
 
ROMÂNIA 

JUDEȚUL BUZĂU 
MUNICIPIUL BUZĂU 

- CONSILIUL LOCAL - 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind constatarea încetării, înainte de expirarea duratei normale a 

mandatului, a calităţii de membru în consiliul de administrație al Regiei 
Autonome Municipale ”RAM” Buzău a domnului Tacea Constantin 

 
 

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

Având în vedere: 
- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată 

sub nr. 32/CLM/05.02.2019, prin care se propune constatarea încetării, înainte 
de expirarea duratei normale a mandatului, de membru în consiliul de 
administrație al Regiei Autonome Municipale ”RAM” Buzău a domnului Tacea 
Constantin şi declararea ca vacant a locului de membru, în cauză;  

 - raportul Serviciului Juridic nr. 14.085/05.02.2019 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; 

- adresa nr. 5.962/16.01.2019 înaintată de domnul Tacea Constantin – 
cu privire la solicitarea de încetare (reziliere), înainte de termen, a contractului 
de mandat înregistrat sub nr. 11.493/02.06.2016;  

- prevederile art. 21, alin. 1, lit. e) raportat la art. 21, alin. 3 din 
Contractul de mandat nr. 11.493/02.06.2016; 

- prevederile HCLM Buzău nr. 94/26.05.2016 – privind numirea 
membrilor consiliului de administrație al Regiei Autonome Municipale ”RAM” 
Buzău;  

- prevederile art. 2030, lit. b din Legea nr. 287/2009, republicată, 
privind Codul civil, privind modurile de încetare a mandatului, prin raportare la 
dispozițiile art. 2034, alin. 1 din același Cod, privind renunțarea mandatarului;  

- prevederile art. 12 din O.U.G nr. 109/2011 – privind guvernanța 
corporativă în întreprinderile publice, cu modificările și completările ulterioare;  

În temeiul art. 36, alin. (2), lit. a) și alin. (3), lit. c), 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.- Consiliul Local Municipal Buzău ia act de renunțarea la mandat 

a domnului Tacea Constantin din calitatea de membru al Consiliului de 
Administrație al RAM Buzău, și constată încetarea mandatului, înainte de 
termen, prin renunțarea la mandat. 

La aceeaşi dată, se declară vacant locul de membru în consiliul de 
administrație al Regiei Autonome Municipale ”RAM” Buzău. 

Art.2.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Juridic, 
precum și conducerea Regiei  Autonome  Municipale ”RAM” Buzău, vor aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 
consilier Bogdan – Florin Hudițoiu 

 
 
 
 
 
 

CONTRASEMNEAZĂ: 
SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 

Eduard Pistol 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Buzău, 22 februarie 2019     
Nr. 20 
 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului 
Buzău în şedinţa din data de 22 februarie 2019, cu respectarea prevederilor 
art. 45, alin. (1) 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 
JUDEȚUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
- PRIMAR - 

Nr. 32/CLM/05.02.2019 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotarâre privind constatarea încetării, înainte de expirarea 

duratei normale a mandatului, a calităţii de membru în consiliul de 
administrație al Regiei Autonome Municipale”RAM” Buzău  

a domnului Tacea Constantin 
 

 
În concordanță cu prevederile OUG nr. 109/2011 - privind guvernanța 

corporativă în întreprinderile publice, autoritatea publică tutelară a procedat  
prin HCLM Buzău nr. 94/26 mai 2016 la numirea membrilor consiliului de 
administrație al Regiei Autonome Municipale ”RAM” Buzău, pentru un mandat 
de 4 ani, începând cu 01.06.2016; în acest sens, printre cei 5 membri numiți, 
prin actul administrativ mai sus-menționat, în consiliul de administrație al 
regiei este menționat și domnul Tacea Constantin care, începând cu 
01.06.2016, a exercitat funcția de membru în consiliul de administrație al 
Regiei Autonome Municipale ”RAM” Buzău, precum și funcția de director 
general, până în octombrie 2018, la Regia Autonomă Municipală ”RAM” 
Buzău.  

La data de 16 ianuarie 2019, domnul Tacea Constantin a depus, prin 
registratură, adresa înregistrată sub nr. 5962/16.01.2019, prin care aducea la 
cunoștință autorității publice tutelare că din data de 03.12.2018 este angajatul 
Ecogen Energy S.A., iar din 11.12.2018 a fost desemnat de către Ecogen 
Energy S.A cu atribuții de administrator la Ecogen Therm SRL și, pe cale de 
consecință, sub acest aspect, a solicitat renunțarea (rezilierea contractului de 
mandat nr. 11493/02.06.2016 & 4139/02.06.2016) la mandatul de membru în 
consiliul de administrație al Regiei Autonome Municipale ”RAM” Buzău.  

Avându-se în vedere prevederile art. 21 din Contractul de mandat nr. 
11493/02.06.2016, care vizează modalitățile de încetare a contractului de 
mandat, în special prevederile art. 21, alin. 1, lit. e), precum și îndeplinirea 
condițiilor de încetare, prin renunțarea la mandat, instituite de art. 21, alin. 3, 
domnul Tacea Constantin procedând la notificarea/înștiințarea autorității prin 
adresa nr. 5962/16.01.2019, cu privire la renunțarea acestuia la mandat 
înainte de împlinirea termenului de 4 ani de la acordarea acestuia, propun 
constatarea încetării, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a 
calităţii de membru în consiliul de administrație al Regiei Autonome 
Municipale ”RAM” Buzău a domnului Tacea Constantin.  



Totodată, prin raportare la dispozițiile art. 12 din O.U.G nr. 109/2011 – 
privind guvernanța corporativă în întreprinderile publice, cu modificările și 
completările ulterioare, rog a se constata vacant postul de membru în consiliul 
de administrație al Regiei Autonome Municipale ”RAM” Buzău.  

Pentru cele expuse, supun aprobării dumneavoastră prezentul proiect 
de hotărâre. 
 
 

          PRIMAR, 
   Constantin Toma 

                         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



       ROMÂNIA 
JUDEȚUL BUZĂU 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU 
- Serviciul Juridic - 

Nr. 14.085/05.02.2019 
 
 

R A P O R T 
la proiectul de hotărâre privind constatarea încetării, înainte de expirarea 

duratei normale a mandatului, a calităţii de membru în consiliul de 
administrație al Regiei Autonome Municipale”RAM” Buzău  

a domnului Tacea Constantin 
 

 Prin raportare la dispozițiile OUG nr. 109/2011 - privind guvernanța 
corporativă în întreprinderile publice, autoritatea publică tutelară a procedat  
prin HCLM Buzău nr. 94/26 mai 2016 la numirea membrilor consiliului de 
administrație al Regiei Autonome Municipale ”RAM” Buzău, pentru un mandat 
de 4 ani, începând cu 01.06.2016; în acest sens, printre cei 5 membri numiți, 
prin actul administrativ mai sus-menționat, în consiliul de administrație al 
regiei este menționat și dl. Tacea Constantin care începând cu 01.06.2016 a 
exercitat funcția de membru în consiliul de administrație al Regiei Autonome 
Municipale”RAM” Buzău precum și funcția de director general, până în 
octombrie 2018, la Regia Autonomă Municipală ”RAM” Buzău.  

La data de 16 ianuarie 2019, dl. Tacea Constantin a depus prin 
registratură adresa înregistrată sub nr. 5962/16.01.2019 prin care aducea la 
cunoștință autorității publice tutelare că, din 03.12.2018, este angajatul 
Ecogen Energy S.A iar din 11.12.2018 a fost desemnat de către Ecogen 
Energy S.A cu atribuții de administrator la Ecogen Therm SRL și pe cale de 
consecință solicită renunțarea (rezilierea contractului de mandat nr. 
11493/02.06.2016 & 4139/02.06.2016) la mandatul de membru în consiliul de 
administrație al Regiei Autonome Municipale ”RAM” Buzău.  

Avându-se în vedere prevederile art. 21 din Contractul de mandat nr. 
11493/02.06.2016, care vizezează modalitățile de încetare a contractului de 
mandat, în special prevederile art. 21, alin. 1, lit. e) precum și îndeplinite 
condițiile de încetare prin renunț, istituite de art. 21, alin. 3, dl. Tacea 
Constantin procedând la notificarea/înștiințarea autorității prin adresa nr. 
5962/16.01.2019, cu privire la renunțarea acestuia la mandat înainte de 
împlinirea termenului de 4 ani de la acordarea acestuia, a fost propusă 
constatarea încetării, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a 
calităţii de membru în consiliul de administrație al Regiei Autonome 
Municipale ”RAM” Buzău a domnului Tacea Constantin.  

Totodată, prin raportare la dispozițiile art. 12 din O.U.G nr. 109/2011 – 
privind guvernanța corporativă în întreprinderile publice, cu modificările și 
completările ulterioare, s-a propus constatarea ca vacant a postului de 
membru în consiliul de administrație al Regiei Autonome Municipale ”RAM” 
Buzău.  



Față de cele de mai sus, alăturatul proiect de hotărâre se încadrează 
în dispozițiile legale, sens în care consider că poate fi promovat pe ordinea 
de zi a şedinţei consiliului local.  
 

Serviciul Juridic, 

    Dima Viorel 

 


