 
inițiat de către domnul primar am constatat că a fost întocmit cu respectarea 
prevederilor legale. 

Analizând temeiurile juridice, precum și rezultatele finale ale procedurii de 
evaluare/selecție a candidaților înscriși ca membri ai Consiliului de administrație 
la S.C. „Pieţe Târguri şi Oboare ” S.A. Buzău, înregistrat sub nr. 
5062/15.02.2018 și a Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Buzău 
nr.143/2016, 252/2017 și 363/2017 și luând în considerare prevederile art. 28, 
art. 29, alin.(1), art. 37 şi art. 64^4 alin.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, modificată 
şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2013 şi Legea 
nr.111/2016; 

 - prevederile art. 31, alin. (2), lit. b)  din Actul Consitutiv actualizat al 
Societăţii Comerciale " Pieţe, Târguri şi Oboare" S.A. Buzău, aprobat prin 
Hotărârea nr. 65/2009, şi modificat şi completat prin Hotărârile nr.29/2015 şi 
81/2015 ale Consiliului Local al Municipiului Buzău , a prevederilor  art. 36, alin. 
(2), lit. a) şi alin. (3), lit. c), din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi 
prevederile art. 111, alin. (2), lit. b)  din Legea nr. 31/1990 privind societăţile 
comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Având în vedere cele menționate anterior, precum și obligațiile asumate 
prin semnarea Actului constitutiv, Consiliul Local al Municipiului Buzău are 
obligația de a numi membrii consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale 
„Pieţe, Târguri şi Oboare„ S.A Buzău pentru perioada 01 septembrie 2016 – 31 
august 2020, repectiv, in cazul acesta pentru perioada 01.04.2018 - 
31.08.2020.  

 
 

 



 
 
Față de cele relatate mai sus este necesară adoptarea unei hotărâri 

privind completarea consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale „Pieţe 
Târguri şi Oboare ” S.A. Buzău și în conformitate cu prevederile art. 44 din 
Legea nr. 2015/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare avizăm favorabil proiectul de hotărâre și propunem 
adoptarea lui în forma prezentată de inițiator. 
 

            Șef serviciu R.U.P.O.C.I.,                          Consilier juridic, 
             Gianina-Cristina Dinu                                 Viorel Dima   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


