
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 
MUNICIPIUL BUZĂU 

- CONSILIUL LOCAL - 
 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind desemnarea reprezentanţilor municipiului Buzău  

în adunarea generală a acţionarilor a Societăţii Comerciale “Ecogen 
Energy” S.A. Buzău precum şi în consiliul de administraţie al societăţii 
 
 
 Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 

ordinară; 
 Având în vedere: 
 - expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub 

nr. 246/CLM/2016, prin care se propune desemnarea domnului SAVA I. 
GEORGE - inspector principal cu atribuţii delegate de secretar al UAT Buzău 
în calitate de reprezentant al municipiului Buzău în consiliul de administraţie 
al Societăţii Comerciale "Ecogen Energy" S.A. Buzău; 

  - expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub 
nr. 246/CLM/2016, prin care se propune desemnarea domnului HALCU 
EMIL Buzău în calitate de reprezentant al municipiului Buzău în adunările 
generale ale acţionarilor Societăţii Comerciale "Ecogen Energy" S.A. Buzău; 
  - raportul Serviciului Resurse Umane, Prognoză, Organizare, 
Cooperare Interinsituţională, precum şi avizul Comisiei pentru administraţie 
publică, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor a Consiliului Local al Municipiului Buzău; 

 - prevederile art. 2.013 – 2.038 din Codul civil; 
 - prevederile art. 125, alin. (1) şi (2) din Legea nr. 31/1990 privind 

societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile art. 44 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, modificată 
şi completată prin ordonanţa de urgenţă nr. 51/2013; 

 - prevederile art. 10.6.2 din Actul Constitutiv al Societăţii Comerciale 
"Ecogen Energy" S.A. Buzău.  

  În temeiul art. 37, 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, 
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                                    H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 
  
 Art.1.- Începând cu data de 20.09.2016 se revoca mandatul de 

reprezentant al municipiului Buzău în consiliul de administraţie al Societăţii 
Comerciale “Ecogen Energy” S.A. Buzău – domnului NEDELCU ŞTEFAN  
precum şi mandatul de reprezentant al municipiului Buzău în adunarea 
generală a acţionarilor a Societăţii Comerciale “Ecogen Energy” S.A. Buzău 
-  domnului DAVID GHEORGHE. 

 Art.2.- Începând cu data de 20.09.2016 domnul SAVA I. GEORGE, 
inspector principal cu atribuţii delegate de secretar al UAT Buzău, se 
desemnează reprezentant al municipiului Buzău în consiliul de administraţie 
al Societăţii Comerciale "Ecogen Energy" S.A. Buzău, în vederea exercitării 
în numele şi pe seama Consiliului Local al Municipiului Buzău a tuturor 
drepturilor şi obligaţiilor stabilite prin Actul Constitutiv al societăţii, 
corespunzătoare participaţiilor deţinute de municipiul Buzău la această 
societate comercială.   

 Art.3. Persoana desemnată de art. 2 din prezenta hotărare are 
domiciliul în municipiul Buzău, str. Nicu Constantinescu, nr. 44, se indentifică 
cu cartea de identitate seria XZ, nr. 632121, eliberată de SPCLEP Buzău la 
data de 07  ianuarie 2014, CNP 1751002103768, telefon serviciu 
0238/446342,  telefon mobil 0742.270.269. 

 Art.4.- Începând cu data de 20.09.2016 domnul HALCU EMIL,  contabil 
şef la Societatea Rademil Serv SRL Săhăteni, se desemnează reprezentant 
al municipiului Buzău în adunarea  generală a acţionarilor  Societăţii 
Comerciale "Ecogen Energy" S.A. Buzău, în vederea exercitării în numele şi 
pe seama Consiliului Local al Municipiului Buzău a tuturor drepturilor şi 
obligaţiilor stabilite prin Actul Constitutiv al societăţii, corespunzătoare 
participaţiilor deţinute de municipiul Buzău la această societate comercială. 

 Art.5. Persoana desemnată de art. 4 din prezenta hotărare are 
domiciliul în municipiul Buzău, al. Stejarului, bl. 119 A, ap. 2, se indentifică 
cu cartea de identitate seria XZ, nr. 409617, eliberată de SPCLEP BUZĂU la 
data de 18.03.2009, CNP 1690731100038, telefon mobil 0751.303.970. 
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  Art.6.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului 

Resurse Umane, Prognoză, Organizare, Cooperare Interinstituţională şi 
Societatea Comercială  "Ecogen Energy" S.A. Buzău vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

 
                                           

PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI, 
consilier Constantin Florescu 

 
 
 
 
 

        CONTRASEMNEAZĂ: 
        SECRETAR, 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Buzau, 13 septembrie 2016 
Nr. 164 

 
 
 
 
 
 
  Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului 

Buzău în şedinţa din data 13 septembrie 2016, cu respectarea prevederilor 
art. 45, alin. (1) şi alin. (5) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 
locale, republicată şi actualizată, cu un număr de 13 voturi pentru, - abţineri 
şi - voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 13 
consilieri prezenţi la şedinţă. 


