
  

 

    ROMÂNIA 
      JUDEŢUL BUZĂU 

      MUNICIPIUL BUZĂU 
- CONSILIUL LOCAL - 

 
 

H O T Ă R Â R E 
pentru aprobarea planului de administrare al Consiliului de administraţie al 

Societăţii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău pe  
perioada rămasă de mandat, respectiv noiembrie 2017 – martie 2020 

 
 Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit in şedinţa 
ordinară şi in acelaşi timp în adunare generală extraordinară a asociatului unic al 
Societăţii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău; 
 Având in vedere: 

- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr. 
228/CLM/19.07.2018, prin care se propune aprobarea planului de administrare al 
Consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău pe 
perioada ramasa de mandat, respectiv noiembrie 2017 – martie 2020; 

- raportul nr. 20.879/20.07.2018 al Direcției Tehnice; 
- avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico-financiare 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; 

- prevederile hotărârii nr. 24 din 25 iunie 2018 a Consiliului de administraţie 
al Societăţii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău; 

- prevederile art. 30, art. 36, precum si ale art. 64, alin. (2) din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a 
întreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 

În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. (2), lit. a) şi d), alin. (3), lit. c) , respectiv 
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. 196¹ din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu 
modificarile şi completările ulterioare,  

 
H O T Ă R Ă Ş T E:  

 
 Art.1.- Se aprobă planul de administrare al consiliului de administraţie al 
Societăţii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău privind strategia de administrare 
pentru atingerea obiectivelor şi criteriilor de performanţă in perioada ramasa de 
mandat, respectiv noiembrie 2017 – martie 2020, plan de administrare prevăzut 
în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 



  

 

 Art.2.- Se mandatează primarul municipiului Buzău să semneze, în numele 
şi pe seama Consiliului Local al municipiului Buzău, actele adiţionale la 
contractele de mandat cu membrii consiliului de administraţie al Societăţii 
Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău, care privesc obiectivele şi indicatorii de 
performanţă, precum şi criteriile şi condiţiile de evaluare a indicatorilor de 
performanţă. 
 Art.3.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Tehnice, 
Serviciului Juridic şi Contencios Administrativ, precum şi consiliul de 
administraţie al Societăţii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău, vor aduce la 
indeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ, 
consilier Maria Ionescu 

 
 
 
 
 

                                                                   CONTRASEMNEAZĂ: 
SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 

Eduard Pistol 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Buzău, 27 iulie 2018 
Nr. 166 
 
 
 

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în 
şedinţa din data de 27 iulie 2018, cu respectarea prevederilor art. 45, alin. (1) din 
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, cu 
un număr de 20 voturi pentru, --- abţineri şi --- voturi împotrivă, din numărul total 
de 23 consilieri în funcţie şi 21 consilieri prezenţi la şedinţă. 

Domnul consilier Dunel Alexandru nu votează. 



  

 

ROMÂNIA 
   JUDEŢUL BUZĂU 
 MUNICIPIUL BUZĂU 
          -PRIMAR- 
Nr. 228/CLM/19.07.2018 
 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea planului de administrare al 

Consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. 
Buzău pe perioada noiembrie 2017 – martie 2020 

 
 
 În conformitate cu cerinţa art. 30, art. 36, precum şi ale art. 64, alin. (2) din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă 
a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare consiliul de 
administraţie al unei societăţi comerciale, la care statul sau o unitate 
administrativ teritorială este acţionar unic, majoritar sau la care deţine controlul, 
elaborează şi prezintă adunării generale a acţionarilor, spre aprobare, planul de 
administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor şi criteriilor 
stabilite in contractele de mandat ale administratorilor. 
 În conformitate cu cele prevăzute mai sus, consiliul de administraţie al 
Societăţii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău, în componenţa desemnată prin 
Hotărârea nr. 40/2016 a Consiliului Local al Municipiului Buzău şi completată prin 
Hotărârea nr. 304 din data de 27 octombrie 2017 a Consiliului Local al 
Municipiului Buzău, a transmis spre aprobare autorităţii tutelare Hotărârea nr. 24 
din 25 iunie 2018 prin care a insusit planul de administrare al societăţii, pe 
perioada rămasă de mandat, respectiv noiembrie 2017 – martie 2020, care 
cuprinde strategia de administrare a societăţii pentru atingerea obiectivelor şi 
criteriilor de performanţă stabilite în contractele de mandat. 
 Faţă de cele arătate, supun aprobării dumneavoastră alăturatul proiect de 
hotărâre, cu rugămintea de a fi adoptat în forma prezentată. 
 
 

PRIMAR 
Constantin Toma 

 
 

 
 

 
 

 



  

 

ROMĂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU 
                     - Direcția Tehnică - 

Nr. 20.879/20.07.2018 
 
 
 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea planului de administrare al 

Consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. 
Buzău pe perioada noiembrie 2017 – martie 2020 

 
 
 În conformitate cu cerinţa art. 30, art. 36, precum şi ale art. 64, alin. (2) din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă 
a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul de 
administraţie al unei societăţi comerciale, la care statul sau o unitate 
administrativ teritorială este acţionar unic, majoritar sau la care deţine controlul, 
elaborează şi prezintă adunării generale a acţionarilor, spre aprobare, planul de 
administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor şi criteriilor 
stabilite în contractele de mandat. 
 Pentru respectarea cerinţei legale prevăzute mai sus, consiliul de 
administraţie al Societăţii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău, în componenţa 
desemnată prin Hotărârea nr. 40/2016 a Consiliului Local al Municipiului Buzău 
şi completată prin Hotărârea nr. 304 din data de 27 octombrie 2017 a Consiliului 
Local al Municipiului Buzău, a elaborat planul de administrare al consiliului de 
administraţie al Societăţii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău pe perioada 
rămasă de mandat, în vederea atingerii obiectivelor şi criteriilor de performanţă 
stabilite în contractele de mandat ale administratorilor. 
 Planul de administrare a fost însuşit de consiliul de administraţie al 
societăţii prin Hotărârea nr. 24 din 25 iunie 2018. 
 În sensul celor de mai sus s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre, cu 
rugămintea de a fi introdus pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local al 
Municipiului Buzău. 
 

 
DIRECTOR EXECUTIV, 

Anișoara Preda 


