ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
- CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE
privind reoganizarea Regiei Autonome Municipale ”RAM” Buzău din ”regie” în ”societate cu
răspundere limitată” cu denumirea Compania de Energie Termică S.R.L. Buzău
Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară;
Având în vedere:
- adresa nr. 2737/18.04.2019 al Regiei Autonome Municipale RAM Buzău,
înregistrată la Primăria municipiului Buzău la nr. 49.163/19.04.2019.
- adresa 4567/29.05.2019 al Regiei Autonome Municipale RAM Buzău, înregistrată
la Primăria municipiului Buzău la nr. 65.626/29.05.2019.
- expunerea de motive a domnului primar al mun. Buzău, înregistrată sub nr.
170/CLM/06.05.2019, prin care se propune reoganizarea Regiei Autonome Municipale
”RAM” Buzău in societate comerciala cu denumirea Compania De Energie Termica S.R.L.
Buzău.
- raportul Direcției Tehnice nr. 54.784/07.05.2019;
- avizul comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico-financiare a Consiliului
Local al Municipiului Buzău;
- avizul Comisiei pentru administraţie publică, juridică şi de disciplină, apărarea
ordinii şi liniştii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor a Consiliului
Local al Municipiului Buzău;
- art. 31 alin. (1) din Legea nr. 15/1990 - privind reorganizarea unităţilor economice de
stat ca regii autonome şi societăţi comerciale prin raportare la prevederile art. 28, alin. 3 din
Legea nr. 51/2006 – privind Legea serviciilor comunitare de utilități publice;
- art. 241-242 cod civil/2009;
- art. 22, alin. 2, lit. a) şi art. 28, alin. 2, lit. b) din Legea nr. 51/2006 - privind Legea
serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Licența nr. 2091/17.06.2018 pentru prestarea serviciului de alimentare centralizată
cu energie termică – emisă de ANRE (valabilă până la 27.06.2019);
- Decizia nr. 1131/27.06.2018 privind acordarea licenței pentru prestarea serviciului de
alimentare centralizată cu energie termică – emisă de ANRE;
- adresa nr. 49146/29.06.2018 emisă de ANRE și înregistrată la Primăria Buzău sub
nr. 182/03.07.2018 – cu privire la înștiințarea municipalității, pe de o parte, că autoritatea de
reglementare a emis licența nr. 2091 cu termen de valabilitate de un an iar, pe de altă parte,
ANRE aducerea la cunoștința autorității locale că o eventuală prelungire/emitere a unei noi
licențe, în vederea prestării serviciului de alimentare cu energie termică, se va face de către
ANRE condiționat de transformarea/reorganizarea regiei în societate;
- adresa nr. 2737/18.04.2019 emisă de Regia Autonomă Municipală ”RAM” Buzău cu
privire la reorganizarea regiei în societate;
În temeiul art. 36, alin. (2), lit. a și alin. (3), lit. c, art. 45, alin. (1) și 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 aprobă reorganizarea Regiei Autonome Municipale ”RAM” Buzău din
”regie” în ”societate cu răspundere limitată” cu denumirea Compania de Energie Termică
S.R.L. Buzău.

Art.2- Se aprobă organigrama și numărul de personal al Companiei de Energie
Termică S.R.L. Buzău, conform anexei nr. 1 la prezenta.
Art.3- Se aprobă statul de funcţii al Companiei de Energie Termică S.R.L. Buzău
conform anexei nr. 2 la prezenta.
Art.4- Se aprobă actul constitutiv al Companiei de Energie Termica S.R.L. Buzău
conform anexei nr. 3 la prezenta.
Art.5- Se aprobă statutul Companiei de Energie Termică S.R.L. Buzău conform
anexei nr. 4 la prezenta.
Art. 6- (1) COMPANIA DE ENERGIE TERMICĂ S.R.L BUZĂU preia, ca efect al
reoganizării regiei, toţi membrii consiliului de administrație, aflaţi în funcţii, ai REGIEI
AUTONOME MUNICIPALE “R.A.M” Buzău, până la sfarşitul mandatului acestora, cu
drepturile și obligațiile corespunzătoare.
(2) Ca efect al alin. 1 se ia act că membrii consiliului de administraţie sunt
următorii:
- Lungu Izabela - în calitate de membru si reprezentant al autorităţii locale si
preşedinte al consiliului de administraţie;
- Moldoveanu Adriana - in calitate de membru al consiliului de administraţie;
- Diaconiță Emil-Viorel - in calitate de membru al consiliului de administraţie;
- Mihai Dumitru Valentin - in calitate de membru in consiliul de administraţie si
reprezentat al Ministerului Finanţelor Publice.
Art. 7- COMPANIA DE ENERGIE TERMICĂ S.R.L. BUZĂU preia, ca efect al
reorganizării, funcţiile de directori ai REGIEI AUTONOME MUNICIPALE “R.A.M.” Buzău;
în acest sens, se ia act că primii directori ai societății, sunt următorii:
- Gubandru Aurel – Director General;
- Dimciu Valentina - Beatrice – Director Economic;
- Cozma Costel – Director Tehnic.
Art.8- Primarul municipiului Buzău prin intermediul Direcției Servicii Publice precum
si consiliul de administratie al Regiei Autonome Municipale “R.A.M” Buzau reorganizată în
Compania de Energie Termică S.R.L. Buzău, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,
consilier Viorel Ion

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Eduard Pistol

Buzău, 30 mai 2019
Nr. 158
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în
ședința din data de 30 mai 2019, cu respectarea prevederilor art. 45, alin. (1) din Legea nr.
215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată, cu un număr de 14
voturi pentru, 1 abținere și 6 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcție și
21 prezenți la ședință.

ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
- PRIMAR –
Nr. 170/CLM/06.05.2019

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind reoganizarea Regiei Autonome Municipale”RAM” Buzău
din ”regie” în ”societate cu răspundere limitată”
cu denumirea Compania de Energie Termică S.R.L. Buzău
-

-

-

-

Prin procedurile demarate în mai 2018 regia, ca urmare a încetării valabilității licenței
emise de ANRSC, a solicitat ANRE (ca urmare a modificărilor legislative în materie)
emiterea unei noi licențe pentru prestarea serviciului de alimentare cu energie termică
produsă centralizat în mun. Buzău.
Prin adresa 44461/12.06.2018 autoritatea de reglementare solicita regiei poziționarea
acesteia, raportat la prevederile art. 28 alin. 3 din Legea nr. 51/2006, motivat de faptul
că, în opinia autorității în cauză, prestarea serviciului public de alimentare cu energie
termică nu poate fi efectuat de regie decât pe cale de excepție și numai dacă aceasta
derulează investiții cu fonduri europene; în acest sens, regia, prin răspunsul formulat, a
invocat creditul extern derulat prin BERD cu garanții guvernamentale, astfel cum a fost
aprobat O.G 38/1997 - pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul de conservare
a energiei termice) dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi
Dezvoltare, semnat la Londra la 13 aprilie 1997, cum de altfel mai fusese invocat la
obținerea licenței de la ANRSC în anul 2013, ANRE nedând eficiență aspectelor invocate
de regie fapt ce a determinat autoritatea de reglementare să dispună acordarea Licenței
nr. 2091 pe o perioadă de un an, în speță până la 27.06.2019 potrivit art. 2 din Decizia
1131/27.06.2018 emisă de ANRE.
Prin adresa 49146/29.06.2018 înregistrată la Primăria Buzău sub nr. 182/03.07.2018,
ANRE înștiința autoritatea locală, pe de o parte, că a fost emisă Licența 2091 pentru
prestarea serviciului de alimentare cu energie termică cu valabilitate de un an iar, pe de
altă parte, se aducea la cunoștință autorității locale că pentru prelungirea licenței, în
vederea prestării serviciului în cauză este necesară transformarea / reorganizarea regiei
în societate prin raportare la prevederile OUG nr. 30/1997 coroborate cu dispozițiile Legii
nr. 51/2006.
În urma documentelor înainate de regie, autoritatea de reglementare (ANRE) a emis
Licența nr. 2091/27.06.2018 pentru prestarea serviciului de alimentare cu energie
termică cu valabilitate până la 27.06.2019.

Potrivit dispozițiilor de mai-sus invocate și prezentate și de către ANRE prin adresa
49146/29.06.2018, anterior datei de 27.06.2019, prin raportare la prevederile Legii nr.
15/1990, O.G 30/1997, Legii nr. 51/2006, Regia Autonomă Municipală ”RAM” Buzău și
autoritatea publică locală au obligația de a transforma serviciul public de alimentare cu
energie termică din regie în societate, pentru a nu risca amenzi cuprinse între 30.000 lei50.000 lei, potrivit art. 45, alin. 4, lit. e din Legea nr. 325/2006, începând cu data de
27.06.2019, pentru furnizarea serviciilor fără licență sau pentru licență a cărei valabilitate a
expirat.
Pentru cele expuse, supun aprobării dumneavoastră prezentul proiect de
hotărâre.
PRIMAR,
Constantin Toma

ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU
- Direcţia Servicii Publice Nr. 54.784/07.05.2019

RAPORT
la proiectul de hotărâre privind reoganizarea Regiei Autonome Municipale”RAM” Buzău
din ”regie” în ”societate cu răspundere limitată”
cu denumirea Compania de Energie Termică S.R.L. Buzău
Prin procedurile demarate în mai 2018 regia, ca urmare a încetării valabilității licenței
emise de ANRSC, a solicitat ANRE (ca urmare a modificărilor legislative în materie)
emiterea unei noi licențe pentru prestarea serviciului de alimentare cu energie termică
produsă centralizat în mun. Buzău.
- Prin adresa 44461/12.06.2018 autoritatea de reglementare solicita regiei poziționarea
acesteia, raportat la prevederile art. 28, alin. 3 din Legea nr. 51/2006, motivat de faptul
că, în opinia autorității în cauză, prestarea serviciului public de alimentare cu energie
termică nu poate fi efectuat de regie decât pe cale de excepție și numai dacă aceasta
derulează investiții cu fonduri europene; în acest sens, regia, prin răspunsul formulat, a
invocat creditul extern derulat prin BERD cu garanții guvernamentale, astfel cum a fost
aprobat O.G 38/1997 -pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul de conservare
a energiei termice) dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi
Dezvoltare, semnat la Londra la 13 aprilie 1997, cum de altfel mai fusese invocat la
obținerea licenței de la ANRSC în anul 2013, ANRE nedând eficiență aspectelor invocate
de regie fapt ce a determinat autoritatea de reglementare să dispună acordarea Licenței
nr. 2091 pe o perioadă de un an, în speță până la 27.06.2019 potrivit art. 2 din Decizia
1131/27.06.2018 emisă de ANRE.
- Prin adresa 49146/29.06.2018 înregistrată la Primăria Buzău sub nr. 182/03.07.2018,
ANRE înștiința autoritatea locală, pe de o parte, că a fost emisă Licența 2091 pentru
prestarea serviciului de alimentare cu energie termică cu valabilitate de un an iar, pe de
altă parte, se aducea la cunoștință autorității locale că pentru prelungirea licenței, în
vederea prestării serviciului în cauză este necesară transformarea / reorganizarea regiei
în societate prin raportare la prevederile OUG nr. 30/1997 coroborate cu dispozițiile Legii
nr. 51/2006.
- În urma documentelor înainate de regie, autoritatea de reglementare (ANRE) a emis
Licența nr. 2091/27.06.2018 pentru prestarea serviciului de alimentare cu energie
termică cu valabilitate până la 27.06.2019.
Potrivit dispozițiilor de mai-sus invocate și prezentate și de către ANRE prin adresa
49146/29.06.2018, anterior datei de 27.06.2019, prin raportare la prevederile Legii nr.
15/1990, O.G 30/1997, Legii nr. 51/2006, Regia Autonomă Municipală ”RAM” Buzău și
autoritatea publică locală au obligația de a transforma serviciul public de alimentare cu
energie termică din regie în societate, pentru a nu risca amenzi cuprinse între 30.000 lei50.000 lei, potrivit art. 45, alin. 4, lit. e din Legea nr. 325/2006, începând cu data de
27.06.2019, pentru furnizarea serviciilor fără licență sau pentru licență a cărei valabilitate a
expirat.
Față de cele de mai sus considerăm întemeiate susținerea de reorganizare a Regiei
Autonome Municipale ”RAM” Buzău din ”regie” în ”societate cu răspundere limitată”.
-

Director executiv,

Ileana Bănucu

