
 
ROMÂNIA 

JUDETUL BUZĂU 
MUNICIPIUL BUZĂU 

                     CONSILIUL LOCAL  
 

H O T Ă R Â R E 
privind eliberarea din funcţie a unor membri ai consiliului de administraţie 

al Societăţii Comerciale "Urbis Serv" S.R.L Buzău 
 
 Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în 
şedinţă extraordinară şi în acelaşi timp în adunarea generală 
extraordinară a acţionarului unic al Societăţii Comerciale "Urbis Serv" 
S.R.L Buzău; 
 Având în vedere: 
        - expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată 
sub nr. 8/10.01.2017/CLM/, prin care se propune eliberarea din funcţie a 
unor membri ai consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale 
"Urbis Serv" S.R.L Buzău;   
        - raportul Serviciului Resurse Umane, Prognoză, Organizare, 
Cooperare Interinsituţională, înregistrat sub nr.692/10.01.2017, precum 
şi avizul Comisiei pentru administraţie publică, juridică şi de disciplină, 
apărarea ordinii şi liniştii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 
cetăţenilor a Consiliului Local al Municipiului Buzău; 
        -   prevederile art. 30, alin.(8) din O.U.G. nr. 109/2011 privind 
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 
111/2016; 
         - prevederile art. 13, alin. (1), lit. b) din Actul Constitutiv actualizat 
al Societăţii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău, aprobat prin 
Hotărârea nr. 16/1995 a Consiliului Local al Municipiului Buzău, 
modificat şi completat prin Hotărârile nr.112/2005, 111/2007. 
 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, precum şi 
art. 113, lit. m) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,    
 
                                    H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 
        Art.1.- Începând cu data de 16 ianuarie 2017 se eliberează la 
cerere, prin demisie, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, 
din funcţia membri al consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale 



"Urbis Serv" S.R.L Buzău, societate înfiinţată şi aflată sub autoritatea 
Consiliului Local al Municipiului Buzău, înregistrată la Registrul 
Comerţului sub nr. J10/247/1995 şi având codul unic de înregistrare 
fiscală 7158440, domnii: 

- Burada Petre 
- Dinu Ilie.   

 Art.2.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului 
Resurse Umane, Prognoză, Organizare, Cooperare Interinstituţională, 
precum şi consiliul de administraţie al Societăţii Comerciale "Urbis Serv" 
S.R.L Buzău vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 
consilier Vasile Murguleţ 

                                                           

                                   CONTRASEMNEAZĂ: 
                                 SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 

                                  Diana Mariana Pavel 
 

 
 
 
 

 
 
 
Buzău, 16 ianuarie 2017 
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Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului 
Buzău în şedinţa din data de 16 ianuarie 2017, 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,  - abţineri şi 1 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri 
în funcţie şi 22 consilieri prezenţi la sedinţă.  



 


