ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
- CONSILIUL LOCAL –
HOTĂRÂRE
privind constatarea expirării mandatului de membru numit provizoriu în
consiliul de administrație al Societăţii Comerciale "Trans Bus" S.A. Buzău a
domnului Mănoiu Georgică şi declararea ca vacant a acestui post
Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă
ordinară;
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată
sub nr. 153/CLM/17.04.2019, prin care se constată expirarea mandatului de
membru numit provizoriu în consiliul de administrație al Societăţii Comerciale
"Trans Bus " S.A. Buzău a domnului Mănoiu Georgică şi declararea ca
vacant a acestui post;
- raportul Serviciului Juridic nr. 40.805/03.04.2019 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 Societăţii Comerciale "Trans Bus" S.A. Buzău nr.
3.412/11.04.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Buzău sub nr.
45.966/15.04.2019 prin care se aduce la cunoștință ca mandatul membrului
în consiliul de administrație numit provizoriu, Manoiu Georgică a expirat;
- Certificatul constatator nr. 13767/21.03.2019, înregistrat la Primăria
Municipiului Buzău sub nr. 34.750/21.03.2019 cu privire la Societatea
Comercială "Trans Bus " S.A. Buzău;
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 189/29.09.2016
privind numirea membrilor în consiliul de administraţie al Societăţii
Comerciale „Trans-Bus” S.A. Buzău;
- Hotărârea nr. 99 /28 aprilie 2017 privind eliberarea doamnei Preda
Anișoara din funcţia de membru al consiliului de administraţie al Societăţii
Comerciale „Trans Bus” S.A. Buzău;
- Hotărârea nr. 215 /27 iulie 2017 pentru revocarea Hotărârii nr. 123/
2017 privind numirea provizorie a unui membru al consiliului de administraţie
al Societăţii Comerciale „Trans Bus” S.A. Buzău;
- prevederile Legii nr. 287/2009, republicată, privind Codul civil;
- prevederile art. 36, alin. (2), lit. a) și alin. (3), lit. c) din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile art. 60, alin. (1) din O.U.G nr. 109/2011 – privind
guvernanța corporativă în întreprinderile publice, cu modificările și
completările ulterioare;

În temeiul 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 Ș T E:
Art. 1.- Consiliul Local al Municipiului Buzău ia act de faptul că
mandatul membrului în consiliul de administrație al Societăţii Comerciale
„Trans Bus” S.A. Buzău, numit provizoriu, Mănoiu Georgică, a expirat la
termen, la data de 27.07.2018.
Art. 2.- Consiliul Local al Municipiului Buzău declară vacant acest post
de membru în consiliul de administrație al Societăţii Comerciale "Trans Bus"
S.A. Buzău;
Art. 3.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului
Juridic, precum și conducerea Societăţii Comerciale "Trans Bus" S.A. Buzău,
vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
consilier Viorel Ion

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Eduard Pistol

Buzău, 24 aprilie 2019
Nr. 107

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului
Buzău în şedinţa din data de 24 martie 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. 153/CLM/17.04.2019

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind constatarea expirării mandatului de membru
numit provizoriu în consiliul de administrație al Societăţii Comerciale "Trans
Bus " S.A. Buzău a domnului Mănoiu Georgică şi declararea ca vacant a
acestui post
În concordanță cu prevederile OUG nr. 109/2011 - privind guvernanța
corporativă în întreprinderile publice, autoritatea publică tutelară a procedat
prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 189/29.09.2016 la
numirea membrilor în consiliul de administraţie al Societăţii Comerciale
„Trans-Bus” S.A. Buzău, pentru un mandat de 4 ani, începând cu 15.09.2016.
În acest sens, printre cei 5 membri numiți, prin actul administrativ mai susmenționat, în consiliul de administrație al societății este menționată și
doamna Preda Anișoara, care, începând cu data de 01.05.2017, prin
Hotărârea nr. 99 /28 aprilie 2017, a fost eliberată din funcția de membru în
consiliul de administrație al Societăţii Comerciale "Trans Bus" S.A. Buzău, la
cerere, pentru motive personale, înainte de expirarea duratei normale a
mandatului.
Prin Hotărârea nr. 123/ 11 mai 2017 privind numirea provizorie a unui
membru al consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale "Trans Bus"
S.A Buzău, consiliul de administrație a fost completat cu un membru
provizoriu. Astfel, Mănoiu Georgică a fost numit membru provizoriu, pentru o
perioadă de 4 luni, începând cu data de 15 mai 2017 și până la data finalizării
procedurii de selecție, dar nu mai târziu de 14 septembrie 2017. Prin
Hotărârea nr. 215 /27 iulie 2017 a fost revocată Hotărârea nr. 123/ 2017
privind numirea provizorie a unui membru al consiliului de administraţie al
Societăţii Comerciale „Trans Bus” S.A. Buzău.
Prin adresa Societăţii Comerciale "Trans Bus" S.A. Buzău nr.
7.074/10.10.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Buzău sub nr.
29.749/10.10.2018, domnul Gică Toader a făcut cunoscut faptul că mandatul
membrului în consiliul de administrație numit provizoriu, Manoiu Georgica, a
expirat la data 01.01.2018 și a solicitat efectuarea demersurilor necesare în
vederea selectării și propunerii unei persoane care să ocupe postul vacant.
Totodată, prin raportare la prevederile art. 60, alin. (1) din OUG nr.
109/2011, care stipulează că, după intrarea în vigoare a acestei ordonanţe de
urgenţă, numirea administratorilor sau, după caz, a membrilor consiliului de
supraveghere al întreprinderilor publice pentru poziţiile devenite vacante
pentru orice cauză de încetare a mandatului administratorului se va face
potrivit procedurii prevăzute la art. 5, respectiv la art. 29, rog a se constata
că mandatului de membru numit provizoriu în consiliul de administrație al

Societăţii Comerciale "Trans Bus" S.A. Buzău a domnului Mănoiu Georgică
a expirat şi a se declara acest post ca vacant.
Față de cele prezentate, supun aprobării dumneavoastră prezentul
proiect de hotărâre, cu rugămintea de a fi aprobat în forma prezentată.
PRIMAR,
Constantin Toma

ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU
- Serviciul Juridic Nr. 40.805/03.04.2019

RAPORT
la proiectul de hotărâre privind constatarea expirării mandatului de membru
numit provizoriu în consiliul de administrație al Societăţii Comerciale "Trans
Bus" S.A. Buzău a domnului Mănoiu Georgică şi declararea ca vacant a
acestui post
În concordanță cu prevederile OUG nr. 109/2011 - privind guvernanța
corporativă în întreprinderile publice, autoritatea publică tutelară a procedat
prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 189/29.09.2016 la
numirea membrilor în consiliul de administraţie al Societăţii Comerciale
„Trans-Bus” S.A. Buzău, pentru un mandat de 4 ani, începând cu 15.09.2016.
În acest sens, printre cei 5 membri numiți, prin actul administrativ mai susmenționat, în consiliul de administrație al societății este menționată și
doamna Preda Anișoara care, începând cu data de 01.05.2017, prin
Hotărârea nr. 99 /28 aprilie 2017, a fost eliberată din funcția de membru în
consiliul de administrație al Societăţii Comerciale "Trans Bus" S.A. Buzău, la
cerere, pentru motive personale, înainte de expirarea duratei normale a
mandatului.
Prin Hotărârea nr. 123/ 11 mai 2017 privind numirea provizorie a unui
membru al consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale "Trans Bus"
S.A Buzău, consiliul de administrație a fost completat cu un membru
provizoriu. Astfel, Mănoiu Georgică a fost numit membru provizoriu, pentru o
perioadă de 4 luni, începând cu data de 15 mai 2017 și până la data finalizării
procedurii de selecție, dar nu mai târziu de 14 septembrie 2017. Prin
Hotărârea nr. 215 /27 iulie 2017 a fost revocată Hotărârea nr. 123/ 2017
privind numirea provizorie a unui membru al consiliului de administraţie al
Societăţii Comerciale „Trans Bus” S.A. Buzău.
Prin adresa Societăţii Comerciale "Trans Bus" S.A. Buzău nr.
7.074/10.10.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Buzău sub nr.
29.749/10.10.2018, domnul Gică Toader a făcut cunoscut faptul că mandatul
membrului în consiliul de administrație numit provizoriu, Manoiu Georgica, a
expirat la data 01.01.2018 și a solicitat efectuarea demersurilor necesare în
vederea selectării și propunerii unei persoane care să ocupe postul vacant.
Totodată, prin raportare la prevederile art. 60, alin. (1) din OUG nr.
109/2011, care stipulează că, după intrarea în vigoare a acestei ordonanţe de
urgenţă, numirea administratorilor sau, după caz, a membrilor consiliului de
supraveghere al întreprinderilor publice pentru poziţiile devenite vacante
pentru orice cauză de încetare a mandatului administratorului se va face
potrivit procedurii prevăzute la art. 5, respectiv la art. 29, primarul a solicitat
consiliului local să constate că mandatului de membru numit provizoriu în

consiliul de administrație al Societăţii Comerciale "Trans Bus " S.A. Buzău a
domnului Mănoiu Georgică a expirat şi să declare acest post ca vacant.
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 ședinței consiliului local.

Serviciul juridic,
Viorel Dima

