
                                            
 
                                                      ROMÂNIA 

                                       JUDEŢUL BUZĂU 
                                     MUNICIPIUL BUZĂU 
                                     -CONSILIUL LOCAL- 
 

 
H O T Ă R Â R E 

 privind împuternicirea persoanei care va îndeplini formalităţile legale  
pentru dizolvarea şi lichidarea Societăţii Comerciale "Aquafor" S.A. Buzău 

  

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

ordinară şi în acelaşi timp în adunarea generală ordinară a acţionarului unic al 

Societăţii  Comerciale "Aquafor" S.A. Buzău; 
 Având în vedere: 
        - expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr.                
39/CLM/25.01.2017, prin care se propune împuternicirea persoanei care va 
îndeplini formalităţile legale pentru dizolvarea şi lichidarea Societăţii Comerciale 
"Aquafor" S.A. Buzău; 
 - raportul Serviciului Resurse Umane, Prognoză, Organizare, Cooperare 
Interinstituţională înregistrat sub nr. 2.069/25.01.2017, precum şi avizul 
Comisiei pentru administraţia publică, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii 
publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor din cadrul Consiliului 
Local al Municipiului Buzău;  
         - Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 116/15 iulie 2016; 
         - Notificarea nr. 27.300/28.11.2016  transmisă, prin executor judecătoresc, 
preşedintelui Consiliului de administraţie al S.C. "Aquafor" S.A. Buzău; 
         - prevederile art. 227, lit. d) şi art. 252 şi următoarele din Legea nr. 
31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

În temeiul art. 36, alin. (1) şi alin. (2), lit. b), alin. (3), lit. c) şi alin. (7), 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 Ş T E : 
 
 

Art.1.- (1) Se împuterniceşte doamna Pascu Carmen în vederea 
îndeplinirii formalităţilor legale pentru dizolvarea şi lichidarea Societăţii 
Comerciale "Aquafor" S.A. Buzău, în conformitate cu dispoziţiile Hotărârii 
Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 116/15 iulie 2016. 

         (2) Doamna Pascu Carmen, desemnată la alin. (1), are domiciliul în 
municipiul Buzău, cartier Dorobanţi 2, bl. F19, sc. A, et. 2, apt. 9, şi se 
legitimează cu carte identitate seria XZ nr. 706796, eliberat de SPCLEP Buzău 
la data de 15.06.2015, având CNP: 2680217100071; 



 
Art.2.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Resurse 

Umane, Prognoză, Organizare, Cooperare Interinstituţională, precum şi 
Societatea Comercială “Aquafor” S.A Buzău vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

 
 
 
 

PREȘEDINTELE ȘEDINŢEI, 
consilier Vasile Murguleţ 

 
 
 
 
                                               

 
 

                                                                

CONTRASEMNEAZĂ: 
                                                                                          SECRETARUL  
                                                                                   MUNICIPIULUI BUZĂU, 

  Diana Mariana Pavel 
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Buzău, 26 ianuarie 2017 
Nr. 22 
 
 
 
 
 
 
 
 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău 
în şedinţa din data 26 ianuarie 2017, cu respectarea prevederilor art. 45, alin. (1) 
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. 


