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H O T Ă R Â R E 
privind mandatarea Primarului Municipiului Buzău  

de a stabili structura de guvernanţă corporativă pentru  
întreprinderile publice potrivit legislaţiei în vigoare 

 
 

Consiliul Local al Municipiul Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 
ordinară; 
 Având în vedere: 

- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub 
nr. 118/CLM/13.03.2017, privind mandatarea Primarului Municipiului Buzău 
de a stabili structura de guvernanţă corporativă pentru întreprinderile publice 
potrivit legislaţiei în vigoare; 

- raportul comun al Serviciului Resurse Umane, Prognoză, Organizare, 

Cooperare Interinstituţională şi al Serviciului Juridic din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului municipiului Buzău; 

- avizele Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico-financiare 

precum şi al Comisiei pentru administraţie publică, juridică şi de disciplină, 

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor ale 

Consiliului Local al Municipiului Buzău;   

- prevederile art. III din Legea nr. 111/2016 pentru aprobarea O.U.G.       
nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice; 
 - prevederile art. 3, pct.1, lit.f), art.57, alin.(2) şi (3) coroborate cu 
art.58^1, alin.(1) si (5) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă 
a întreprinderilor publice, cu modificările şi compeltările ulterioare; 
         - prevederile H.G. nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind 
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice; 
 În temeiul art. 39, alin. (2), art. 45, alin. (1) și art. 115, alin. (1), lit. b) din 
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, 
 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
 

Art.1.- Se mandatează Primarul Municipiului Buzău să stabilească 
structura de guvernanţă corporativă pentru întreprinderile publice potrivit 
legislaţiei în vigoare. 



Art.2.- (1) Componenţa, atribuţiile, organizarea şi funcţionarea structurii 
de guvernanţă corporativă se stabilesc prin dispoziţie a Primarului 
Municipiului Buzău. 

   (2) Structura de guvernanţă corporativă stabilită la art. 1 îşi va 
desfăşura activitatea până la ocuparea prin concurs a postului/posturilor 
propuse a se înfiinţa în structura organizatorică (organigrama şi stat funcţii) a 
aparatului de specialitate al primarului Municipiului Buzău pe anul 2017. 

Art.3.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Resurse 
Umane, Prognoză, Organizare, Cooperare Interinstituţională şi Serviciului 
Juridic va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art.4.- Secretarul municipiului Buzău va asigura transmiterea şi 
publicitatea prezentei hotărâri. 

 
 

 
PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI, 

consilier Daniel Lambru 
 
          
 
 
 
 
 
 
 

                                                                   CONTRASEMNEAZĂ: 
                                                      SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU 
                                                                                      Diana Mariana Pavel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buzău, 28 martie 2017     
Nr. 54 
 
 
 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţa 
din data de 28 martie 2017, cu respectarea prevederilor  art. 45, alin. (3) 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. 



                 ROMÂNIA                                                        
           JUDEŢUL BUZĂU                                        
         MUNICIPIUL BUZĂU                         
                - PRIMAR - 
      Nr. 118/CLM/13.03.2017 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind mandatarea Primarului Municipiului Buzău  

de a stabili structura de guvernanţă corporativă pentru  
întreprinderile publice potrivit legislaţiei în vigoare 

 
 
 
 Având în vedere: 

 referatul nr. 7039/13.03.2017 întocmit de Secretarul Municipiului Buzău; 
 prevederile art. III din Legea nr. 111/2016 pentru aprobarea O.U.G. nr. 

109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice; 
 prevederile art. 3, pct. 1, lit. f), art. 57, alin. (2) şi (3) coroborate cu art. 

58^1, alin. (1) şi (5) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a 
întreprinderilor publice, cu modificările şi compeltările ulterioare; 

 prevederile H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa 
corporativă a întreprinderilor publice; 

 suspendarea Hotărârii Consiliului local al Municipiului Buzău                       
nr. 193/2016 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Primarului Municipiului Buzău pentru anul 2016, prin Sentinţa                        
nr. 754/25.10.2016 pronunţată de Tribunalul Buzău în dosarul nr. 
2.413/114/2016 şi, implicit, suspendarea oricărei proceduri de ocupare a 
funcţiilor publice vacante de la nivelul aparatului de specialitate al primarului; 

 adresa nr. 9.452 conexat cu nr. 8.252 şi nr. 4.972/2017 a Agenţiei 
Naţionale a Funcţionarilor Publici, prin care ne informează, pe fond, că în 
perioada în care H.C.L.M. nr. 193/2016 este suspendată, nu sunt aplicabile 
dispoziţiile art. 107, alin. (1) din Legea nr. 188/1999 rep., privind statutul 
funcţionarului public, cu modificările şi completările ulterioare, respective, 
acordarea avizului pentru o nouă organigramă; 
          Potrivit dispoziţiilor art. 3, pct. 1, lit. f) din O.U.G. nr. 109/2016, 
autoritatea tutelară are obligaţia să monitorizeze şi să evalueze, prin 
structurile de guvernanţă corporativă proprii,  indicatorii de performanţă 
financiari şi nefinanciari cuprinşi în anexa la contractul de mandat cu 
administratorii. 
          De asemenea, potrivit prevederilor art. 57, alin. (2) şi (4) din O.U.G nr. 
109/2011, structurile de guvernanţă corporativă din cadrul autorităţii publice 
tutelare raportează indicatorii de performanţă monitorizaţi la întreprinderile 
publice de către Ministerul Finanţelor Publice, trimestrial, până la sfârşitul lunii 
următoare trimestrului precedent. De asemenea, aceste structuri de 



guvernanţă corporativă raportează indicatorii de monitorizare din contractul 
de mandat, trimestrial, până la data de 20 a lunii următoare trimestrului 
precedent.  
          Neîndeplinirea dispoziţiilor art. 57 din O.U.G. nr. 109/2011 constituie 
contravenţie şi se sancţionează de persoanele împuternicite din cadrul 
Ministerului Finanţelor Publice cu amendă dela 3.000 la 5.000 lei, potrivit 
prevederilor art. 59^1, alin. (1) şi (5) din O.U.G nr. 109/2011. 
     Totodată,structurile de guvernanţă corporativă din cadrul autorităţilor 
publice tutelare, potrivit art. 8, alin. (1) din Normele metodologice de aplicare 
a O.U.G. nr. 109/2011, aprobate prin H.G. nr. 722/2016,  sunt responsabile 
de redactarea scrisorii de aşteptări, în consultare cu compartimentele de 
specialitate din cadrul autorităţii publice tutelare şi cu organele de 
administrare şi conducere ale întreprinderii publice. 
 

Luând în considerare  cele de mai sus și ținând cont de prevederile art. 
36, alin. (1) şi (2), lit. a), alin. (3), lit. (c) din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, actualizată, propun iniţierea unui 
proiect de hotărâre privind mandatarea Primarului Municipiului Buzău de a 
stabili structura de guvernanţă corporativă pentru întreprinderile publice 
potrivit legislaţiei în vigoare. Componenţa, atribuţiile, organizarea şi 
funcţionarea structurii de guvernanţă corporativă se vor stabili prin dispoziţie 
a primarului, iar atribuţiile vor fi cuprinse în fişa postului funcţionarilor publici 
respectivi. 

 
         În sensul celor de mai sus s-a întocmit Proiectul de hotărâre privind 
mandatarea Primarului Municipiului Buzău de a stabili structura de 
guvernanţă corporativă pentru întreprinderile publice potrivit legislaţiei în 
vigoare, pe careîl supun dezbaterii consiliului local, cu rugămintea de a fi 
adoptat în forma prezentată. 
 
 

 
P R I M A R, 

Constantin Toma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
                                                    ROMÂNIA 
                                             JUDEŢUL BUZĂU 

  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU 
- Serviciul Resurse Umane, Prognoză, Organizare,  

Cooperare Interinstituţională  - 
- Serviciul Juridic - 

                                 Nr. 7.041/13.03.2017    

              

R A P O R T  C O M U N 
la proiectul de hotărâre privind mandatarea Primarului Municipiului Buzău  

de a stabili structura de guvernanţă corporativă pentru  
întreprinderile publice potrivit legislaţiei în vigoare 

 
 
În conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 193/2016 privind aprobarea 

organigramei şi statului de funcţii ale Primarului Municipiului Buzău pentru 
anul 2016, cu modificările şi completările ulterioare, suspendată prin sentinţa 
nr. 754/25.10.2016 pronunţată de Tribunalul Buzău. 

H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a 
întreprinderilor publice; 

- dispoziţiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă, 
actualizată; 

- prevedetile art. III din Legea nr. 111/2016 pentru aprobarea O.U.G.           
nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, 
actualizată, propunem iniţierea unui proiect de hotărâre pentru mandatarea 
Primarului Municipiului Buzău de a stabili o structură de guvernanţă 
corporativă care să asigure implementarea guvernanţei corporative  la 
întreprinderile publice la care Consiliul Local este acţionar majoritar. 

Componenţa, atribuţiile, organizarea şi funcţionarea structurii se 
stabilesc prin dispoziţia Primarului Municipiului Buzău, iar atribuţiile vor fi 
cuprinse în fişa postului funcţionarilor publici respectivi. 

Având în vedere cele preznetate mai sus, apreciem că proiectul de 
hotărâre iniţiat de domnul primar a fost întocmit cu respectarea prevederilor 
legale în vigoare. 

 
 

ŞEF SERVICIU,       ŞEF SERVICIU,  
        Cristea Georgeta         Barbu Bogdan 
  
 
 
 


