
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
                                           CONSILIUL LOCAL 

                              
 

H O T Ă R Â R E 
privind numirea provizorie a unui membru în consiliul de 

administraţie al Regiei Autonome Municipale ”RAM” Buzău 
 

 Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 
ordinară şi în acelaşi timp în adunare generală ordinară a acţionarului unic al 
Regiei Autonome Municipale ”RAM” Buzău; 

 Având în vedere: 
 - adresa nr. 8766/14.11.2018 a Regiei Autonome Municipale ”RAM” 

Buzău, înregistrată la Primăria Municipiului Buzău la nr. 33.780/14.11.2018; 
- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău înregistrată sub 

nr. 366/CLM/22.11.2018, prin care se propune numirea provizorie a unui 
membru al consiliului de administraţie al Regiei Autonome Municipale ”RAM” 
Buzău;  

- raportul de specialitate nr. 35.059/22.11.2018 al Serviciului Resurse 
Umane, Prognoză, Organizare, Cooperare Interinstituţională; 

- HCL nr. 96/2015 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și 
funcționare, a structurii organizatorice și funcționale, a numărului de 
personal și a statului de funcții ale Regiei Autonome Municipale “RAM” 
Buzău; 

- HCL nr. 94/2016 privind numirea membrilor  consiliului de 

administrație al Regiei Autonome Municipale ”RAM” Buzău; 
- avizul Comisiei pentru administraţie publică, juridică şi de disciplină, 

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertaţilor cetăţenilor a 
Consiliului Local al Municipiului Buzău; 

- prevederile art. 5, art. 64^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu 
modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016; 

În temeiul art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. a) şi alin. (3), lit. c), art. 36, alin. 
(9), art. 45, alin. (1) şi (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 Ș T E:  
 

     Art.1.- De la data adoptării prezentei hotărâri, domnul Aurel Gubandru 
(identificat cu C.I seria XZ nr. 545836) se numește provizoriu, ca membru în 
consiliul de administraţie al Regiei Autonome Municipale ”RAM” Buzău, 
pentru o perioadă de maxim 4 luni, dar nu mai târziu de finalizarea procedurii 
de selecție a administratorilor.  



Art. 2. – Remunerația persoanei de la art. 1 este cea stabilită la art. 2 

din HCL nr. 94/2016 privind numirea membrilor  consiliului de administrație al 
Regiei Autonome Municipale ”RAM” Buzău. 
 Art.3. – Primarul Municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului 
Resurse Umane, Prognoză, Organizare, Cooperare Interinstituţională, 
precum şi consiliul de administraţie al Regiei Autonome Municipale ”RAM” 
Buzău, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
consilier Ionuț – Sorin Apostu 

 
 
 

 
                                               CONTRASEMNEAZĂ: 

                                                    SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 
                                               Eduard Pistol 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Buzău, 23 noiembrie 2018 
Nr. 285 
 

 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului 

Buzău în şedinţa din data de 23 noiembrie 2018, cu respectarea prevederilor  
art. 45, alin. (1) şi (5) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată şi actualizată, cu un număr de 21 voturi pentru, 0 abţineri şi 0 
voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 21 consilieri 
prezenţi la şedinţă. 



  ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

  MUNICIPIUL BUZĂU 
       PRIMAR 

Nr. 366/CLM/22.11.2018 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind numirea provizorie a unui membru  

în consiliul de administraţie al Regiei Autonome Municipale ”RAM” Buzău 
 

 
Prin adresa nr. 8766/14.11.2018, Regia Autonomă Municipală RAM 

Buzău a solicitat Consiliului Local al Municipiului Buzău, în calitate de 
autoritate publică tutelară, completarea consiliului de administrație al Regiei 
Autonome Municipale ”RAM” Buzău. 

Solicitarea se întemeiază pe faptul că pentru valabilitatea hotărârilor 
consiliului de administrație este necesară prezența a cel puțin 2/3 din 
numărul de membri ai consiliului (format din 5 membri), iar hotărârile se 
adoptă cu majoritatea absolută. 

Așadar, este necesară prezența, pentru realizarea cvorumului de 
ședință, a cel puțin unui număr de 4 membri din numărul total de 5 membri ai 
Consiliului de Administrație. 

În condițiile în care, la acest moment, unul din cele 5 locuri din cadrul 
consiliului de administrație este vacant, rezultat prin demisia domnului 
Ștefan Țăndărescu, în lipsa a cel puțin unui membru dintre cei 4 membri, nu 
se poate realiza prezența a cel puțin 2/3 din numărul total de membri, pentru 
a se putea adopta hotărâri. 

Obligativitatea adoptării acestui act administrativ rezultă din 
necesitatea asigurării cvorumului de ședință al consiliului de administrație, 
pentru a se putea adopta hotărâri legate de Regie, în scopul evitării unui 
blocaj al activității sale pe finalul anului 2018.  

Faţă de cele de mai sus, supun aprobării dumneavoastră proiectul de 
hotărâre anexat, cu rugămintea de a fi adoptat în forma prezentată. 

 
 PRIMAR, 

Constantin Toma 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
      Serviciul Resurse Umane, Prognoză, Organizare,  

Cooperare Interinstituţională  
                                         Nr. 35.059/22.11.2018 

 
RAPORT 

la proiectul de hotărâre privind numirea provizorie a unui membru  
în consiliul de administraţie al Regiei Autonome Municipale ”RAM” Buzău 
  

Prin adresa nr. 8766/14.11.2018, Regia Autonomă Municipală RAM 
Buzău a solicitat Consiliului Local al Municipiului Buzău, în calitate de 
autoritate publică tutelară, completarea consiliului de administrație al Regiei 
Autonome Municipale ”RAM” Buzău. 

Solicitarea s-a întemeiat pe faptul că pentru valabilitatea hotărârilor 
consiliului de administrație este necesară prezența a cel puțin 2/3 din 
numărul de membri ai consiliului (format din 5 membri), iar hotărârile se 
adoptă, conform art. 14 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al 
RAM Buzău, cu majoritatea absolută. 

Așadar, este necesară prezența, pentru realizarea cvorumului de 
ședință, a cel puțin unui număr de 4 membri din numărul total de 5 membri ai 
Consiliului de Administrație. 

În condițiile în care, la acest moment, unul din cele 5 locuri din cadrul 
consiliului de administrație este vacant, rezultat prin demisia domnului 
Ștefan Țăndărescu, în lipsa a cel puțin unui membru dintre cei 4 membri, nu 
se poate realiza prezența a cel puțin 2/3 din numărul total de membri, pentru 
a se adopta hotărâri. 

Chiar dacă persoana nominalizată la art. 1 din proiectul de hotărâre 
ocupă funcția de director economic în cadrul Regiei Autonome Municipale 
”RAM” Buzău, nu există interdicție legală care să împiedice deținerea de 
către aceasta și a calității de membru provizoriu în consiliul de administrație 
al aceleiași Regii. 

Obligativitatea adoptării acestui act administrativ rezultă din 
necesitatea asigurării cvorumului ședințelor consiliului de administrație, 
pentru a se putea adopta hotărâri legate de Regie, în scopul evitării unui 
blocaj al activității sale pe finalul anului 2018.  

Faţă de cele de mai sus, supun aprobării dumneavoastră proiectul de 
hotărâre anexat, cu rugămintea de a fi adoptat în forma prezentată. 

În sensul celor de mai sus, s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre, 
cu rugămintea de a fi promovat pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local 
al Municipiului Buzău.     

    
       Șef serviciu,            Întocmit, 
Cristina Gianina Dinu      Florea Androne 


