
 
ROMÂNIA 

JUDETUL BUZĂU 
MUNICIPIUL BUZĂU 

                             CONSILIUL LOCAL  
 

H O T Ă R Â R E 
privind eliberarea domnului Sava George  

 din funcţia de membru al consiliului de administraţie al  
Societăţii Comerciale " Ecogen Energy" S.A. Buzău 

 
 
 Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 
ordinară  
 Având în vedere: 
        - expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr. 
191/CLM/2017, prin care se propune eliberarea domnului Sava George din 
funcţia de membru al consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale " 
Ecogen Energy" S.A. Buzău; 
        - raportul Serviciului Resurse Umane, Prognoză, Organizare, Cooperare 
Interinstituţională nr.10747/2017,precum şi 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 ; 
         -  demisia domnului Sava George înregistrată sub nr. 191/2017; 
         -  prevederile art. 30, alin.(8) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța 
corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu 
modificările și completările ulterioare 
          - prevederile H.G nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice; 
 - art. 113, lit. m) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;    
 In temeiul art. 36, alin. (2), lit. a) şi alin. (3), lit. c), art. 36, alin. (9) , art. 45, 
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 Ș T E : 
 
        Art.1.- Începând cu data adoptării prezentei hotărâri domnul Sava George 
se eliberează la cerere, pentru motive personale, înainte de expirarea duratei 
normale a mandatului, din funcţia membru al consiliului de administraţie al 
Societăţii Comerciale " S.C Ecogen Energy " S.A Buzău, societate înfiinţată şi 
aflată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Buzău, înregistrată la 
Registrul Comerţului sub nr.  J10 /191/2008   şi având codul unic de înregistrare 
fiscală 23241660;  
 
 



 
 

-2- 
 

 Art.2.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Resurse 
Umane, Prognoză, Organizare, Cooperare Interinstituţională, precum şi consiliul 
de administraţie al Societăţii Comerciale " Ecogen Energy " S.A Buzău vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
                                            PREȘEDINTELE ȘEDINŢEI, 

      consilier  Daniel Lambru 

 

 
 

CONTRASEMNEAZĂ: 
       SECRETARUL                      
MUNCIPIULUI BUZAU 

 Roxelana Radu 
 
 
 
 
 

 
Buzău,  28 aprilie 2017 
 Nr. 98 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău 
în şedinţa din data de 28 aprilie 2017, cu respectarea prevederilor art. 45, alin. 
(1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi 
actualizatã, cu un număr de 22 voturi pentru,  -- abțineri șI -- voturi împotrivă, 
din numărul total de 23 consilieri în funcție și 22 consilieri prezenți la sedință. 
 
 
          



 
     
 
          ROMÂNIA 
   JUDEȚUL  BUZĂU 
  MUNICIPIUL BUZĂU 

- PRIMAR – 
   Nr. 191/CLM/2017   
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind eliberarea domnului Sava George  

 din funcţia de membru al consiliului de administraţie al  
Societăţii Comerciale " Ecogen Energy" S.A. Buzău 

 
 

 
  Prin Hotărârea nr. 164/2016 a Consiliului Local al Municipiului Buzău, 

domnul Sava George a fost numit membru în consiliul de administraţie al 
Societăţii Comerciale " Ecogen Energy" S.A. Buzău.  
 Prin cererea înregistrată la Primaria municipiului Buzău sub nr. 
191/CLM/2017,  domnul Sava George a solicitat eliberarea din funcţie, prin 
demisie.    
 Faţă de cele de mai sus propun eliberarea domnului Sava George din 
funcţia de membru al consiliului de administraţie al Societăţii " Ecogen Energy " 
S.A Buzău începând cu data adoptării prezentei hotărâri.   
 In sensul celor de mai sus s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre, cu 
rugămintea de a fi adoptat în forma prezentată. 

 
 
 
 

PRIMAR, 

Constantin Toma 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ROMÂNIA 

JUDEȚUL  BUZĂU 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU 

- Serviciului Resurse Umane, Prognoză, 
Organizare, Cooperare Interinstituţională- 

 Nr. 10747/2017 
 
 

R A P O R T 
la proiectul de hotărâre privind eliberarea domnului Sava George 

 din funcţia de membru al consiliului de administraţie al  
Societăţii Comerciale " Ecogen Energy " S.A. Buzău 

 
 

  Prin Hotărârea nr. 164/2016 a Consiliului Local al Municipiului Buzău, 
domnul Sava George a fost numit membru în consiliul de administraţie al 
Societăţii Comerciale " Ecogen Energy" S.A. Buzău.  
 Prin cererea înregistrată la Primaria municipiului Buzău sub nr. 
191/CLM/2017,  domnul Sava George a solicitat eliberarea din funcţie.     
 Faţă de cele de mai sus propun eliberarea domnului Sava George din 
funcţia de membru al consiliului de administraţie al Societăţii " Ecogen Energy " 
S.A Buzău începând cu data adoptării prezentei hotărâri.   
 In sensul celor de mai sus s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre, cu 
rugămintea de a fi adoptat în forma prezentată. 

 
 

 
 

Serviciului Resurse Umane, Prognoză, 
Organizare, Cooperare Interinstituţională 

Sef serviciu, 
Georgeta Cristea 

 
 
 


