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HOTĂRÂRE 
privind acordarea unui mandat special domnului  

David Gheorghe prin care să reprezinte municipiul Buzău  
şi să voteze în cadrul şedinţei  Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor 
(AGOA) a S.C. „RER Ecologic Service” S.A. Buzău, din luna martie 2017 

 
 
 Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în 
şedinţă extraordinară; 
 Având în vedere: 

        - expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată 
sub nr.  123/CLM/2017, prin care se propune acordarea unui mandat 

special domnului David Gheorghe prin care să reprezinte municipiul Buzău 
şi să voteze în cadrul şedinţei  Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor 
(AGOA) a S.C. „RER Ecologic Service” S.A. Buzău, din luna martie 2017; 

       - raportul comun nr. 7100/2017 al Serviciului Juridic si al Serviciului  
Resurse Umane, Prognoză, Organizare, Cooperare Interinstituţională ; 
        - avizul Comisiei pentru administraţia publică, juridică şi de disciplină, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor a 
Consiliului Local al Municipiului Buzău;   
 -avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico-financiare a 
Consiliului Local al Municipiului Buzău; 
 - Hotărârea Consiliului Local nr. 153/26.09.2013 privind desemnarea 
reprezentantului municipiului Buzău în adunările generale ale acţionarilor 
Societăţii Comerciale „Rer Ecologic Service” S.A. Buzău; 
 - Adresa nr. 2139/02.03.2017 a S.C. “Rer Ecologic Service” Buzău 
S.A , prin care a fost transmisă ordinea de zi a AGOA; 
 - prevederile art.125 , alin. (1) şi (2) din Legea nr. 31/1990 privind 
societăţile comerciale , republicată, actualizată; 
 - prevederile art. 14 , alin. (1) şi (1^1) din O.G nr. 26/2013 privind 
întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care 
statul sau unităţile administrativ - teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari 
sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară ; 



 -prevederile art. 64^3 din O.U.G nr.109/2011 privind guvernanţa 
corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 - prevederile art. 2013-2038 din Codul Civil; 
  În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. a) şi  alin. (3), lit. c), art. 
37, art. 39, pct. (2), 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.- Se acordă mandat special domnului David Gheorghe, consilier 
superior, în cadrul aparatului de specialitate al primarului, reprezentant al 
Municipiului Buzău  în  Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. „Rer 
Ecologic Service” Buzău S.A., să participe şi să voteze în cadrul Adunării 
Generale Ordinare a Acţionarilor (AGOA) a S.C “RER Ecologic Service” 
Buzău S.A., din luna martie 2017, pct. 1 , 2 şi 3 înscrise pe ordinea de zi 
transmisă prin adresa nr. 2139/02.03.2017; 
 Art.2.- Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează 
domnul David Gheorghe ; 
 Art. 3 – Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică , respectiv 
se comunică Primarului municipiului Buzău , domnului Gheorghe David , 
Societăţii Comerciale ”RER Ecologic Service” Buzău S.A şi Instituţiei 
Prefectului Judeţului Buzău în vederea exercitării controlului cu privire la 
legalitate 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
consilier Daniel Lambru 
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 SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 
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Buzău, 22 martie 2017     
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Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în 
şedinţa din data de 22 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 20 voturi pentru, 1 abţinere şi -- voturi împotrivă, din numărul total 
de 23 consilieri în funcţie şi 21 consilieri prezenţi la şedinţă. 


