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H O T A R A R E 
pentru majorarea indemnizaţiilor membrilor consiliului de administraţie  

al Societăţii Comerciale " Pieţe, Târguri şi Oboare" S.A. Buzău  
 
.             Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 
ordinară şi în acelaşi timp în adunarea generală ordinară a acţionarului unic al 
Societăţii Comerciale " Pieţe, Târguri şi Oboare SA Buzău; 
 Având în vedere: 

- adresa Societății Comerciale “Piețe Târguri și Oboare” S.A Buzău nr. 
2414/11.12.2017 ; 
        - expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub 
nr.584/CLM/12.12.2017, prin care se propune majorarea indemnizaţiei 
membrilor consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale " Pieţe, Târguri şi 
Oboare" S.A. Buzău; 
        - raportul Serviciului Resurse Umane, Prognoză, Organizare, Cooperare 
Interinstituţională nr. 33255/11.12.2017; 
         - avizul Comisiei pentru administraţie publică, juridică şi de disciplină, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor a 
Consiliului Local al Municipiului Buzău; 
         - avizul comisiei pentru patrimoniu activități economico-financiare a 
Consiliului Local al Municipiului Buzău; 
 - 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 şi Lege nr,111/2016;   
 - prevederile art. 31, alin. (2), lit. c)  din Actul Consitutiv actualizat al 
Societăţii Comerciale " Pieţe, Târguri şi Oboare" S.A. Buzău, aprobat prin 
Hotărârea nr. 65/2009,şi modificat şi completat nr.29/2015 şi 81/2015 a 
Consiliului Local al Municipiului Buzău.  
         -prevederile art. 111, alin. (2), lit. c) coroborat cu art. 113 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. 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 A R A S T E : 
 

 Art.1- Începând cu 01 ianuarie 2018 remuneraţia membrilor neexecutivi şi 
executivi ai consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale " Pieţe, Târguri 
şi Oboare" S.A. Buzău se majorează cu 20 % faţă de nivelul indemnizaţiei 
acordate pentru luna decembrie 2017. 
 Art.2- Hotărârile nr. 143/2016 şi 252/2017 ale Consiliului Local al 
Municipiului Buzău se modifică în mod corespunzător . 



 Art.3- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Resurse 
Umane, Prognoză, Organizare, Cooperare Interinstituţională, precum şi consiliul 
de administraţie al Societăţii Comerciale " Pieţe, Târguri şi Oboare" S.A. Buzău 
vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.          
 

PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI, 
consilier Alexandru Mihai 

 
 
                                                                      CONTRASEMNEAZA: 
                                                                          SECRETARUL 
                                                                      MUNICIPIULUI BUZAU, 
                                                                              Eduard Pistol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                
Buzău, 18 decembrie 2017    
Nr.  363 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău 

în şedinţa din data 18 decembrie 2017, cu respectarea prevederilor art. 45, alin. 
(1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi 
actualizată, cu un număr de 17 voturi pentru, 5 abţineri şi -- vot împotrivă, din 
numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 22 consilieri prezenţi la şedinţă. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

          ROMANIA 
  JUDETUL BUZAU 
MUNICIPIUL BUZAU 
-  PRIMAR – 

 Nr. 584/CLM/12.12.2017 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre pentru majorarea indemnizaţiilor membrilor consiliului 

de administraţie al Societăţii Comerciale " Pieţe, Târguri şi Oboare" S.A. Buzău 
 
 
  Prin Hotărârea nr. 143/2016 a Consiliului Local al Municipiului Buzău a 
fost aprobată numirea membrilor consiliului de administraţie al Societăţii 
Comerciale " Pieţe, Târguri şi Oboare" S.A. Buzău . 
 Stabilirea remuneraţiei membrilor consiliului de administraţie a fost iniţial 
prin Hotărârea nr.143/2016 , modificată prin Hotărârea nr.252/2017 a consiliului 
de administraţie şi în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 
privind guvernanţa corporativă a intreprinderilor publice, ordonanţă care ulterior a 
fost modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2013 
şi Legea nr.111/2016. 
 Potrivit Ordonanţei de urgenţă a guvernului nr.79/2017 pentru modificarea 
şi completarea Codului Fiscal începând cu 01 ianuarie 2018 se modifică nivelul 
contribuţiilor de asigurări soociale şi impozit pe venit ce se achită de persoanele 
fizice pentru veniturile realizate din salarii şi asimilate salariilor, fapt ce impune o 
majorare a indemnizaţiilor membrilor consiliului de administraţie. 

Astfel, pentru ca nivelul indemnizaţiei membrilor executivi şi nenexecutivi 
ai consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale " Pieţe, Târguri şi Oboare 
"S.A. Buzău să rămână la acelaşi nivel net cu cel obţinut pentru luna decembrie 
2017, se impune majorarea cu 20% a indemnizaţiei actuale. 

Potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011, astfel cum a fost 
modificată prin Ordonanţa de urgenţa nr. 51/2013 şi legea nr111/2016 
remuneraţia directorului se stabileşte conform art. 38 de către consiliul de 
administraţie. 
 In acest sens a fost elaborat actulatul proiect de hotărâre, cu rugămintea 
de a fi adoptat în forma prezentată. 
   
 

PRIMAR, 
Constantin Toma 

 
 
 

                                    



 
 
 
 
 
                                                                              
                                                                 
                       ROMANIA 
                 JUDETUL  BUZAU 
        PRIMARIA MUNICIPIULUI BUZAU 
     - Serviciul Resurse Umane, Prognoză,  
 Organizare, Cooperare Interinstituţională - 
  Nr. 33255/11.12.2017 
 
  

R A P O R T 
la proiectul de hotărâre pentru majorarea indemnizaţiilor membrilor consiliului 
de administraţieal Societăţii Comerciale " Pieţe, Târguri şi Oboare" S.A. Buzău 

  
 
 Cu adresa nr. 584/CLM/12.12.1017 , conducerea Societăţii Comerciale 
"Pieţe, Târguri şi Oboare "S.A. Buzău solicită Consiliului Local al Municipiului 
Buzău, în calitate de autoritate tutelară, modificarea remuneraţiei membrilor 
consiliului de administraţie al societăţii,  remuneraţie stabilită prin Hotărârile nr. 
143/2016 şi nr.252/2017 ale Consiliului Local al Municipiului Buzău privind 
numirea membrilor consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale " Pieţe, 
Târguri şi Oboare" S.A. Buzău. 
 Solicitarea este motivată de faptul că prin aplicarea prevederilor 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.79/2017 pentru modificarea şi 
completarea Codului Fiscal începând cu 01 ianuarie 2018 se modifică nivelul 
contribuţiilor de asigurări sociale şi impozitul pe venit ce se achită de către 
persoanele fizice pentru veniturile realizate din salarii şi asimilate salariilor, fapt 
ce impune o majorare a indemnizaţiilor membrilor consiliului de administraţie. 

Astfel, pentru ca nivelul indemnizaţiei membrilor executivi şi nenexecutivi 
ai consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale " Pieţe, Târguri şi Oboare 
"S.A. Buzău să rămână la acelaşi nivel net cu cel obţinut pentru luna decembrie 
2017, se impune majorarea cu 20% a indemnizaţiei actuale.  

In sensul celor de mai sus s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre, cu 
rugămintea de a fi promovat pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local al 
Municipiului Buzău. 

   
        

Întocmit, 
Maria Manolache 


