
  

 

ROMANIA 
JUDETUL BUZAU 

MUNICIPIUL BUZAU 
- CONSILIUL LOCAL – 

 
 

H O T Ă R Â R E 
pentru elaborarea unui nou plan de administrare al consiliului de  
administraţie al Societăţii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău 

 pe perioada 2016 - 2020 
 
 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 „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău; 
 Având in vedere: 

- expunerea de motive a  primarului municipiului Buzău, înregistrată sub 
nr. 175/CLM/2016, prin care se propune elaborarea unui nou plan de 
administrare al consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale „Urbis-Serv” 
S.R.L. Buzău pe perioada 2016 - 2020; 

- raportul Serviciului Resurse Umane, Prognoză, Organizare, Cooperare 
Interinstituţională, auditul Compartimentului Audit Public Intern, precum şi avizul 
comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Buzău; 

- prevederile art. 64, alin. (2), din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin 
Legea nr. 111/2016 

In temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. (2), lit.a) şi d), alin.(3), lit.c) şi alin.(6), 
lit.a), pct.14, respectiv art. 45, alin.(1), art. 62 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 art. 196¹ din Legea nr. 31/1990 
privind societăţile comerciale, republicată, cu modificarile şi completările 
ulterioare, 

 
 

H O T A R A S T E:  
 
 

 Art.1 – Se aprobă elaborarea unui nou plan de administrare al consiliului 
de administraţie al Societăţii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău pe perioada 
2016 – 2020 pe baza scrisorii de aşteptări prevăzută în anexa ce face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art.2 – Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Resurse 
Umane, Prognoză, Organizare, Cooperare Interinstituţională, Compartimentului 
Audit Public Intern precum şi consiliul de administraţie al Societăţii Comerciale 
„Urbis-Serv” S.R.L. Buzău, vor aduce la indeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

 
 
 

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ, 
 consilier Iulian – Sorin Lazăr 

 
 

 
 

                                                                       
 

 CONTRASEMNEAZA: 
        SEF SERVICIU 

                                                                          CU ATRIBUTII DELEGATE DE 
                                                                      SECRETAR, 

                                                                         Roxelana Radu 
 
 
 
Buzău, 15 iulie 2016 
Nr. 121 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în 

sedinţa din data de 15 iulie  2016, cu respectarea prevederilor art. 45, alin. (1), 

din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, 

cu un număr de 22 voturi pentru, 1 abţineri, şi - voturi împotrivă, din numărul total 

de 23 consilieri în funcţie şi  23 consilieri prezenţi la şedinţă. 



  

 

                ANEXA 
                          la Hotărârea nr.  121din 15 iulie 2016 
                                                                 a Consiliului Local al Municipiului Buzău 

 

SCRISOARE DE AŞTEPTĂRI 

 

Activitatea S.C. „Urbis – Serv” S.R.L. Buzău trebuie să se desfăşoare pe 

bază de profit în condiţii de competitivitate cu celelalte firme de profil din Buzău 

şi din ţară. 

S.C. „Urbis – Serv” S.R.L. trebuie să devină o companie modernă care 

lucrează în condiţii de satisfacţie maximă pentru locuitorii Buzăului. 

S.C. „Urbis – Serv” S.R.L. trebuie să-şi mărească gama de clienţi, astfel 

încât profitul obţinut să fie de cel puţin 50%  din această dezvoltare şi nu 100% 

din lucrările făcute pentru Primăria Municipiului Buzău. 

Costurile de funcţionare  ale acestei companii trebuie să se micşoreze cu 

cel puţin 30% în viitorul an ( august 2016- august 2017). 

 

 

P R I M A R  , 
Constantin Toma 

 

 

 
           ŞEF SERVICIU  
                                                               RESURSE UMANE, PROGNOZĂ,  
                                                               ORGANIZARE, COOPERARE    
                                                                    INTERINSTITUŢIONALĂ, 
           Maria Manolache 

 

 

 


