
ROMÂNIA  

JUDEŢUL BUZĂU 

 MUNICIPIUL BUZĂU 

                                                 - CONSILIUL LOCAL - 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aplicarea în anul 2016 a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice aflate sub 

autoritatea Consiliului Local al Municipiului Buzău 

 

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 

ordinară; 

       Având în vedere: 

 expunerea de motive a viceprimarului cu atribuţii de primar al municipiului 

Buzău, înregistrată sub nr. 6831/2016, prin care se propune aplicarea în anul 2016 

a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa 

corporativă a întreprinderilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al 

Municipiului Buzău; 

 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;  

 prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind 

guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, modificate şi completate prin 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2013; 

 prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările 

şi completările ulterioare. 
 

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

(5) 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. – Prevederile Ordonanţei 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, se vor aplica în anul 2016 la 

următoarele întreprinderi aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului 

Buzău: 

- Regia Autonomă „RAM” Buzău; 

- Societatea Comercială "Pieţe, Târguri şi Oboare" S.A. Buzău;  

- Societatea Comercială "Prestcom Serv" S.A. Buzău; 

- Societatea Comercială "Trans-Bus" S.A. Buzău; 

- Societatea Comercială "Urbis-Serv" S.R.L. Buzău. 



 Art.2. – Se desemnează domnul viceprimar Dunel Alexandru reprezentantul 

municipiului Buzău în adunările generale ale acţionarului unic, care va propune 

candidaţi pentru funcţiile de membri ai consiliile de administraţie, cu respectarea 

condiţiilor de calificare, experienţă profesională şi selecţie şi va evalua periodic 

respectarea principiilor de eficienţă economică şi profitabilitate a activităţilor 

consiliilor de administraţie din întreprinderile nominalizate la art. 1. 

 Art.3. – Se constituie comisia de evaluare/selecţie prealabilă a candidaţilor 

propuşi pentru consiliile de administraţie ale întreprinderilor comerciale prevăzute în 

prezenta hotărâre, în următoarea componenţă: 

- Bârlă Fănică – viceprimar cu atribuţii de primar, preşedinte; 

- Dunel Alexandru – viceprimar, reprezentantul municipiului Buzău, membru; 

- Baltă Gabriel-Dragoş – director executiv al Direcţiei Tehnice, membru; 

- Avramescu Auraş – director executiv adjunct al Direcţiei Economice, membru; 

- Chiculescu Tiberiu - şef Serviciu Resurse Umane, Prognoză, Organizare, 

Cooperare Interinstituţională, membru; 

- Isbăşoiu Marcel – consilier Serviciul Resurse Umane, Prognoză, Organizare, 

Cooperare Interinstituţională, secretar. 

Art.4.– Prezenta hotărâre se aplică începând cu data de 01 aprilie 2016, dată 

la care prevederile Hotărârii nr.4/2012 a Consiliului Local al Municipiului Buzău se 

abrogă. 

 Art.5.– Viceprimarul cu atribuţii de primar al municipiului Buzău, prin 

intermediul Serviciului Resurse Umane, Prognoză, Organizare, Cooperare 

Interinstituţională, membrul consiliului local desemnat potrivit art. 2, funcţionarii 

publici nominalizaţi la art. 3, precum şi Regia Autonomă „RAM” Buzău, societăţile 

comerciale "Pieţe, Târguri şi Oboare" S.A. Buzău, "Prestcom Serv" S.A. Buzău, 

"Trans-Bus" S.A. Buzău, "Urbis-Serv" S.R.L. Buzău vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri.  

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 

consilier Fănică Bârlă    

 
 

 

                 CONTRASEMNEAZĂ : 

                SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 

                                           Ştefan Nedelcu                                            

 

Buzău, 31 martie 2016 

Nr.67 
 

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

din data 31 martie 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 17 voturi pentru, 1 abţineri şi  5 voturi împotrivă, din numărul total de 23 

consilieri în funcţie şi 23 consilieri prezenţi la şedinţă. 


