
ROMÂNIA 
JUDEȚUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
-CONSILIUL LOCAL- 

 

H O T Ă R Â R E  
privind desemnarea auditorului financiar extern al   

Societății  Comerciale "Piețe, Târguri și Oboare" S.A. Buzău 

 

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în sedință 
ordinară și în același timp în adunarea generală extraordinară a acționarului 

unic al Societății  Comerciale "Piețe, Târguri și Oboare" S.A. Buzău; 

Având în vedere: 
-expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr. 

268/CLM/2016, prin care se propune desemnarea Persoanei Fizice Autorizate – 
Avram Constantin Cabinet individual de audit și expertiză contabilă, cod de 
înregistrare fiscală 20813105, membru CAFR nr.75/2000, în calitate de auditor 
financiar extern al situaţiilor financiare anuale; 

-solicitarea conducerii executive a Societății  Comerciale "Piețe, Târguri și 
Oboare" S.A. Buzău; şi Hotărârea nr. 25 din 12.09.2016 a Consiliului de 
Administrație al societății; 

-raportul Serviciul Resurse Umane, Prognoză, Organizare, Cooperare 
Interinstituțională, precum și avizul Comisiei pentru administrație publică, 
juridică și de disciplină, apărarea ordinii și liniștii publice, respectarea 
drepturilor și libertăților cetățenilor a Consiliului Local al Municipiului Buzău; 

-prevederile art. 52 din Actul Constitutiv al Societății  Comerciale "Piețe, 
Târguri și Oboare" S.A. Buzău, aprobat prin Hotărârea nr. 65/2009 a Consiliului 

Local al Municipiului Buzău, modificată și completată prin Hotărârile nr. 29/2015 

și 81/2015; 

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, precum și art.113,  lit. 
m) și art.160, alin.(1) din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

                          H O T Ă R Ă Ş T E :  

Art.1.- Persoana Fizică Autorizată – Avram Constantin Cabinet individual 
de audit și expertiză contabilă, cod de înregistrare fiscală 20813105 , membru 
CAFR nr.75/2000, se desemnează în calitate de auditor financiar extern al 
situaţiilor financiare anuale ale Societății Comerciale "Piețe, Târguri și Oboare" 
S.A. Buzău, având ca acționar unic municipiul Buzău, prin Consiliul Local al  
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Municipiului Buzău și înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J10/2594/1991 
și având codul unic de înregistrare nr. 1154822. 

Art.2.-   Cu data adoptării prezentei hotărâri orice dispoziţie contrară 
se abrogă. 

Art.3.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciul Resurse 
Umane, Prognoză, Organizare, Cooperare Interinstituțională, precum şi 
Societatea Comercială "Piețe, Târguri și Oboare" S.A. Buzău vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

PREȘEDINTELE ȘEDINŢEI, 
consilier  Constantin Florescu 

 
 

CONTRASEMNEAZĂ: 

INSPECTOR CU ATRIBUȚII 
DELEGATE DE SECRETAR , 

George Sava 

 
Buzău, 27 octombrie 2016 
 Nr. 201 

 
 
 
 
Aceastã Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţa din 

data de 27 octombrie 2016, cu respectarea prevederilor art. 45, alin. (1) din Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi actualizatã, cu un număr de 21 voturi 
pentru, - abțineri și - voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcție și 21 consilieri 
prezenți la sedință. 


