
              ROMÂNIA 
               JUDETUL BUZĂU 

 MUNICIPIUL BUZĂU 
                                                 - CONSILIUL LOCAL- 
 

H O T A R A R E 
 pentru desemnarea unei persoane mandatate să voteze în şedinţa Adunării 

Generale a Acţionarilor S.C. “Prestcom Serv” S.A., convocată de 
administratorul judiciar la data de 30.09.2016 pentru desemnarea 

administratorului special, care va avea atribuţiile prevăzute de art. 56, alin. (1) 
din Legea nr. 85/2014 

 
 

 Consiliul Local al Municipiului Buzău, judetul Buzău, întrunit în sedinţa 
ordinară, având în vedere: 
 

- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub 
nr.264/CLM/2016, prin care se propune desemnarea mandatarului municipiului 
Buzău, reprezantat de consiliul local,  în adunările generale ale acţionarului unic 
al Societăţii Comerciale "Prestcom Serv" S.A ; 
 - raportul Serviciului Resurse Umane, Prognoză, Organizare, Cooperare 
Interinstituţională, 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; 

- adresa  nr. 406/21.09.2016 primită de la Casa de Insolvenţă Valahia 
I.P.U.R.L  şi Hotărârea nr. 517/19.09.2016 a Tribunalului Buzău – Sectia a-II-a 
Civilă de Contencios administrativ şi Fiscal, pronunţată în dosarul 
nr.2033/114/2016, privind  deschiderea procedurii de insolvenţă a Societăţii 
Comerciale "Prestcom Serv " S.A. 
 - prevederile art. 2.009 si urm. din Codul civil; 
 - prevederile art.125, alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile 
comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile Titlului IV, capitolul III – Incompatibilităţi – din Legea 
nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea 
demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi 
sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare. 

- prevederile art. 56, alin.(1) din legea 85/2014 privind procedurile de 
prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, art.52-56 din legea 85/2014 privind 
administratorul  special. 

In temeiul art. 36, alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. c), art. 45, alin. (1) şi (5), 
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,      
 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
Art.1.-Domnul Ceauşel Cristian-Ştefan, cu domiciliul in municipiul Buzău, 

Zona Bazar, bloc 4 A, etaj 2, ap.9 se mandatează să reprezinte interesele 
municipiului Buzău, reprezentat de Consiliul Local al Municipiului Buzău si să  

http://legestart.ro/legea-nr-852014-privind-procedurile-de-prevenire-a-insolventei-si-de-insolventa/
http://legestart.ro/legea-nr-852014-privind-procedurile-de-prevenire-a-insolventei-si-de-insolventa/


-2- 
 

voteze în şedinţa Adunării Generale a Acţionarilor S.C. “Prestcom Serv” S.A., 
convocată de administratorul judiciar la data de 30.09.2016 pentru desemnarea 
administratorului special, care va avea atribuţiile prevăzute de art. 56, alin. (1) 
din Legea nr. 85/2014, precum si pentru toate procedurile si demersurile legale 
necesare a fi luate pe întrega perioadă a procedurii de insolvenţă, conform Legii 
85/2014.  
          Art.2. - Mandatul este cu titlu gratuit.    

 Art.3.- Mandatarul desemnat, va informa municipiului Buzău, respectiv 
Consiliul Local al Municipiului Buzău, cu privire la toate demersurile legale 
efectuate în baza prezentei hotărâri. Informarea se va face prin raport scris 
trimestrial sau ori de câte ori va fi necesar sau solicitat de municipiul Buzău, 
respectiv Consiliul Local al Municipiului Buzău. 

     Art.4.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Resurse 
Umane, Prognoză, Organizare, Cooperare Interinstituţională, precum şi 
Societatea Comercială "Prestcom Serv" S.A., vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
                                                   

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
consilier Florescu Constantin  

 
 
 
                                                                  
 
 

  CONTRASEMNEAZĂ: 
Inspector cu atribuţii  

delegate de secretar, 
                                                                                       George Sava 

 
 
 
 
Buzău, 29 septembrie  2016 
Nr.190 
 
 
 

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

şedinţa din data de 29 septembrie 2016, 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 23 voturi pentru, - abţineri şi - voturi împotrivă, din 
numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 23 consilieri prezenţi la şedinţă. 
 


