
 
        ROMÂNIA  
JUDEŢUL BUZĂU 

 MUNICIPIUL BUZĂU 
                                            - CONSILIUL LOCAL - 
 

H O T Ă R Â R E 
privind constituirea comisiei de selecţie şi a comisiei de  

soluţionare a contestaţiilor în vederea desemnării  
administratorilor din întreprinderile publice aflate sub  

autoritatea Consiliului Local al Municipiului Buzău 
 

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 
ordinară; 

Având în vedere: 
           • expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată 
sub numărul  327/CLM/24.10.2018, prin care se propune constituirea comisiei 
de selecţie selecţie şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor în vederea 
desemnării administratorilor din întreprinderile publice aflate sub autoritatea 
Consiliului Local al Municipiului Buzău; 

 raportul de specialitate nr. 31.337/24.10.2018 al Serviciului Resurse 
Umane, Prognoză, Organizare, Cooperare Interinstituţională din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului 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 art. 5, alin. (5) şi art. 29, alin. (3) din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a 
întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016; 

  prevederile secţiunii a 3-a, art. 11, alin. (1) şi (3) şi art. 12, lit. a) din 
Normele metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a 
întreprinderilor publice, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 722/2016; 

 prevederile Legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

În temeiul art. 36, alin. (2), lit. a) şi alin. (3), lit. c), art. 45, alin. (1) şi alin. 
(5) 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 constituie comisia de selecţie și comisia de soluţionare a 
contestaţiilor în vederea desemnării administratorilor din întreprinderile 
publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Buzău, în 
următoarea componenţă: 

a) Comisia de selecţie: 
- Apostu Ionuţ – Sorin - viceprimar, preşedinte; 
- Ion Rodica - director executiv al Direcţiei Finanţe Publice Locale,  

membru; 
 



 
- Dinu Gianina - Cristina - şef Serviciu Resurse Umane, Prognoză, 

Organizare, Cooperare Interinstituţională, membru;             
- Iordache Garofiţa  - şef Birou Comerţ şi Transporturi Locale, membru;          
- Cristea Antonina - Nina - inspector Serviciul Resurse Umane, 

Prognoză, Organizare, Cooperare Interinstituţională, membru; 
b)  Comisia de soluţionare a contestaţiilor: 
- Antonescu Gabriela – director executiv al Direcției de Asistență 

Socială, preşedinte; 
- Ionel Ivan - inspector Serviciul Resurse Umane, Prognoză, 

Organizare, Cooperare Interinstituţională, membru;                
- Boricianu Carmen - inspector Serviciul Resurse Umane, Prognoză, 

Organizare, Cooperare Interinstituţională, membru; 
- Necula Janeta - Marcela - consilier Serviciul Buget Finanțe, membru; 
- Preda Anișoara - director executiv al Direcției Servicii Publice, 

membru; 
Secretariatul comisiilor va fi asigurat de către domnul Androne Florea - 

consilier Serviciul Resurse Umane, Prognoză, Organizare, Cooperare 
Interinstituţională. 

    Art. 2.- Comisia de selecţie constituită potrivit art. 1 va îndeplini 
atribuţiile prevăzute la art. 1, punctul 6 din Anexa nr. 1 a Hotărârii Guvernului 
nr. 722/2016. 

  Art. 3.- Hotărârea nr. 11/29 ianuarie 2018 se revocă. 
  Art. 4.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului 

Resurse Umane, Prognoză, Organizare, Cooperare Interinstituţională și a 
persoanelor nominalizate la art. 1, va aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri.  

 
PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI, 
consilier Ionuţ – Sorin Apostu  

 
 

 
                                        CONTRASEMNEAZĂ: 
                                                     SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 
                                                                               Eduard Pistol 
 

 
 
 
 
 

Buzău, 31 octombrie 2018 
Nr. 247 
 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău 
în şedinţa din data de 31 octombrie 2018, cu respectarea prevederilor art. 45, 
alin. (1) și (5) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată şi actualizată, cu un număr de 22 voturi pentru, 0 abţineri şi 0 voturi 
împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 22 consilieri prezenţi la 
şedinţă. 



            
          ROMÂNIA 
    JUDEŢUL BUZĂU 
  MUNICIPIUL BUZĂU 
          - PRIMAR - 
Nr. 327/CLM/24.10.2018 
 

 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind constituirea comisiei de selecţie şi a comisiei 

de soluţionare a contestaţiilor în vederea desemnării administratorilor din 
întreprinderile publice aflate sub autoritatea  

Consiliului Local al Municipiului Buzău 
 
 

Având în vedere: 

 Raportul nr. 31.337/24.10.2018 al Serviciului Resurse Umane, 
Prognoză, Organizare, Cooperare Interinstituţională prin care se propune 
constituirea comisiei de selecţie a administratorilor din întreprinderile publice 
aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Buzău şi a comisiei de 
soluţionare a contestaţiilor în componenţa propusă; 

 prevederile art. 5, alin. (5) şi art. 29, alin. (3) din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a 
întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016; 

 prevederile secţiunii a 3- a, art. 11, alin. (1) şi (3) şi art. 12, lit. a) din 
Normele metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a 
întreprinderilor publice, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 722/2016; 

  prevederile Legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, se impune constituirea unei comisii de selecţie a 
administratorilor din întreprinderile publice aflate sub autoritatea Consiliului 
Local al Municipiului Buzău cu respectarea prevederilor legislaţiei invocate 
mai sus. 

 Hotărârea nr. 11/29 ianuarie 2018 se revocă. 
Mai mult, având în vedere faptul că fie au încetat raporturile de serviciu, 

fie au  obținut transferul sau au încetat delegările/detașările unor funcționari 
publici care făceau parte din comisia de selecție, se impune constituirea unor 
noi comisii.  

În baza considerentelor expuse mai sus, s-a elaborat alăturatul proiect 
de hotărâre, cu rugămintea de a fi adoptat în forma prezentată. 
 

 P R I M A R, 
 Constantin Toma 

 
 

 
                     
 



 
   ROMÂNIA 

    JUDEŢUL BUZĂU 
      MUNICIPIUL BUZĂU 

      PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU 
       - Serviciul Resurse Umane, Prognoză, 

       Organizare, Cooperare Interinstituţională - 
      Nr. 31.337/24.10.2018 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind constituirea comisiei de selecţie şi a comisiei 

de soluţionare a contestaţiilor în vederea desemnării administratorilor din 
întreprinderile publice aflate sub autoritatea  

Consiliului Local al Municipiului Buzău 
 

   
        Potrivit prevederilor art. 5, alin. (5) din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor 
publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, desemnarea membrilor consiliului 
de administraţie va fi făcută în baza unei evaluări sau selecţii prealabile 
efectuate de o comisie organizată la nivelul autorităţii publice tutelare, iar în 
cazul reprezentantului Ministerului Finanţelor Publice de o comisie organizată 
la nivelul acestei instituţii şi ale art. 29, alin. (3), la  companii şi societăţi 
naţionale, societăţi la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este 
acţionar unic, majoritar sau la care deţine controlul, în cazul în care 
autoritatea publică tutelară, în numele acţionarului - stat sau unitate 
administrativ-teritorială, sau întreprinderea publică care deţine o participaţie 
majoritară sau de control propune candidaţi pentru funcţiile de membri ai 
consiliului de administraţie, aceste propuneri sunt făcute în baza unei selecţii 
prealabile efectuate de o comisie formată din specialişti în recrutarea 
resurselor umane.   Potrivit prevederilor secţiunii a 3-a, art. 11, alin. (1) din 
Normele metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a 
întreprinderilor publice, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 722/2016,  
comisia de selecţie se înfiinţează prin act administrativ al autorităţii publice 
tutelare, iar potrivit prevederilor alin. (3), preşedintele comisiei trebuie să îşi 
desfăşoare activitatea în cadrul autorităţii publice tutelare, cerinţă ce nu este 
obligatorie pentru ceilalţi membri ai comisiei şi ale art. 12, lit. a), comisia de 
selecţie, în cazul în care nu au fost contractate serviciile unui expert 
independent, derulează întreaga procedură de selecţie şi propune candidaţii 
selectaţi în lista scurtă în vederea numirii pentru poziţia de membri în consiliu.  
Pe baza raportului privind numirile finale întocmit în acest scop s-a contituit 
comisia de selecţie a administratorilor din întreprinderile publice aflate sub 
autoritatea Consiliului Local al Municipiului Buzău prin Hotărârea nr. 11 din 
data de 29 ianuarie 2018 a Consiliului Local al Municipiului Buzău. 

Având în vedere faptul că fie au încetat raporturile de serviciu, fie au  
obținut transferul sau au încetat delegările/detașările unor funcționari publici 
care făceau parte din comisia de selecție, se impune constituirea unor noi 
comisii.  



 
Având în vedere cele de mai sus, vă rugăm să aprobaţi numirea 

reprezentanţilor municipiului în comisia de selecţie  a administratorilor din 
întreprinderile publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului 
Buzău şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor prin includerea pe ordinea 
de zi a şedinţei a proiectului de hotărâre anexat, în următoarea componenţă: 

a) Comisia de selecţie: 
- Apostu Ionuţ – Sorin - viceprimar, preşedinte; 
- Ion Rodica - director executiv al Direcţiei Finanţe Publice Locale,  

membru; 
- Dinu Gianina - Cristina - şef Serviciu Resurse Umane, Prognoză, 

Organizare, Cooperare Interinstituţională, membru;             
- Iordache Garofiţa  - şef Birou Comerţ şi Transporturi Locale, membru;          
- Cristea Antonina - Nina - inspector Serviciul Resurse Umane, 

Prognoză, Organizare, Cooperare Interinstituţională, membru; 
b)  Comisia de soluţionare a contestaţiilor: 
- Antonescu Gabriela – director executiv al Direcției de Asistență 

Socială, preşedinte; 
- Ionel Ivan - inspector Serviciul Resurse Umane, Prognoză, 

Organizare, Cooperare Interinstituţională, membru;                
- Boricianu Carmen - inspector Serviciul Resurse Umane, Prognoză, 

Organizare, Cooperare Interinstituţională, membru; 
- Necula Janeta - Marcela - consilier Serviciul Buget Finanțe, membru; 
- Preda Anișoara - director executiv al Direcției Servicii Publice, 

membru; 
Secretariatul comisiilor va fi asigurat de către domnul Androne Florea 

– consilier Serviciul Resurse Umane, Prognoză, Organizare, Cooperare 
Interinstituţională. 

Hotărârea nr. 11/29 ianuarie 2018 se revocă. 
 
 

 
             Şef serviciu,                                                                   Întocmit, 
      Gianina-Cristina Dinu                                                     Florea Androne    

              


