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STATUTUL SOCIETĂŢII  

COMPANIA DE ENERGIE TERMICĂ S.R.L BUZĂU 

 

CAP.I - DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL, DURATA SOCIETĂŢII, OBIECT DE 

ACTIVITATE :  

 

Denumirea : 

Art.1  U.A.T. MUNICIPIUL BUZĂU prin CONSILIUL LOCAL al MUNICIPIULUI BUZĂU,  

reprezentată legal prin domnul Constantin Toma - primar al municipiului Buzău , prin raportare la 

dispozitiile art. 3
1 

alin. 1 din Legea nr. 15/1990 - privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii  

autonome şi societăţi comerciale , coroborate cu prevederile art. 28 alin.3 din Legea nr. 51/2006 – privind 

Legea serviciilor comunitare de utilități publice şi art. 241-242 cod civil/2009 , în concordanţă cu 

prevederile HCLM Buzău nr. ........../................ procedează la reorganizarea REGIEI AUTONOME 

MUNICIPALE “R.A.M” BUZĂU înregistrată la ONRC sub nr. J10/1003/1994 , atribut fiscal /CUI 

RO6303828, în societate cu răspundere limitată , cu denumirea COMPANIA DE ENERGIE 

TERMICĂ S.R.L BUZĂU , denumire ce a fost rezervată în mod corespunzător la Oficiul Registrului 

Comerţului de pe lângă Tribunalul Buzău conform cererii de verificare a disponibilităţii şi rezervării 

denumirii firmei nr. 8908/22.02.2019 .  

 

Forma juridică :  

Art.2 COMPANIA DE ENERGIE TERMICĂ S.R.L BUZĂU , având ca asociat unic pe U.A.T. 

MUNICIPIUL BUZĂU prin CONSILIUL LOCAL al MUNICIPIULUI BUZĂU , ia fiinţă ca urmare a 

reorganizării / transformării Regiei Autonome Municipale ”RAM” Buzău din ”regie” în ”societate cu 

răspundere limitată” , care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile din România şi prezentul 

Statut ; în acest sens societatea rezultată în urma reorganizării ,  preia toate drepturile şi obligaţiile în 

care este ţinută Regia Autonomă Municipală ”RAM” Buzău  inclusiv :  

 calitatea de operator al Serviciului Public de Furnizare a Energiei Termice în Sistem Centralizat 

din Municipiul Buzău ;  

 calitatea de furnizor/operator în contractele de furnizare energie termică , în curs de 

derulare/executare (în care regia are calitate de furnizor/operator ) ;  

 calitatea de furnizor/operator în convenţiile de facturare individuale , în curs de 

derulare/executare (în care regia are calitate furnizor/operator) ;  

 calitatea de utilizator/cumpărător în contractele de vânzare / cumpărare utilităţi , în curs de 

derulare / executare : energie electrică , energie termică ,gaze, apă –canal etc(în care regia are 

calitate de parte contractantă/cumpărător) ;  

 calitatea de entitate contractantă în contractele sectoriale de furnizare/prestare , în curs de 

derulare/executare (în care regia are calitate de entitate contractantă) ;  

 calitatea de reclamant/pârât în litigiile  aflate pe rol/executare ( în care regia are calitate de parte 

procesuală );  

 calitatea de creditoare/debitoare în dosarele execuţionale (în care regia are calitate de creditoare / 

debitoare) ;  

 calitatea de creditoare pentru drepturile de creanţă izvorâte din facturile de energie termică/titluri 

executorii emise pe consumatori/utilizatori(în care regia are calitate de creditoare iar 

facturile/titlurile executorii emise pe consumatori/utilizatori nu sunt introduse pe calea executării 

silite) ;  

 calitatea de creditoare pentru drepturile de creanţă accesorii rezultate din facturile de energie 

termică/titluri executorii emise pe consumatorii/utilizatorii restanţieri (în care regia are calitate 
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de creditoare iar facturile/titlurile executorii emise pe consumatorii/utilizatorii restanţieri nu sunt 

introduse pe calea executării silite);  

 calitatea de creditoare pentru drepturile de creanţă principale/accesorii rezultate din facturile de 

energie termică emise pe consumatori /utilizatori ( în care regia are calitate de creditoare iar 

facturile emise pe consumatori/restanţieri nu au fost introduse pe calea instanţelor de 

judecată/executare ) ;  

 calitatea de creditoare pentru drepturile de creanţă principale / accesorii / daune-interese / 

despăgubiri etc rezultate din derularea /executarea contractelor ( în care regia are calitate de 

creditoare ) ;  

 calitatea de debitoare pentru creanţele  principale / accesorii  ce decurg din derularea / executarea 

unor contracte (în care regia are calitate de debitoare) ;  

 calitatea de proprietar sau a unui alt drept real pentru care regia deţine titluri /drepturi de 

proprietate , drepturi de administrare , drepturi de servitute , drepturi de folosinţă gratuită  etc ;  

 calitatea de angajator în derularea / executarea contractelor individuale de muncă şi/sau 

Contractului colectiv de muncă ( în care regia are calitatea de angajator ) ;  

 calitate de parte contractantă , în contractele de mandat perfectate cu directorii ( aflate-n 

derulare/executare cu directorii regiei )  ;  

 calitatea de creditoare , pentru taxele  judiciare de timbru , emise pe regie ;  

 calitatea de creditoare , pentru cauţiunile emise pe regie , dispuse de instanţele de judecată şi 

aflate în conturile CEC Bank S.A ,  

 

toate aceste drepturi/obligaţii dar , fără a fi enumerate în mod limitativ , dar care au o legătură directă cu 

drepturile/obligaţiile izvorâte din raporturile juridice în care parte a fost Regia Autonomă Municipală 

”RAM” Buzău ,  îi sunt deplin drept opozabile Companiei de Energie Termică SRL Buzău , de la data 

înmatriculării/înregistrării societăţii la ORC de pe lângă Tribunalul Buzău .   

 

2.1 Modificarea formei juridice se realizează prin hotărârea asociatului unic, cu respectarea condiţiilor şi 

formalităţilor prevăzute de lege . 

2.2 În orice factură, ofertă, comandă, tarif, prospect şi alte documente întrebuinţate în comerţ, 

emanând de la o societate, trebuie să se menţioneze denumirea, forma juridică, sediu 

social, numărul de înregistrare în registrul comerţului şi codul unic de înregistrare. 

 

Art. 3 COMPANIA DE ENERGIE TERMICĂ S.R.L BUZĂU inființată , ca urmare a reorganizarii 

Regiei Autonome Municipale ”RAM” Buzău  , prin raportare la prevederile art.2 lit. g din Legea 

51/2006 , este o  persoană juridică de interes public cu capital public/privat , înregistrată în România , 

care asigură  producerea , transportul , distribuirea şi furnizarea energiei termice în sistem 

centralizat , în condiţiile reglementărilor în vigoare, ca serviciu de interes general şi în concordanţă cu 

atribuţiile stabilite de către autoritatea publică tutelară /asociat unic.  

Sediul  social al societăţii :  

Art.4 Sediul social al Companiei de Energie Termică SRL Buzău se află în mun. Buzău , str. Unirii , bl. 

13 AB ( Sediu Încălzire ) , jud.Buzău, România .  Prin voinţa actionarului unic, sediul societăţii al 

societăţii poate fi schimbat în orice loc din România , cu efectuarea formalităţilor prevăzute de lege .  

Art. 5 Durata societăţii : Durata de funcţionare a societăţii este nedeterminată, începând cu data 

înmatriculării în Registrul Comerţului. 

 

 Art. 6 Obiectul de activitate al societăţii : 

 

6.1 Domeniul de activitate este 353 Cod CAEN. 
6.2 Obiectul principal de activitate : Furnizarea de abur şi aer condiţionat – Cod CAEN 3530. 
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6.3 Societatea  este constituită şi pentru desfăşurarea următoarelor activităţi : 

- Producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzirea centrală – Cod CAEN 2521. 

- Fabricarea de instrumente şi dispozitive pentru măsura, verificare, control, navigaţie – Cod 

CAEN 2651. 

- Repararea articolelor fabricate din metal – Cod CAEN 3311. 

- Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale – Cod CAEN 3320. 

- Producţia de energie electrică – Cod CAEN 3511. 

- Transportul energiei electrice – Cod CAEN 3512. 

- Lucrări de construcţie a proiectelor utilitare pentru fluide – Cod CAEN 4221. 

- Lucrări de instalaţii electrice – Cod CAEN 4321. 

- Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat – Cod CAEN 4322. 

- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii – Cod CAEN 4329. 

- Alte lucrări de construcţii n.c.a Cod CAEN 4399. 

- Transporturi rutiere de mărfuri – Cod CAEN 4941. 

- Depozitări – Cod CAEN 5210. 

- Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul – Cod CAEN 6203 

- Alte activităţi de servicii privind tehnologia informatiei – Cod CAEN 6209. 

- Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate – Cod CAEN 6820. 

- Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea – Cod CAEN 7112. 

- Activităţi de testare şi analize tehnice Cod CAEN 7120. 

- Activităţi de închiriere şi leasing cu autovehicule rutiere grele – Cod CAEN 7712. 

- Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a – Cod CAEN 

7729. 

6.3  Compania de Energie Termică SRL Buzău va putea desfăşura activitățile mai sus menționate 

atât direct cât și în asociere cu terții prin constituirea de societăți noi, prin fuziune cu alte societăți , prin 

subscriere, cumpărarea de acțiuni sau orice altă modalitate permisă de lege. 

6.4   Compania de Energie Termică SRL Buzău va putea avea calitatea de acționar şi la alte societăți 

, în baza autonomiei de voință a asociatului unic . 

6.5 Societatea va putea înfiinţa filiale, sucursale, agenţii, reprezentanţe, puncte de lucru sau alte 

asemenea unităţi în ţară , pe baza hotărârii actionarului unic. 

 

CAPITOLUL II  -  PUNCTE DE LUCRU, FUNCŢIONAREA SOCIETĂŢII / GESTIUNEA 

SERVICIULUI PUBLIC : 

Art. 7 Puncte de lucru ale societăţii :  

7.1 Punct de lucru / sediul social al societăţii din mun. Buzău , str. Unirii /Stan Săraru , bl. 13 AB , 

jud. Buzău ,   autorizat , conform art. 15 din Legea nr. 359/2004 , a se desfăşura următoarele activităţi :  

a) Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul  

b) Alte activitati de servicii privind tehnologia informației  

c) Activitati de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea  
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7.2  Alte puncte de lucru ale societăţii :  

1. PUNCTUL TERMIC NR.1 – Activitate : Furnizarea de abur si aer conditionat, Adresa : 

Mun.Buzau, Cartier Micro V, Bloc 29-27, Judetul Buzau. 

2. PUNCTUL TERMIC NR.2 – Activitate : Furnizarea de abur si aer conditionat, Adresa : 

Mun.Buzau, Cartier Micro V, Bloc 29-27, Judetul Buzau. 

3. PUNCTUL TERMIC NR.3 – Activitate : Furnizarea de abur si aer conditionat, Adresa : 

Mun.Buzau, Cartier Micro V, Bloc 1, Judetul Buzau. 

4. PUNCTUL TERMIC NR.4 – Activitate : Furnizarea de abur si aer conditionat, Adresa : 

Mun.Buzau, Cartier Dorobanti, Bloc 27/1-7, Judetul Buzau. 

5. PUNCTUL TERMIC NR.5 – Activitate : Furnizarea de abur si aer conditionat, Adresa : 

Mun.Buzau, Cartier Dorobanti, Bloc 9A-9D, Judetul Buzau. 

6. PUNCTUL TERMIC NR.6– Activitate : Furnizarea de abur si aer conditionat, Adresa : 

Mun.Buzau, Cartier Brosteni, Bloc J1-J6, Judetul Buzau. 

7. PUNCTUL TERMIC NR.7– Activitate : Furnizarea de abur si aer conditionat, Adresa : 

Mun.Buzau, Cartier Brosteni, Bloc N2,N8, Judetul Buzau. 

8. PUNCTUL TERMIC NR.8– Activitate : Furnizarea de abur si aer conditionat , Adresa : 

Mun.Buzau, Cartier CENTRU, Bloc E, Subsol, Judetul Buzau. 

9. PUNCTUL TERMIC NR.9– Activitate : Furnizarea de abur si aer conditionat , Adresa : 

Mun.Buzau, Cartier CENTRU, Bloc C1, Subsol, Judetul Buzau. 

10. PUNCTUL TERMIC NR.10– Activitate : Furnizarea de abur si aer conditionat , Adresa : 

Mun.Buzau, Str.Unirii, Bloc P4-P5, Judetul Buzau. 

11. PUNCTUL TERMIC NR.11– Activitate : Furnizarea de abur si aer conditionat, Adresa : 

Mun.Buzau, Str.Unirii, Bloc 128,132, Judetul Buzau. 

12. PUNCTUL TERMIC NR.12– Activitate : Furnizarea de abur si aer conditionat, Adresa : 

Mun.Buzau, Str.Independentei, Bloc 29C,29B, Judetul Buzau. 

13. PUNCTUL TERMIC NR.13– Activitate : Furnizarea de abur si aer conditionat, Adresa : 

Mun.Buzau, Str.Unirii, Bloc 120A, Judetul Buzau. 

14. PUNCTUL TERMIC NR.14– Activitate : Furnizarea de abur si aer conditionat, Adresa : 

Mun.Buzau, B-dul Nicolae Balcescu, Bloc Magnolia, Judetul Buzau. 

15. PUNCTUL TERMIC NR.15– Activitate : Furnizarea de abur si aer conditionat, Adresa : 

Mun.Buzau, Str.Mesteacanului, Bloc 2B, 2C, Judetul Buzau. 

16. PUNCTUL TERMIC NR.16– Activitate : Furnizarea de abur si aer conditionat, Adresa : 

Mun.Buzau, Cart.Micro III, Bloc A1, Judetul Buzau. 

17. PUNCTUL TERMIC NR.17– Activitate : Furnizarea de abur si aer conditionat, Adresa : 

Mun.Buzau, Cart.Micro III, Bloc B13, B14, Judetul Buzau. 

18. PUNCTUL TERMIC NR.18– Activitate : Furnizarea de abur si aer conditionat, Adresa : 

Mun.Buzau, Cart.Obor, Bloc 6, 6A, Judetul Buzau. 

19. PUNCTUL TERMIC NR.19– Activitate : Furnizarea de abur si aer conditionat, Adresa : 

Mun.Buzau, Cart.Obor, Bloc 2C, 2D, Judetul Buzau. 

20. PUNCTUL TERMIC NR.20– Activitate : Furnizarea de abur si aer conditionat, Adresa : 

Mun.Buzau, Str. CUZA VODA, Bloc A2, Judetul Buzau. 

21. PUNCTUL TERMIC NR.21– Activitate : Furnizarea de abur si aer conditionat, Adresa : 

Mun.Buzau, Str. Bistritei, Bloc 2,1 Hasdeu, Judetul Buzau. 

22. PUNCTUL TERMIC NR.22– Activitate : Furnizarea de abur si aer conditionat, Adresa : 

Mun.Buzau, Str. Stadionului, Bloc B4, Judetul Buzau. 

23. PUNCTUL TERMIC NR.23– Activitate : Furnizarea de abur si aer conditionat, Adresa : 

Mun.Buzau, Str. Simila, SC FILTEX SA, Judetul Buzau. 

24. PUNCTUL TERMIC NR.24– Activitate : Furnizarea de abur si aer conditionat, Adresa : 

Mun.Buzau, Cart.Dorobanti Extindere, Bloc32F,32G, Judetul Buzau. 
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25. PUNCTUL TERMIC NR.25– Activitate : Furnizarea de abur si aer conditionat , Adresa : 

Mun.Buzau, Str.Unirii, PARCHET, Judetul Buzau. 

26. PUNCTUL TERMIC NR.26– Activitate : Furnizarea de abur si aer conditionat, Adresa : 

Mun.Buzau, Str.HORTICOLEI SC.SPECIALA NEVAZATORI, Judetul Buzau. 

27. PUNCTUL TERMIC NR.27– Activitate : Furnizarea de abur si aer conditionat, Adresa : 

Mun.Buzau, Cart. Dorobanti 2, Bloc E17, Judetul Buzau. 

28. PUNCTUL TERMIC NR.28– Activitate : Furnizarea de abur si aer conditionat, Adresa : 

Mun.Buzau, Cart. Dorobanti 2, Bloc I10, Judetul Buzau. 

29. PUNCTUL TERMIC NR.29– Activitate : Furnizarea de abur si aer conditionat, Adresa : 

Mun.Buzau, Str.Stradionului, Bloc 1, Judetul Buzau. 

30. PUNCTUL TERMIC NR.30– Activitate : Furnizarea de abur si aer conditionat, Adresa : 

Mun.Buzau, B-dul Nicolae Balcescu, Bloc 10, Judetul Buzau. 

31. PUNCTUL TERMIC NR.31– Activitate : Furnizarea de abur si aer conditionat, Adresa : 

Mun.Buzau, Str. Democratiei, Bloc 12D, 12E, Judetul Buzau. 

32. PUNCTUL TERMIC NR.32– Activitate : Furnizarea de abur si aer conditionat, Adresa : 

Mun.Buzau, Str.Stadionului, Bloc 77A, Judetul Buzau. 

33. PUNCTUL TERMIC NR.33– Activitate : Furnizarea de abur si aer conditionat, Adresa : 

Mun.Buzau, Str. Spiru Haret, Bloc 106, Judetul Buzau. 

34. PUNCTUL TERMIC NR.34– Activitate : Furnizarea de abur si aer conditionat, Adresa : 

Mun.Buzau, Str.Unirii, Bloc 9F, Judetul Buzau. 

35. PUNCTUL TERMIC NR.35– Activitate : Furnizarea de abur si aer conditionat, Adresa : 

Mun.Buzau, Str.OSTROVULUI AG. Protectia Mediului, Judetul Buzau. 

36. PUNCTUL TERMIC NR.36– Activitate : Furnizarea de abur si aer conditionat, Adresa : 

Mun.Buzau, Str.Unirii, Bloc 17G, Judetul Buzau. 

37. PUNCTUL TERMIC NR.37– Activitate : Furnizarea de abur si aer conditionat, Adresa : 

Mun.Buzau, Str.Unirii, Bloc 19H, Judetul Buzau. 

38. PUNCTUL TERMIC NR.38– Activitate : Furnizarea de abur si aer conditionat, Adresa : 

Mun.Buzau, Str.Unirii, Bloc 26A,26B, Judetul Buzau. 

39. PUNCTUL TERMIC NR.39– Activitate : Furnizarea de abur si aer conditionat, Adresa : 

Mun.Buzau, Str.1 Decembrie 1919, Bloc 2D, Judetul Buzau. 

40. PUNCTUL TERMIC NR.40– Activitate : Furnizarea de abur si aer conditionat, Adresa : 

Mun.Buzau, Str.1 Decembrie 1919, Bloc 6E, Judetul Buzau. 

41. PUNCTUL TERMIC NR.41– Activitate : Furnizarea de abur si aer conditionat, Adresa : 

Mun.Buzau, Str.Unirii, Bloc A6, 16F Judetul Buzau. 

42. CENTRALA TERMICA NR.1– Activitate : Furnizarea de abur si aer conditionat, Adresa : 

Mun.Buzau, Cartier Micro XIV, Bloc 9C, Judetul Buzau. 

43. CENTRALA TERMICA NR.2– Activitate : Furnizarea de abur si aer conditionat, Adresa : 

Mun.Buzau, Cartier Micro XIV, Bloc 40, Judetul Buzau. 

44. CENTRALA TERMICA NR.3– Activitate : Furnizarea de abur si aer conditionat, Adresa : 

Mun.Buzau, Cartier Micro XIV, Bloc 19, Judetul Buzau. 

45. CENTRALA TERMICA NR.4– Activitate : Furnizarea de abur si aer conditionat, Adresa : 

Mun.Buzau, Cartier Micro XIV, Bloc 4, Judetul Buzau. 

46. CENTRALA TERMICA NR.7– Activitate : Furnizarea de abur si aer conditionat, Adresa : 

Mun.Buzau, Cartier Caraiman, Bloc B6, Judetul Buzau. 

 

Art. 8 Funcţionarea / gestiunea societăţii , prin raportare la Legea nr. 51/2006 şi Legii nr. 

325/2006 , ca serviciul public de alimentare cu energie termică:  

8.1 COMPANIA DE ENERGIE TERMICĂ S.R.L BUZĂU preia de la Regia Autonomă Municipală 

”RAM” Buzău și își asumă organizarea şi funcţionarea serviciilor de utilităţi publice în scopul 
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asigurării în bune condiții a  îndeplinirii obligaţiilor de serviciu de interes public definite potrivit  

exigenţelor / cerinţelor fundamentale, şi anume : 

 universalitate; 

 continuitate din punct de vedere calitativ şi cantitativ; 

 adaptabilitate la cerinţele utilizatorilor; 

 accesibilitate egală şi nediscriminatorie la serviciul public; 

 transparenţă decizională şi protecţia utilizatorilor. 

8.2 COMPANIEI DE ENERGIE TERMICĂ S.R.L BUZAU , îi este încredinţată , din partea U.A.T.       

Municipiul Buzău , gestiunea directă a serviciului de furnizare a energiei termice în concordanță cu 

dispozițiile art.22 alin. 2 lit. a)  şi art.28 alin.2 lit. b) din Legea 51/2006. 

8.3 COMPANIA DE ENERGIE TERMICĂ S.R.L BUZĂU are un sistem unitar de administrare 

conform   Legii 31/1990 – privind Legea societăţilor , raportat la dispoziţiile OUG nr. 109/2011- privind 

guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice. 

8.4 COMPANIA DE ENERGIE TERMICĂ S.R.L BUZĂU preia și își asumă prin reorganizare 

Regulamentul serviciului de alimentare cu energie termică al municipiului Buzău astfel cum a fost 

aprobat prin H.C.L.M Buzău nr.225/27.09.2007. 

8.5 COMPANIA DE ENERGIE TERMICĂ S.R.L BUZĂU preia , și își asumă prin reorganizare , 

Contractul Colectiv de Muncă al REGIEI AUTONOME MUNICIPALE “R.A.M” Buzău, precum și 

toate contractele individuale de muncă ale salariaților cu toate drepturile şi obligaţiile aferente  ce 

rezultă din executarea acestora .   

8.6 COMPANIA DE ENERGIE TERMICĂ S.R.L BUZĂU preia , și își asumă prin reorganizare , 

Codul de Etică al REGIEI AUTONOME MUNICIPALE “R.A.M” Buzău. 

8.7 COMPANIA DE ENERGIE TERMICĂ S.R.L BUZĂU , preia și își asumă prin reorganizare, 

Regulamentul de Organizare si Functionare (ROF) al REGIEI AUTONOME MUNICIPALE 

“R.A.M” Buzău  cu amendamentele care se impun de reorganizarea/transformarea entităţii juridice 

din ”regie” în ”societate cu răspundere limitată” .    

8.8 COMPANIA DE ENERGIE TERMICĂ S.R.L BUZĂU preia și își asumă prin reorganizare, 

Regulamentul de Organizare Interioara (ROI) al REGIEI AUTONOME MUNICIPALE “R.A.M” 

Buzău. 

CAPITOLUL III - CAPITALUL SOCIAL , ASOCIAT UNIC , ADMINISTRATORII  , 

DIRECTORII SOCIETĂŢII :  

 

Art. 9 Capital social  
9.1  Capitalul social al societăţii , subscris de U.A T Municipiul Buzău , este în lei în valoare 200 lei 

aport in numerar fiind impartit intr-un numar de 20 de parti sociale a cate 10 lei. 

 

9.2 Capitalul social al societăţii poate fi mărit sau redus pe baza hotărârii  asociatului unic, în condiţiile 

şi cu respectarea procedurilor impuse de legislaţia în materie. 
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9.3 Obligaţiile societăţii sunt garantate cu capitalului social al acesteia . 

9.4 Asociatul unic (UATM Buzău prin CLM Buzău ) deține toate părțile sociale și participă deplin la 

beneficii si pierderi. 

9.5 Capitalul social al societăţii nu poate fi urmărit pentru obligaţiile administratorilor. 

 

Art.10 Asociatul unic (UATM Buzău prin CLM Buzău ) al societăţii are următoarele atribuţii: 

a) aprobă structura organizatorică cu ştatul de funcţii a societăţii care cuprinde numărul total de posturi 

contractuale ; 

b) stabileşte , potrivit legii , în cadrul consiliului de administraţie al societăţii : numărul de membrii , 

numirea membrilor prin hotărâre  , cuantumul indemnizaţiei ,  descarcarea de activitate , revocarea din 

funcţii , potrivit contractului de mandat ; 

c)  descarcă de răspundere membrii consiliului de administraţie a societăţii ; 

d) stabileşte competenţele şi răspunderile consiliului de administraţie , ale comisiei de cenzori şi 

comitetului de audit ( prin raportare la dispoziţiile art. 34 din OUG nr. 109/2011) ;  

e) aprobă şi modifică programele de activitate şi bugetul societăţii; 

f) hotărăşte/aprobă contractarea de împrumuturi bancare; 

g) examinează, aprobă sau modifică bilanţul şi contul de profit şi pierderi după analizarea raportului 

consiliului de administraţie, aprobă repartizarea beneficiilor ; 

h) hotărăşte înfiinţarea de filiale/sucursale sau desfiinţarea acestora; 

i). hotărăşte mărirea sau reducerea , în condiţiile legii , a capitalului social; 

j) hotărăşte modificarea statutului sau formei juridice a societăţii; 

k) alte prevederi legale .  

 

Art. 11 Consiliul de administraţie al societăţii , este numit de asociatul unic prin hotărârea CLM 

Buzău ( Consiliului Local al mun. Buzău ) şi este format din 5 membri, persoane fizice sau juridice, cu 

experienţă în îmbunătăţirea performanţei societăţilor sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau 

condus. 

 (1 ) COMPANIA DE ENERGIE TERMICĂ S.R.L BUZĂU preia , ca efect al reoganizării regiei 

, toţi membrii consiliului de administrare , aflaţi în funcţii , al REGIEI AUTONOME MUNICIPALE 

“R.A.M” Buzău , până la sfarşitul mandatului acestora , astfel cum a fost stabilit inițial ca durată , prin 

HCLM Buzău nr. 94/2016 .  

 (2) Mandatul general al administratorilor este de 4 ani. 

 (3) Membrii consiliului de administraţie sunt desemnaţi de asociatul unic ; în acest sens , primii 

membrii ai consiliului de administrație  , sunt nominalizați în următoarea componență :  

- Lungu Izabela -- in 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 .  

(4) În termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale, consiliul de administraţie sau 

supraveghere elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în 

vederea realizării indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari.  

(5) Consiliul de administraţie al COMPANIEI DE ENERGIE TERMICĂ S.R.L BUZĂU preia 

prin reoganizare componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării 

indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari al REGIEI AUTONOME MUNICIPALE 

“R.A.M” Buzău. 
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 (6) Componenta de administrare prevăzută la alin. (5) se completează cu componenta 

managerială. Planul de administrare se supune analizei şi aprobării consiliului de administraţie sau 

supraveghere al societăţii. 

 (7) Evaluarea activităţii administratorilor se face anual de către asociatul unic, după caz, cu 

sprijinul unor experţi în astfel de evaluări, şi vizează atât execuţia contractului de mandat, cât şi a 

planului de administrare. 

     (8) Membrii consiliului de administraţie pot fi revocaţi , de către asociatul unic , conform legii, 

în condiţiile stabilite în contractul de mandat. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, 

administratorul este îndreptăţit la plata unor daune-interese, potrivit contractului de mandat. Pentru 

desemnarea noilor administratori se aplică, în mod corespunzător, prevederile legii. 

    (9) În cazul în care, din motive imputabile, membrii consiliului de administraţie al societăţii nu 

îndeplinesc indicatorii de performanţă stabiliţi prin contractele de mandat, asociatul unic îi revocă din 

funcţie şi hotărăşte  declanşarea procedurii de selecţie pentru desemnarea de noi membri în consiliul de 

administraţie , în conformitate cu prevederile legale. 

 (10) În cadrul consiliului de administraţie sau, după caz, al consiliului de supraveghere se 

constituie comitetul de nominalizare şi remunerare şi comitetul de audit. Prin actul constitutiv se poate 

stabili şi posibilitatea constituirii altor comitete consultative. 

 (11) Comitetul de nominalizare şi remunerare formulează propuneri pentru funcţiile de 

administratori, elaborează şi propune consiliului de administraţie procedura de selecţie a candidaţilor 

pentru funcţiile de director sau, după caz, de membru al directoratului şi pentru alte funcţii de 

conducere, recomandă consiliului de administraţie candidaţi pentru funcţiile enumerate, formulează 

propuneri privind remunerarea directorilor/membrilor directoratului şi a altor funcţii de conducere. 

 (12) Comitetul de audit îndeplineşte atribuţiile prevăzute la art. 65 din Legea nr. 162/2017 – 

privind auditul statutar al situaţiilor financiare auditate . 

a) Comitetul de audit trebuie să fie un comitet independent sau un comitet al consiliului de 

administrație sau de supraveghere al entității auditate. Acesta este alcătuit din membri neexecutivi ai 

consiliului de administrație sau de supraveghere al entității auditate și/sau din membrii desemnați de 

asociatul unic sau asociaților entității auditate . 

b) Cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie să dețină competențe în domeniul 

contabilității și auditului statutar, dovedite prin documente de calificare pentru domeniile respective.  

c) Comitetul de audit trebuie să aibă calificările prevăzute de lege în domeniul în care își 

desfășoară activitatea entitatea auditată.  

d) Majoritatea membrilor comitetului de audit trebuie să fie independenți de entitatea auditată. 

Președintele comitetului de audit este numit de membrii acestuia sau de către consiliul de supraveghere 

al entității auditate și este independent de entitatea auditată.  

e) Fără a aduce atingere responsabilității administratorului entității, membrilor consiliului de 

administrație/supraveghere, de conducere ori a altor membri care sunt numiți de adunarea generală a 

asociaților din cadrul entității auditate, comitetul de audit are, printre altele, următoarele atribuții:  

e1) informează administratorul entității sau membrii consiliului de administrație/supraveghere ai 

entității auditate, după caz, cu privire la rezultatele auditului statutar și explică în ce mod a contribuit 

auditul statutar la integritatea raportării financiare și care a fost rolul comitetului de audit în acest 

proces;  

e2) monitorizează procesul de raportare financiară și transmite recomandări sau propuneri pentru 

a asigura integritatea acestuia;  

e3) monitorizează eficacitatea sistemelor controlului intern de calitate și a sistemelor de 

management al riscului entității și, după caz, a auditului intern în ceea ce privește raportarea financiară a 

entității auditate, fără a încălca independența acestuia;  

e4) monitorizează auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale 

consolidate, în special efectuarea acestuia, ținând cont de constatările și concluziile autorității 

competente, în conformitate cu art. 26 alin. (6) din Regulamentul (UE) nr. 537/2014;  
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e5) evaluează și monitorizează independența auditorilor financiari sau a firmelor de audit în 

conformitate cu art. 21 - 25, 28 și 29 din prezenta lege și cu art. 6 din Regulamentul (UE) nr. 537/2014 

și, în special, oportunitatea prestării unor servicii care nu sunt de audit către entitatea auditată în 

conformitate cu art. 5 din respectivul regulament;  

e6) răspunde de procedura de selecție a auditorului financiar sau a firmei de audit și recomandă  

membrilor organului de administrație sau supraveghere auditorul financiar sau firma/firmele de audit 

care urmează a fi desemnată/desemnate în conformitate cu art. 16 din Regulamentul (UE) nr. 537/2014, 

cu excepția cazului în care se aplică art. 16 alin. (8) din Regulamentul (UE) nr. 537/2014.  

(f) Entitățile ale căror situații financiare anuale sunt supuse, potrivit legii, auditului statutar sunt 

obligate să organizeze și să asigure exercitarea 

 

Art. 12 Membrii consiliului de administratie :  
(1) Îşi păstrează calitatea de angajaţi la instituţia sau unitatea de la care provin, cu toate drepturile şi 

obligaţiile care derivă din această calitate. 

(2) Sunt plătiţi cu o indemnizaţie lunară stabilită de asociatul unic/UATM Buzău prin hotârârea 

CLM Buzău , pentru activitatea desfăşurată în această calitate, dar care nu poate fi mai mare de 

20% din salariul directorului general al societăţii ; în acest sens , indemnizația membrilor 

consiliului de administrație al Companiei de Energie Termică SRL Buzău , înființată ca 

efect al reorganizării Regiei Autonome Municipale ”RAM”Buzău , este în cuantum egal cu 

cel precizat de art. 2 din H.C.L.M Buzău nr. 94/2016 ;  

(3) Nu pot face parte din mai mult de doua consilii de administraţie din subordinea UATM Buzău şi 

nu pot face parte din conducerea societăţilor comerciale cu care societatea are interese contrare. 

(4) Calitatea de membru in consiliul de administraţie este incompatibila cu functiile prevazute de 

Legea nr.161/2003 cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

Art.13 Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii : 

(1) Propune spre aprobare regulamentul de organizare si functionare al societăţii sau orice 

modificare al acestuia. 

(2) Aprobă , la propunerea directorului general al societatii , regulamentul de ordine interioara. 

(3) Elaborează şi propune spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Buzău, planul de 

administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea 

obiectivelor si criteriilor de performanţă stabilite în contractul de mandat. 

(4) Avizează proiectul bugetului annual de venituri si cheltuieli al societăţii , în vederea 

aprobarii în Consiliul Local al Municipiului Buzau. 

(5) Aprobă programul de producţie şi stabileşte măsurile necesare pentru creşterea eficienţei 

activităţii. 

(6) Avizează investiţiile ce urmează a fi realizate potrivit obiectului de activitate al societăţii, 

care se finanţeaza din surse proprii, din alocatiile de la bugetul local sau/şi din credite 

bancare. 

(7) Supune aprobării Consiliului Local al Municipiului Buzău situaţiile financiare pentru anul 

precedent , însoţite de raportul economico-financiar cu privire la activitatea societăţii şi 

proiectul programului de activitate pentru anul în curs, şi solicită descarcarea de gestiune a 

administratorilor pe anul anterior. 

(8) Hotărăşte cu privire la închirierea bunurilor pe care societatea le are in proprietate. 

(9) Aproba efectuarea operaţiunilor de cumparare şi vânzare de bunuri şi servicii în condiţiile 

prevazute de lege. 

(10) Aprobă proiectul contractului colectiv de muncă, negociat de directorul general al 

societăţii. 
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(11) Încheie contractul de mandat cu directorii prin intermediul preşedintelui consiliului de 

administraţie, contractul de mandat având ca anexă, obiectivele, criteriile şi indicatorii de 

performanţă aprobaţi. 

(12) Avizează delegarea competenţelor directorului general al societăţii către directorul 

economic sau directorul tehnic. 

(13) Aprobă încheierea sau rezilierea contractelor economice potrivit competenţelor acordate. 

(14) Propune Consiliului Local al Municipiului Buzău probarea preţurilor pentru serviciile de 

utilitati publice în condiţiile prevazute de lege, precum şi a tarifelor si taxelor prestate pentru 

servicii conexe activităţii de bază. 

(15) Aprobă regimul de amortizare a mijloacelor fixe ale societăţii, precum şi scoaterea din 

funcţiune, casarea şi valorificarea unor bunuri proprietatea societăţii, în condiţiile legii, cu 

excepţia bunurilor proprietate publică sau privată a municipiului. 

(16) Propune sau aprobă, in limitele competenţelor care îi sunt acordate contractarea de 

credite bancare pentru activitatea de exploatare şi investiţii. 

(17) Propune Consiliului Local al Municipiului Buzau asocierea sau colaborarea cu persoane 

fizice sau juridice în scopul realizării unor obiective şi acţiuni de interes comun. 

(18) Propune către Consiliul Local al Municipiului Buzău scoaterea din funcţiune, casarea şi 

valorificarea bunurilor proprietate publică sau privată a municipiului aflate în administrarea 

sau folosinta gratuită a societăţii, în condiţiile prevazute de lege, sumele realizate din 

valorificare fiind virate la bugetul local. 

(19) Rezolvă alte probleme stabilite de Consiliul Local al Municipiului Buzău şi hotărăşte în 

orice alte domenii ale societăţii potrivit legislaţiei în vigoare. 

 

Art.14 Directorii societăţii :  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 , primii directori ai societății , sunt nominalizați în următoarea componență :  

- Gubandru Aurel  – Director General 

- Dimciu Valentina - Beatrice – Director Economic  

- Cozma Costel – Director Tehnic 

Art.15 Consiliul de administraţie deleagă conducerea societăţii unuia sau mai multor directori, 

numindu-l pe unul dintre ei director general. 

Art.16 Directorii pot fi numiţi , potrivit legii , atât din afara consiliului de administraţie sau dintre 

membrii consiliului de administraţie al societăţii , care devin astfel administratori executivi, cu 

respectarea procedurii de selecţie. 

Art.17 Preşedintele consiliului de administraţie al societăţii nu poate fi numit şi director general. 

Art.18 Directorii societăţii , cu excepţia primilor directori preluaţi ca efect al reorganizării regiei ,  

indiferent dacă sunt selectaţi din cadrul consiliului de administraţie sau din afara acestuia, sunt numiţi de 

consiliul de administraţie, la recomandarea comitetului de nominalizare în urma unei proceduri de 

selecţie pentru poziţia respectivă. 

Art.19 În termen de 60 de zile de la numire, directorii sau membrii directoratului elaborează şi prezintă 

consiliului de administraţie sau de supraveghere o propunere pentru componenta de management a 

planului de administrare pe durata mandatului, în vederea realizării indicatorilor de performanţă 

financiari şi nefinanciari. 

Art.20 Aprobarea componentei de management şi a planului de administrare în integralitate de către 

consiliul de administraţie se realizează în termen de maximum 20 de zile.După aprobarea planului de 

administrare de către consiliul de administraţie sau de consiliul de supraveghere, componenta de 

management sau, după caz, indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari aprobaţi constituie anexă 

la contractul de mandat încheiat cu directorii sau membrii directoratului. 

Art.21 Evaluarea activităţii directorilor sau directoratului, după caz, se face anual de către consiliul de 

administraţie şi vizează atât execuţia contractului de mandat, cât şi a componentei de management a 
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planului de administrare. Raportul de evaluare se publică pe pagina de internet a autorităţii publice 

tutelare, la data de 31 mai a anului următor celui pentru care se efectuează evaluarea. Datele care 

conform legii au caracter confidenţial sau secret sunt exceptate de la publicare. 

Art.22  Directorii pot fi revocaţi de către consiliul de administraţie, în condiţiile stabilite prin contractul 

de mandat. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, directorul în cauză este îndreptăţit la plata 

unor daune-interese, potrivit contractului de mandat. 

Art.23 Remuneraţia/indemnizaţia directorilor este stabilită de consiliul de administraţie , potrivit legii şi 

nu poate depăşi nivelul remuneraţiei stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administraţie. Ea 

este unica formă de remuneraţie pentru directorii care îndeplinesc şi calitatea de administratori.  

Art.24 Directorul General al societăţii are urmatoarele atribuţii principale: 

(1) Conduce nemijlocit şi efectiv întreaga activitate a societăţii . 

(2) Selectează , angajează , promovează şi concediază personalul salariat al societăţii cu respectarea 

legislaţiei muncii, contractului colectiv de muncă şi a Regulamentului de Organizare Interioara 

(ROI) 

(3) Dispune , cu respectarea legislaţiei muncii şi a Regulamentului de Organizare Interioara (ROI) , în 

cadrul numarului total de personal aprobat de Consiliul Local al Municipiului Buzău, distribuirea 

personalului societăţii pe functii, meserii sau activităţi . 

(4) Negociază şi încheie contractul colectiv de muncă , în baza mandatului dat de consiliul de 

administraţie precum şi contractele individuale de muncă. 

(5) Încheie acte juridice , în numele şi pe seama societăţii , conform legii. 

(6) Aprobă operatiunile de vânzare şi/sau cumpărare de bunuri în limetele competenţelor acordate de 

consiliul de administratie sau/şi Consiliul Local al Municipiului Buzău. 

(7) Aprobă operaţiunile de încasări şi plăţi potrivit competenţelor. 

(8) Stabileşte şi aprobă politici pentru protecţia mediului şi securităţii muncii, potrivit legislaţiei în 

vigoare. 

(9) Gestionează în condiţiile legii, bunurile proprietatea publică sau privată a municipiului, date în 

administrarea sau/şi folosinţa societăţii. 

(10) Aduce la indeplinire obiectivele, criteriile şi indicatorii de performanţă prevăzuţi în contractul de 

mandat , încheiat potrivit legii. 

(11) Prezintă rapoarte, informaţii şi orice alte documente privind activitatea societăţii la solicitarea 

asociatului unic. 

(12) Îndeplineşte orice alte atribuţiuni , la solicitarea Consiliul Local al Municipiului Buzău , 

consiliul de administraţie sau primarul municipiului Buzău , în condiţiile respectării legii. 

(13) Directorul General al societăţii poate delega o parte din atribuţiile sale către directorul economic 

sau/şi directorul ethnic  cu avizul consiliului de administratie. 

(14) Prin raportare la dispoziţiile art. 52 alin. 5 din OUG nr. 109/2011 , Directorul general supune 

spre aprobare consiliului de administraţie orice tranzacţie din categoria celor prevăzute la 

art. 52 alin. 1 din OUG nr. 109/2011 dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacţii, 

au o valoare de cel puţin echivalentul în lei a 50.000 euro. Pentru a decide asupra tranzacţiei, 

consiliul de administraţie poate dispune efectuarea unei expertize independente, pentru a verifica 

dacă tranzacţia este corectă în raport cu ofertele de acelaşi tip existente pe piaţă. 

(15) Directorul general va înştiinţa de îndată consiliul de administraţie al societăţii , cu privire la 

tranzacţiile precizate la art. 52 din OUG nr.109/2011  , în vederea sesizării de către Consiliul de 

administraţie al societăţii a Consiliului Local al Municipiului Buzău cu privire la aprobarea 
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tranzacţiilor/contractelor în cauză , în concordanţă cu  obligaţiile izvorâte din aplicabilitatea art. 52 

din OUG nr. 109/2011  .     

 

CAPITOLUL IV -  DIZOLVAREA /LICHIDAREA SOCIETĂŢII : 

 

Art.25 Dizolvarea societăţii se face pe baza hotărârii asociatului unic sau în caz de faliment. 

Art.26  Dizolvarea societăţii comerciale va fi înscrisă în registrul comerţului şi publicată în Monitorul 

Oficial. 

Art.27 În caz de dizolvare, societatea va fi lichidată. Lichidarea societăţii şi repartiţia patrimoniului se 

fac în condiţiile şi cu respectarea procedurii prevăzută de lege. 

 

CAP V – LITIGII : 

Art.28 Litigiile societăţii născute din contractele economice încheiate cu persoane fizice sau juridice 

precum şi litigiile patrimoniale dintre asociaţi şi societate vor fi soluţionate de instanţele competente 

prin aplicarea dreptului material român.  

Art.29 Litigiile societăţii cu personalului angajat de societate se vor soluţiona potrivit legislaţiei muncii. 

 

CAPITOLUL XII - DISPOZIŢII FINALE : 

Art.30 Prevederile prezentului Statut se completează cu dispoziţii legale referitoare la societăţile 

comerciale precum ,  cu cele incidente referitoare la întreprinderile publice astfel cum sunt definite prin 

dispoziţiile OUG nr. 109/2011 , precum şi cu cele izvorâte din Actul constitutiv al societăţii .   

Art.31 Suportarea pierderilor , de către asociati ,  se face în limita fondului de rezervă constituit iar în 

caz că acesta valoare este depăşită ,  se va realiza de către asociati. 

Art.32 Regimul juridic al proprietăţii bunurilor (precum și a altor drepturi reale) în urma transmiterii 

acestora de la Regia Autonomă Municipală “RAM” Buzău la Compania de Energie Termică SRL Buzău 

ca efect al reorganizării :  

32.1 Bunul imobil/construcţie P+2 ( Sediu administrativ ) situat în mun. Buzău , str. Unirii , bl. 

13 AB  ( Sediul Încălzire ) jud.  Buzău identificat la Cartea Funciară sub nr. 1515 ( nr. CF vechi)  cu nr. 

cadastral 1254 este bun proprietate privată al Companiei de Energie Termică SRL Buzău prin 

dobândirea ,  prin transmitere , a dreptului de proprietate  , de la Regia Autonomă Municipală ”RAM” 

Buzău  ;  

32.2 Bunul imobil /teren aferent construcției P+2  situat în mun. Buzău , str. Unirii , bl. 13 AB 

( Sediul Încălzire ) jud.  Buzău identificat la Cartea Funciară sub nr. 4492 ( nr. CF vechi)  cu nr. 

cadastral 1254 este bun proprietate privată al U.A.T.M Buzău aflat în folosința gratuită al 

Companiei de Energie Termică SRL Buzău prin preluarea , prin transmitere , a  dreptului de folosinţă 

gratuită  asupra terenului de sub construcţie , de la Regia Autonomă Municipală ”RAM” Buzău  ;  

32.3 Bunul imobil / construcţie + teren (Incintă Gospodarie Păcură ) situat în mun. Buzău , 

str. Aleea Industriilor nr. 7 , jud. Buzau identificat la Cartea Funciara sub nr. 3394( nr. CF vechi) cu  nr. 

cadastral 1144 este bun proprietate privată al Companiei de Energie Termică SRL Buzău prin 

dobândirea ,  prin transmitere , a dreptului de proprietate  , de la Regia Autonomă Municipală ”RAM” 

Buzău  ; 

32.4 Bunul imobil/constructie + teren ( Incintă Batale Namol ) situat în mun. Buzău , str. 

Aleea Industriilor nr. 7 , jud. Buzău identificat la Cartea Funciara sub nr. 3394 ( nr. CF vechi) cu nr. 

cadastral 1143 este bun proprietate privată al Companiei de Energie Termică SRL prin dobândirea ,  

prin transmitere , a dreptului de proprietate  , de la Regia Autonomă Municipală ”RAM” Buzău  ; 

32.5 Bunuri imobile , cu instalaţiile aferente celor 46 de puncte de lucru secundare (puncte 

termice și centrale termice )  enumerate la art. 7 pct. 7.2   din prezentul Statut , respectiv : cladiri, 

instalatii , centrale / puncte termice , toate substatiile aferente CT 3, cu toate terenurile aferente 

construcțiilor etc , sunt bunuri proprietat publică a U.A.T Municipiului Buzău și date în 
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administrarea și folosința gratuită a COMPANIEI DE ENERGIE TERMICĂ S.R.L BUZĂU  
conform art.24 alineat 1 litera a) coroborat cu prevederile art. 28 alin. 2 lit. b) din Legea 51/2006,  acest 

drept fiind transmis de la regie şi preluat de societatea înfiinţată prin reoganizarea REGIEI 

AUTONOME MUNICIPALE “R.A.M” Buzau şi ca urmare a plătilor , efectuate la creditului 

BERD/A.Î.S.G  astfel cum acesta a fost aprobat prin O.G nr. 38/1997 .  

Toate bunurile de natura domeniului public ale U.A.T.M Buzău , date în administrarea şi 

folosinţa gratuită Companiei de Energie Termică S.R.L Buzău sunt bunuri scoase din circuitul 

civil ( inalienabile , insesizabile , imprescriptibile ) astfel cum sunt menţionate :  

 în Anexa nr. 1 / Patrimoniu public U.A.T.M Buzău la 31.03.2019 , cu o valoare de 

inventar în cuantum de 43.970.224,15 lei ;  

  în Anexa nr. 2  /Patrimoniu public U.A.T.M Buzău la 31.03.2019  – investiție BERD , cu 

o valoare de inventar în cuantum de 58.437.073,93 lei ;    

32.6 Bunuri imobile( stație pompe de transport energie termică / utilaje de pompaj  + 

transformator 1000KVA-6/04 KW)   achiziționate de la Ecogen Energy S.A in 2011 prin c.v.c  , situate 

în mun. Buzău , str. Aleea Industriilor , nr. 7 , jud. Buzau sunt bunuri proprietate privată ale 

Companiei de Energie Termică SRL Buzău prin preluarea dreptului de proprietate de la Regia 

Autonomă Municipală ”RAM” Buzău împreună cu dreptul de trecere/servitute asupra  terenului 

aflat în proprietatea Ecogen Energy S.A Buzău  astfel cum rezultă din Contractul de vânzare-

cumpărare nr. 9738/20.09.2011 vs. 656/20.09.2011 cu toate drepturile și obligațiile subsecvente ce 

decurg din contractul în cauză ;  

32.7 Bunuri mobile , astfel cum sunt prezentate în Anexa nr. 3  / Patrimoniu propriu RAM 

Buzău la 31.03.2019 , în valoare de 5.821.753 lei si terenuri in valoare de 2.693.885 lei  , sunt bunuri 

proprietate privată ale Companiei de Energie Termică SRL Buzău prin transmiterea / preluarea 

dreptului de proprietate de la Regia Autonomă Municipală ”RAM” Buzău  ;  

32.8  Bunuri mobile/ acțiuni  la Ecogen Energy S.A Buzău , respectiv 21,42% din capitalul 

social al Ecogen Energy S.A Buzău , bunuri proprietate privată ale Companiei de Energie Termică 

SRL Buzău prin transmiterea / preluarea dreptului de proprietate de la Regia Autonomă Municipală 

”RAM” Buzău ( drepturi izvorâte din aplicabilitatea dispoziţiilor HCLM Buzău nr. 306/10.12.2007 - 

privind înființarea Ecogen Energy S.A Buzău  precum şi din Actul constitutiv al Ecogen Energy S.A 

Buzău autentificat sub nr. 225/22.01.2008 BNP Lefter Sinica ) .  

Art. 33  Statutul poate fi modificat la solicitarea conducerii societăţii cu autonomia de voinţă al  

Asociatului unic şi cu respectarea formalităţilor prevăzute de lege  .  

Prezentul Statut a fost redactat in 3 exemplare originale fiind aprobat prin HCLM Buzău 

………./…………. drept pentru care s-a procedat azi …….……./………… la semnarea acestuia în 

vederea demarării / derulării procedurilor de înregistrare / înmatriculare la ORC de pe lângă Tribunalul 

Buzău .   

Semnături :  

U.A.T Municipiul Buzău prin Consiliul Local al Municipiului Buzău 

Reprezentată prin 

Primarul Municipiului Buzău  -  Constantin Toma 

 

REGIA AUTONOMĂ MUNICIPALĂ ”RAM” BUZĂU 

reorganizată în  

COMPANIA DE ENERGIE TERMICĂ S.R.L BUZĂU 

reprezentantă  prin 

Director General - Aurel Gubandru 


