ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind convocarea adunării generale a acţionarilor a Societăţii Comerciale
Piețe, Târguri și Oboare S.A. Buzău în vederea numirii unui administrator
provizoriu și formularea propunerii de numire a domnului Ion Bogdan
Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă
ordinară;
Având în vedere:
- adresa Societăţii Comerciale Piețe, Târguri și Oboare S.A. Buzău nr.
616/20.03.2019 înregistrată la Primăria Municipiului Buzău sub nr.
34.236/21.03.2019;
- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău înregistrată sub
nr. 191/CLM/14.05.2019, prin care se formulează propunerea de numire, de
către adunarea generală a acţionarilor, a domnului Ion Bogdan, în calitate de
membru provizoriu în Consiliul de Administrație al Societăţii Comerciale Piețe,
Târguri și Oboare S.A.;
- raportul de specialitate al Serviciului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al primarului municipiului Buzău nr. 56.535/09.05.2019;
- HCL nr. 109/24.04.2019 privind constatarea încetării, înainte de
expirarea duratei normale a mandatului, a calităţii de membru în consiliul de
administrație al S.C. Piețe, Târguri și Oboare S.A. Buzău a domnului Dinu Ilie;
- 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. 29, alin. (1) și art. 64^1, alin. (3) și alin. (5) 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;
- prevederile art. 111, alin. (1) şi alin. (2) lit. b) şi c), art. 137 şi art. 137^1
din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. a) şi alin. (3), lit. c) din Legea
nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
În temeiul 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.- Se convoacă adunarea generală a acţionarilor a Societăţii
Comerciale Piețe, Târguri și Oboare S.A. Buzău în vederea numirii unui
administrator provizoriu.

Art. 2.- Se propune numirea de către adunarea generală a acţionarilor,
a domnului Ion Bogdan, în calitate de administrator provizoriu în Consiliul de
Administrație al Societăţii Comerciale Piețe, Târguri și Oboare S.A.
Art. 3.- Durata mandatului este de 4 luni.
Art. 4.- Primarul Municipiului Buzău prin intermediul Serviciului Juridic,
precum și adunarea generală a acţionarilor a Societăţii Comerciale Piețe,
Târguri și Oboare S.A. Buzău, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
consilier Viorel Ion

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Eduard Pistol

Buzău, 30 mai 2019
Nr. 141

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului
Buzău în şedinţa din data de 30 mai 2019, 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 14 voturi pentru, 1 abţinere şi 6
voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 21 consilieri
prezenţi la şedinţă.

ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
PRIMAR
Nr. 191/CLM/14.05.2019

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind convocarea adunării generale a acţionarilor a
Societăţii Comerciale Piețe, Târguri și Oboare S.A. în vederea numirii unui
administrator provizoriu și formularea propunerii de numire
a domnului Ion Bogdan
Prin adresa nr. 616/20.03.2019 înregistrată la Primăria Municipiului
Buzău sub nr. 34.236/21.03.2019, Societatea Comercială „Piețe, Târguri și
Oboare „ S.A. Buzău adus la cunoștință că s-a vacantat un post în consiliul
de administrație, a solicitat desemnarea unui membru provizoriu și
declanșarea procedurii de selecție a candidaților, urmare decesului domnului
Dinu Ilie.
Art. 29, alin. (1) și art. 64^1, alin. (3) și alin. (5) 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, referitor la administrarea întreprinderilor publice - societăţi
comerciale, prevăd că, membrii consiliului de administraţie sunt desemnaţi de
adunarea generală a acţionarilor, la propunerea consiliului de administraţie în
funcţie sau a acţionarilor, că, în caz de vacanţă a unuia sau a mai multor
posturi de administrator al unei societăţi, acţionarii, prin autoritatea publică
tutelară, pot convoca adunarea generală a acţionarilor în vederea numirii
unuia sau mai multor administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de
selecţie a administratorilor, că, acţionarii, prin autoritatea publică tutelară, vor
putea prezenta în adunarea generală a acţionarilor propuneri de candidaţi și
că, durata mandatului este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive
temeinice, până la maximum 6 luni.
Potrivit prevederilor art. 111, alin. (1) şi alin. (2) lit. b) şi c), art. 137 şi art.
137^1 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, adunarea generală ordinară se
întruneşte cel puţin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exerciţiului
financiar, că în afară de dezbaterea altor probleme înscrise la ordinea de zi,
adunarea generală este obligată să aleagă şi să revoce membrii consiliului de
administraţie, să fixeze remuneraţia cuvenită pentru exerciţiul în curs
membrilor consiliului de administraţie, respectiv membrilor consiliului de
supraveghere, şi cenzorilor, dacă nu a fost stabilită prin actul constitutiv, că
societatea pe acţiuni este administrată de unul sau mai mulţi administratori,
numărul acestora fiind totdeauna impar și când sunt mai mulţi administratori,
ei constituie un consiliu de administraţie, că administratorii sunt desemnaţi de
către adunarea generală ordinară a acţionarilor, cu excepţia primilor
administratori, care sunt numiţi prin actul constitutiv și că hotărârile asociaţilor
se iau în adunarea generală.

De asemenea, art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. a) şi alin. (3), lit. c) din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare prevăd că, consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în
condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt
date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale
sau centrale, că, consiliul local exercită atribuţii privind organizarea şi
funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor
publice de interes local şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de
interes local, că exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate
drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi
comerciale sau regii autonome, în condiţiile legii.
Având în vedere prevederile HCL nr. 109/24.04.2019 privind
constatarea încetării, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a
calităţii de membru în consiliul de administrație al S.C. Piețe, Târguri și
Oboare S.A. Buzău a domnului Dinu Ilie și ținând cont că pentru buna
desfășurare a activității societății este necesar să se asigure cvorumul
consiliului de administrație propunem adoptarea proiectul de hotărâre anexat,
cu rugămintea de a fi adoptat în forma prezentată.

PRIMAR,
Constantin Toma

ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
Serviciul Juridic
Nr. 56.535/09.05.2019

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind convocarea adunării generale a acţionarilor a
Societăţii Comerciale Piețe, Târguri și Oboare S.A. în vederea numirii unui
administrator provizoriu și formularea propunerii de numire
a domnului Ion Bogdan
Prin adresa nr. 616/20.03.2019 înregistrată la Primăria Municipiului
Buzău sub nr. 34.236/21.03.2019, Societatea Comercială „Piețe, Târguri și
Oboare „ S.A. Buzău adus la cunoștință că s-a vacantat un post în consiliul
de administrație, a solicitat desemnarea unui membru provizoriu și
declanșarea procedurii de selecție a candidaților, urmare decesului domnului
Dinu Ilie.
Art. 29, alin. (1) și art. 64^1, alin. (3) și alin. (5) 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, referitor la administrarea întreprinderilor publice - societăţi
comerciale, prevăd că, membrii consiliului de administraţie sunt desemnaţi de
adunarea generală a acţionarilor, la propunerea consiliului de administraţie în
funcţie sau a acţionarilor, că, în caz de vacanţă a unuia sau a mai multor
posturi de administrator al unei societăţi, acţionarii, prin autoritatea publică
tutelară, pot convoca adunarea generală a acţionarilor în vederea numirii
unuia sau mai multor administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de
selecţie a administratorilor, că, acţionarii, prin autoritatea publică tutelară, vor
putea prezenta în adunarea generală a acţionarilor propuneri de candidaţi și
că, durata mandatului este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive
temeinice, până la maximum 6 luni.
Potrivit prevederilor art. 111, alin. (1) şi alin. (2) lit. b) şi c), art. 137 şi art.
137^1 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, adunarea generală ordinară se
întruneşte cel puţin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exerciţiului
financiar, că în afară de dezbaterea altor probleme înscrise la ordinea de zi,
adunarea generală este obligată să aleagă şi să revoce membrii consiliului de
administraţie, să fixeze remuneraţia cuvenită pentru exerciţiul în curs
membrilor consiliului de administraţie, respectiv membrilor consiliului de
supraveghere, şi cenzorilor, dacă nu a fost stabilită prin actul constitutiv, că
societatea pe acţiuni este administrată de unul sau mai mulţi administratori,
numărul acestora fiind totdeauna impar și când sunt mai mulţi administratori,
ei constituie un consiliu de administraţie, că administratorii sunt desemnaţi de
către adunarea generală ordinară a acţionarilor, cu excepţia primilor
administratori, care sunt numiţi prin actul constitutiv și că hotărârile asociaţilor
se iau în adunarea generală.

De asemenea, art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. a) şi alin. (3), lit. c) din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare prevăd că, consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în
condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt
date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale
sau centrale, că, consiliul local exercită atribuţii privind organizarea şi
funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor
publice de interes local şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de
interes local, că exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate
drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi
comerciale sau regii autonome, în condiţiile legii.
Având în vedere cele de mai sus și în conformitate cu prevederile art.
44 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, cu modificările și
completările ulterioare, avizăm favorabil proiectul de hotărâre privind
convocarea adunarii generale a acţionarilor a Societăţii Comerciale „Piețe,
Târguri și Oboare „ S.A. în vederea numirii unui administrator provizoriu și
formularea propunerii de numire a domnului Ion Bogdan și propunem
adoptarea lui în forma prezentată de inițiator.

Serviciul Juridic,
Viorel Dima

