ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
- CONSILIUL LOCAL –
HOTĂRÂRE
privind acordarea avizului pentru numirea în funcția de
director executiv al Societății Comerciale “Urbis Serv” S.R.L Buzău,
precum şi pentru acordarea avizului în vederea stabilirii drepturilor sale
de salarizare
Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în
şedinţă ordinară,
Având în vedere:
-adresa Societății Comerciale “Urbis Serv” S.R.L Buzău nr. 556
din 07.02.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Buzău sub
nr.43/CLM/07.02.2018;
- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău
nr.43/CLM/07.02.2018 prin care se propune acordarea avizului pentru
numirea în funcția dedirector executiv al Societății Comerciale “Urbis
Serv” S.R.L Buzău, precum şi pentru acordarea avizului în vederea
stabilirii drepturilor sale de salarizare
- raportul comun al Serviciului Resurse Umane, Prognoză,
Organizare, Cooperare Interinstituțională și al Serviciului Juridic
nr.4377/08.02.2018;
- avizul Comisiei pentru administrație publică, juridică și de
disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților
cetățenești a Consiliului Local al Municipiului Buzău;
- avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico –
financiare a Consiliului Local al Municipiului Buzău;
- Hotărârea nr. 3/05.02.2018 privind validarea concursului pentru
funcţia de director executiv al S.C URBIS SERV SRL Buzău a
Consiliului de administraţie al Societății Comerciale Urbis Serv S.R.L.
-dispoziţiile art. 15, lit. k) din Actul constitutiv al S.C URBIS SERV
S.R.L, dispoziţii conform cărora, Consiliul de Administraţie are, printre
alte atribuţii, ,,propune numirea şi revocarea directorilor societății
comerciale, le stabilește drepturile de salarizare precum și celelalte
drepturi de personal cu avizul adunării generale a asociatului unic,, ;

-dispoziţiile art. 142 din Legea 31/1990 şi ale art. 9 din O.U.G
109/2011 conform cărora Consiliul de Administraţie,...numeşte şi revocă
directorii şi stabileşte remuneraţia lor ...,,
-dispoziţiile art. 35 din O.U.G 109 /2011 conform cărora ,,Consiliul
de administraţie deleagă conducerea unuia sau mai multor directori ...,,;
-dispoziţiile din Anexa cu nr. 1b a H.G 722/2016 cu privire la
Normele metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G 109/2011,
anexa în conformitate cu care elemente obligatorii ale contractului de
mandat sunt, printre altele, datele relative la durata mandatului precum
şi la plata lunară a unei indemnizaţii fixe;
- dispoziţiile art. 37 alin. 3) conform căruia “ remuneraţia membrilor
executivi ai consiliului de administraţie […este formată dintr-o
indemnizaţie fixă lunară care nu poate depăşi de şase ori media pe
ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut pentru activitatea
desfaşurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de
societate…”
-dispoziţiile art. 38 din O.U.G 109/2011 conform cărora
„remuneraţia directorilor este stabilită de consiliul de administraţie [... şi
este formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară stabilită în limitele prevăzute
la art. 37 alin. 3...”;
-avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economic-financiare
a Consiliului Local al Municipiului Buzău a Consiliului Local al
Municipiului Buzău;
- avizul Comisiei pentru administraţie publică, juridică şi de
disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor
cetăţenilor a Consiliului Local al Municipiului Buzău;
În temeiul art. 36, alin.(1), alin.( 2), lit. a și alin. (3) , lit. c), art. 45,
alin. (1) și alin. (5) precum şi art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1- Se acordă avizul cu privire la numirea in functia de director
executiv a domnului ing. Nicoară Silviu, începând cu data adoptării
prezentei hotărâri, pentru o perioadă de 4 ani.

Art. 2 – Se acordă avizul cu privire la drepturile de salarizare ale
persoanei nominalizate la art.1, respectiv indemnizaţia fixă lunară în
cuantum de 14 190 lei brut.
Art. 3- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului
Resurse Umane, Prognoză, Organizare, Cooperare Interinstituțională,
Serviciului Juridic precum și Societatea Comercială “Urbis - Serv” S.R.L.
Buzău vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri .
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,
consilier Mihai Alexandru

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Eduard Pistol

Buzău, 15 februarie 2018
Nr.36

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului
Buzău în şedinţa din data de 15 februarie 2018 cu respectarea
prevederilor art. 45, alin. (1) și alin. (5) din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, cu un număr de
17 voturi pentru, 4 abţineri, şi -- voturi împotrivă, din numărul total de 23
consilieri în funcţie şi 21 consilieri prezenţi la şedinţă

ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
-PRIMARNr. 43 /CLM/07.02.2018

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind acordarea avizului pentru numirea în
funcția de director executiv al Societății Comerciale “Urbis Serv” S.R.L
Buzău, precum şi pentru acordarea avizului în vederea stabilirii
drepturilor sale de salarizare

Având in vedere:
-adresa S.C URBIS SERV SRL Buzău nr. 556 din 07.02.2018,
înregistrată la Primăria Municipiului Buzău cu nr. 43/07.02.2018;
-faptul că prin Hotărârea nr 3/05.02.2018 privind validarea
concursului pentru funcţia de director executiv al SC URBIS SERV SRL
Buzău, emisă de Consiliul de administraţie, precum şi prin Procesul
verbal cu nr. 246/ 22 01 2018 întocmit de Comisia de nominalizare şi
remunerare stabilită prin Hotărârea cu nr 26/ 2017 a Consiliului de
Administraţie al SC URBIS SERV SRL, a fost declarată câştigătoare
candidatura d-lui ing. Nicoara Silviu cu privire la ocuparea postului de
director executiv al SC URBIS SERV SRL ;
-dispoziţiile art. 15 lit. k) din Actul constitutiv al SC URBIS SERV
SRL , dispoziţii conform cărora, Consiliul de Administraţie are, printre
alte atribuţii, şi ,, ... numirea şi revocarea directorilor [...., cu avizul
adunării generale a asociatului unic...,, ;
-dispoziţiile art. 142 din Legea 31/1990 şi ale art. 9 din OUG
109/2011 conform cărora Consiliul de Administraţie ,,...numeşte şi
revocă directorii şi stabileşte remuneraţia lor ...,,
-dispoziţiile art. 35 din OUG 109 /2011 conform cărora ,,Consiliul
de administraţie deleagă conducerea unuia sau mai multor directori ...,,;
-dispoziţiile din Anexa cu nr. 1b a HG 722/2016 cu privire la
Normele metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG 109/2011,

anexa în conformitate cu care elemente obligatorii ale contractului de
mandat sunt, printre altele, datele relative la durata mandatului precum
şi la plata lunară a unei indemnizaţii fixe;
- dispoziţiile art. 37 alin. 3) conform căruia “ remuneraţia membrilor
executivi ai consiliului de administraţie […este formată dintr-o
indemnizaţie fixă lunară care nu poate depăşi de şase ori media pe
ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut pentru activitatea
desfaşurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de
societate…”
-dispoziţiile art. 38 din OUG 109/2011 conform cărora „remuneraţia
directorilor este stabilită de consiliul de administraţie [... şi este formată
dintr-o indemnizaţie fixă lunară stabilită în limitele prevăzute la art. 37
alin. 3...”;
În sensul celor de mai sus s-a elaborat alăturatul proiect de
hotărâre pe care vă rog să-l adoptați în forma prezentată.
PRIMAR,
Constantin Toma

ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
-Serviciul Juridic –
-Serviciul Resurse Umane, Prognoză Organizare,
Cooperare InterinstituționalăNr. 4377/08.02.2018

RAPORT COMUN DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind acordarea avizului pentru numirea în
funcția de director executiv al Societății Comerciale “Urbis Serv” S.R.L
Buzău, precum şi pentru acordarea avizului în vederea stabilirii
drepturilor sale de salarizare

Având în vedere adresa S.C. URBIS SERV SRL Buzău nr. 556 din
07.02.2018, înregistrată la Primăria Muncipiului Buzău, județul Buzău cu
nr. 43/07.02.2018, prin care solicită Consiliului Local al Municipiului
Buzău emiterea avizului cu privire la numirea directorului executiv,
conform dispozițiilor art. 15, lit. k din Actul constitutiv al S.C URBIS
SERV S.R.L Buzău, actualizat, ca urmare a Proiectului de hotărâre inițiat
de către Primarul Municipiului Buzău am constatat că acesta este
întocmit în conformitate cu :
- prevederile Hotărârii nr. 3/2018 privind validarea concursului pentru
funcția de director executiv al S.C URBIS SERV SRL Buzău emisă
de Consiliul de Administrație ;
- procesul verbal nr. 246/22.01.2018 întocmit de Comisia de
nominalizare și remunerare stabilită prin Hotărârea nr. 26/2017 a
Consiliului de Administrație al SC URBIS SERV SRL ;
- având în vedere dispozițiile art. 142 din Legea nr. 31/1990 a
societăților comerciale, republicată și actualizată ;
- prevederile art. 9, art.35, art. 37 alin.3 și art. 38 din OUG nr.
109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice ;
- prevederile din Anexa nr. 1b a H.G. nr. 722/2016 cu privire la
Normele metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr.
109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice,
și îndeplinește condițiile cerute de lege.

Având în vedere dispozițiile art. 44, alin.1 din Legea nr. 215/2001
privind legea administrației publice locale, avizăm favorabil proiectul de
hotărâre pentru emiterea avizului cu privire la numirea domnului Nicoară
Silviu în funcția de director executiv al S.C ,, Urbis Serv” S.R.L. Buzău,
precum și a dreptului cu privire la indemnizația fixă lunară, în
conformitate cu dispozițiile O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanța
corporativă a întreprinderilor publice și ale H.G. nr. 722/2016 cu privire la
Normele Metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr.
109/2011.

Serviciul Resurse Umane
Șef serviciu,
Dinu Gianina Cristina

Serviciul Juridic,
Viorel Dima

