
              ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
- CONSILIUL LOCAL - 

 
 

H O T Ă R Â R E 
  pentru completarea Hotărârii nr. 79/2012 a Consiliului Local al Municipiului 
Buzău astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 76/2014 a Consiliului 

Local  al Municipiului Buzău privind numirea membrilor consiliului de 

administrație al Regiei Autonome Municipale ”RAM” Buzău și stabilirea 

indemnizației lunare a membrilor neexecutivi  
 
 

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință 
ordinară ; 

Având în vedere :  

- expunerea de motive a viceprimarului cu atribuții de primar al municipiului 
Buzău, înregistrată sub nr. 77/CLM/2016 prin care se propune îndreptarea 
omisiunilor strecurate în HCLM Buzău nr. 79/2012 astfel cum a fost modificată 

prin HCLM Buzău nr. 76/2014 cu privire la stabilirea nivelului remunerației 

administratorilor executivi în vederea stabilirii salariilor/remunerației directorilor 
regiei;  

- raportul Serviciului Resurse Umane, Prognoză, Organizare, Cooperare 

Interinstituțională, precum și avizul Comisiei pentru administrația publică, 

juridică și de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și 
libertăților cetățenilor  a Consiliului Local al Municipiului Buzău;  

- prevederile Hotărârii nr. 17 din 14.03.2016 a consiliului de administrație al 
Regiei Autonome Municipale ”RAM” Buzău;  

- prevederile art. 8 alin. (2-4 ) și art. 21 alin. (4) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor 

publice, modificată și completată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
51/2013 ; 

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. a) și alin. ( 3) lit. c) , art. 45 alin. (1) și art. 115 

alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare,  
 

H O T Ă R Ă Ş T E:  
 

Art. I. - După articolul 2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului  
Buzău nr. 79/2012 astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local 
al Municipiului  Buzău nr. 76/2014, se introduc două  noi articole, respectiv art. 

2 1  și  art. 22  , care vor avea  următorul cuprins :  
Art. 21  Remuneraţia membrilor executivi ai consiliului de administraţie 

este formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară care nu poate depăşi de 6 ori 
media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar din ramura în 
care îşi desfăşoară activitatea regia, comunicat de Institutul Naţional de 

Statistică, anterior numirii în funcție. 
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Art. 22  Cu data intrării în vigoare a dispozițiilor Ordonanței de Urgență a 

Guvernului nr. 51/2013 se constată aplicarea tacită a remunerației directorilor 

regiei, în armonie cu dispozițiile art. 8 alin. (4) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 109/2011 astfel cum a fost modificată și completată prin 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 51/2013. 
Art.II. – Hotărârea nr. 79/2012  astfel cum a fost modificată prin Hotărârea 

nr. 76/2014 a Consiliului Local al Municipiului Buzău se completează în mod 
corespunzător. 

Art.III. – Viceprimarul cu atribuţii de primar al Municipiului Buzău, prin 

intermediul Serviciului Resurse Umane, Prognoză, Organizare, Cooperare 

Interinstituțională, precum și consiliul de administrație al Regiei Autonome 

Municipale ”RAM” Buzău, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri 

.  

 
 

PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,  
consilier Fănică Bârlă 

  
 

                                                                                   CONTRASEMNEAZĂ: 
                                                                                     SECRETARUL  

                                                                                    MUNICIPIULUI  BUZĂU 
                                                                                    Ştefan Nedelcu  

 
 
Buzău, 31 martie 2016  
Nr.  55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău 

în ședința din data de 31 martie 2016, cu respectarea prevederilor art. 45 alin. 

(1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată și 
actualizată, cu un număr de 15  voturi pentru, 3 abțineri și 5 voturi împotrivă, din 

numărul total de 23 consilieri în funcție și 23 consilieri prezenți la ședință. 

 

 


