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H O T Ă R Â R E  
pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 158 din 

30 mai 2019 privind reorganizarea 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 extraordinară, 

Având în vedere: 
-expunerea de motive a domnului primar al municipiului Buzău, 

înregistrată sub nr. 217/CLM/2019;  
-raportul de specialitate al Direcției Tehnice nr. 69458/07.06.2019; 
-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. 

 
 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 revocarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Buzău nr. 158 din 30 mai 2019 privind 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.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului 
Juridic, precum şi Regia Autonomă Municipală “RAM” Buzău, prin 
intermediul consiliului de administraţie, vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri .   
 

PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ 
                            consilier Ștefan Țăndărescu 

 
 
 
 
 
                                                               

                                         CONTRASEMNEAZĂ, 
                                     SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 

                                       Eduard Pistol 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Buzău, 14 iunie 2019 
Nr. 164 

 
 
 

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 
Municipiului Buzău în ședința din data de 14 iunie 2019, cu respectarea 
prevederilor art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației 
publice locale, republicată și actualizată, cu un număr de 18 voturi 
pentru, 0 abțineri și 2 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri 
în funcție și 20 consilieri prezenți la ședință.  

 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL BUZĂU 
MUNICIPIUL BUZĂU 
Nr. 217/CLM/2019 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Buzău nr. 158 din 30 mai 2019 privind reorganizarea Regiei 
Autonome Municipale ”RAM” Buzău din ”regie” în ”societate cu răspundere 

limitată” cu denumirea Compania de Energie Termică S.R.L. Buzău 
 
 

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 158/30 
mai 2019 a fost aprobată reorganizarea Regiei Autonome Municipale “RAM” 
Buzău din regie în societate cu răspundere limitată, în concordanţă cu 
prevederile art. 3^1 din Legea nr. 51/2006, dar şi ca răspuns la solicitarea 
A.N.R.E., întemeiată pe dispoziţiile art. 28 alin. 3 din Legea nr. 51/2006, în 
vederea prelungirii Licenţei de furnizare a serviciului de alimentare cu 
energie termică după data de 26.06.2019.  

Hotărârea nr. 158 din 30 mai 2019 a fost  promovată pentru o 
societate cu răspundere limitată, în timp ce rezervarea de denumire la Oficiul 
Naţional al Registrului Comerţului a fost dată pentru o societate pe acţiuni, 
aspecte care au ieşit la iveală la momentul la care s-a dorit înmatricularea 
societăţii rezultate ca efect al reorganizării regiei. Mai mult decât atât, 
rezervarea de denumire a societăţii expirase la data de 22.05.2019, în 
condiţiile în care Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău a fost 
adoptată la 30.05.2019.  

Pentru motivele arătate, dat fiind faptul că Hotărârea Consiliului 
Local nr. 158 din 30 mai 2019 nu a intrat în circuitul civil pentru a produce 
efecte juridice, se impune revocarea hotărârii în cauză. 

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

PRIMAR, 
CONSTANTIN TOMA 

                         
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL  BUZĂU 

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUZĂU 
Direcţia Tehnică 

Nr. nr. 69458/07.06.2019 
 
 
 

R A P O R T 
la proiectul de hotârâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Buzău nr. 158 / 30 mai 2019 - privind reorganizarea Regiei 
Autonome Municipale ”RAM” Buzău din ”regie” în ”societate cu răspundere 

limitată”  cu denumirea Compania de Energie Termică S.R.L Buzău 
 
 

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 158/30 
mai 2019 a fost aprobată reorganizarea Regiei Autonome Municipale “RAM” 
Buzău din regie în societate cu răspundere limitată, în concordanţă cu 
prevederile art. 3^1 din Legea nr. 51/2006 şi ca răspuns la solicitarea 
A.N.R.E., întemeiată pe dispoziţiile art. 28 alin. 3 din Legea nr. 51/2006, în 
vederea prelungirii Licenţei de furnizare a serviciului de alimentare cu 
energie termică, după data de 26.06.2019.  

Hotărârea nr. 158 din 30 mai 2019 a fost promovată pentru o 
societate cu răspundere limitată, în timp ce rezervarea de denumire la Oficiul 
Naţional al Registrului Comerţului a fost dată pentru o societate pe acţiuni, 
aspecte care au ieşit la iveală la momentul la care s-a dorit înmatricularea 
societăţii rezultate ca efect al reorganizării regiei. Mai mult decât atât, 
rezervarea de denumire a societăţii expirase la data de 22.05.2019 în 
condiţiile în care Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău a fost 
adoptată la 30.05.2019.  

Dat fiind faptul că Hotărârea Consiliului Local nr. 158 din 30 mai 
2019 nu a intrat în circuitul civil pentru a produce efecte juridice se impune 
revocarea hotărârii în cauză şi adoptarea cu celeritate a unui noi hotărâri, 
pentru scopul pentru care a fost adoptată hotărârea iniţială. 

Față de cele de mai sus, considerăm întemeiată propunerea de 
revocare a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 158 din 30 
mai 2019.  
 

DIRECTOR EXECUTIV 

Ileana Bănucu 


