
 
ROMÂNIA 

JUDEȚUL BUZĂU 
MUNICIPIUL BUZĂU 

- CONSILIUL LOCAL - 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind constatarea încetării, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, 
a calităţii de membru în consiliul de administrație al Regiei Autonome Municipale 

”RAM” Buzău a domnului Diaconiță Emil Viorel  
și numirea provizorie a unui membru în consiliul de administrație al  

Regiei Autonome Municipale ”RAM” Buzău  
 

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 
extraordinară: 

Având în vedere: 
- adresa înregistrată la Primăria Municipiului Buzău la nr. 

72.075/13.06.2019 înaintată de domnul Diaconiță Emil Viorel cu privire la 
solicitarea de încetare, înainte de termen, a calității de membru în Consiliul de 
Administrație al Regiei Autonome Municipale ”RAM” Buzău;  

- referatul (expunerea de motive) primarului municipiului Buzău, 
înregistrat sub nr. 247/CLM/25.06.2019; 

- raportul Serviciului Juridic nr. 76.017/25.06.2019 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; 

- HCL nr. 96/2015 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și 
funcționare, a structurii organizatorice și funcționale, a numărului de personal și 
a statului de funcții ale Regiei Autonome Municipale “RAM” Buzău; 

- prevederile HCL Municipiul Buzău nr. 94/26.05.2016 – privind numirea 
membrilor consiliului de administrație al Regiei Autonome Municipale ”RAM” 
Buzău;   

- prevederile art. 2030, lit. b din Legea nr. 287/2009, republicată, privind 
Codul civil, privind modurile de încetare a mandatului, prin raportare la 
dispozițiile art. 2034, alin. 1 din același Cod, privind renunțarea mandatarului;  

- prevederile art. 5, art. 12, art. 64^1 din O.U.G nr. 109/2011 – privind 
guvernanța corporativă în întreprinderile publice, cu modificările și completările 
ulterioare;  

 
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. d), alin. (14), 

ultima teză, art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee), precum și alin. 6, teza 
a II-a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,   

 
 
 



 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art.1.- Consiliul Local Municipal Buzău ia act de renunțarea la mandat a 

domnului Diaconiță Emil Viorel din calitatea de membru provizoriu al Consiliului 
de Administrație al RAM Buzău, și constată încetarea mandatului, înainte de 
termen, prin renunțarea la mandat.  

La aceeaşi dată, se declară vacant locul de membru în consiliul de 
administrație al Regiei Autonome Municipale ”RAM” Buzău. 

Art.2.- De la data adoptării prezentei hotărâri, domnul Dragu Valentin - 
Marian (identificat cu C.I seria XZ nr. 799842) se numește provizoriu, ca 
membru în consiliul de administraţie al Regiei Autonome Municipale ”RAM” 
Buzău, pentru o perioadă de maxim 4 luni, dar nu mai târziu de finalizarea 
procedurii de selecție a administratorilor.  

Art. 3.- Consiliul Local al municipiului Buzău declară vacant încă un post 
de membru în consiliul de administraţie al Regiei Autonome Municipale “RAM” 
Buzău , prin încetarea mandatului la termen a domnului Aurel Gubandru, post 
ce se va supune procedurii de ocupare, în concordanţă cu legislaţia incidentă în 
materie .  

Art. 4.- Remunerația persoanei de la art. 2 este cea stabilită la art. 2 din 

HCL nr. 94/2016 privind numirea membrilor  consiliului de administrație al Regiei 
Autonome Municipale ”RAM” Buzău. 

Art. 5.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Juridic, 
precum și conducerea Regiei Autonome Municipale ”RAM” Buzău, vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 
consilier Ștefan Țăndărescu 

 
 
 

 
CONTRASEMNEAZĂ: 

SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 
Eduard Pistol 

 
 
 
Buzău, 29 iulie 2019     
Nr. 166 
 

Această Hotărȃre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în 
ședinţa din data de 29 iulie 2019, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1), 
coroborat cu art. 5, lit. ee) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un 
număr de 17 voturi pentru, 3 abţineri și 0 vot împotrivă, din numărul total de 23 
consilieri în funcţie și 20 consilieri prezenţi la ședinţă. 

 



 
ROMÂNIA 

JUDEȚUL BUZĂU 
MUNICIPIUL BUZĂU 
         PRIMAR  

Nr. 247/CLM/25.06.2019 
 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind constatarea încetării, înainte de expirarea duratei 
normale a mandatului, a calităţii de membru în consiliul de administrație al 

Regiei Autonome Municipale”RAM” Buzău a domnului Diaconiță Emil Viorel  
și numirea provizorie a unui membru în consiliul de administrație al  

Regiei Autonome Municipale ”RAM” Buzău  
 
  

În concordanță cu prevederile OUG nr. 109/2011 - privind guvernanța 
corporativă în întreprinderile publice, autoritatea publică tutelară a procedat  prin 
HCL Municipiul Buzău nr. 94/26 mai 2016 la numirea membrilor consiliului de 
administrație ai Regiei Autonome Municipale ”RAM” Buzău, pentru un mandat 
de 4 ani , începând cu 01.06.2016.  

În urma demisiilor repetate, din funcția de membru a consiliului de 
administrație al regiei, autoritatea publică locală / tutelară a dispus prin HCL 
Municipiul Buzău nr. 94/27 martie 2019 desemnarea în calitate de membru 
provizoriu în consiliul de administrație al Regiei Autonome Municipale ”RAM” 
Buzău pe dl. Diaconiță Emil-Viorel pentru un mandat de 4 luni.  

Prin adresa nr. 72.075/13.06.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Buzău, 
domnul Diaconiță Emil Viorel și-a prezentat demisia din calitatea de membru în 
Consiliul de Administrație al Regiei Autonome Municipale ”RAM” Buzău. 

Totodată, prin raportare la dispozițiile art. 12 din O.U.G nr. 109/2011- 
privind guvernanța corporativă în întreprinderile publice, cu modificările și 
completările ulterioare, rog a se constata vacant acest post de membru în 
consiliul de administrație al Regiei Autonome Municipale ”RAM” Buzău iar în 
concordanță cu prevederile art.  641 din O.U.G nr.109/2011, rog a se demara cu 
celeritate ocuparea postului vacant în concordanță cu prevederile legale în 
materie.  

Pentru asigurarea cvorumului, privind asigurarea votului în ședințele de 
consiliu de administrație precum și pentru împiedicarea anumitor blocaje care 
s-ar putea produce tocmai datorită lipsei unui membru din consiliu, cumulat cu 
cel vacant, recomand, până la finalizarea procedurilor de selecție, prin voința 
autorității publice tutelare, pe locul vacant în cauză, să se dea eficiență juridică 
dispozițiilor art. 641 din O.U.G nr. 109/2011 în vederea desemnării unui membru 
provizoriu în consiliul de administrație al regiei.   

Totodată, având în vedere că mandatul domnului Aurel Gubandru a 
încetat la termen rog să declarați ca fiind vacant postul pe care l-a ocupat 
acesta.  

 



 
 
Pentru cele expuse, supun aprobării dumneavoastră prezentul proiect de 

hotărâre. 
 
 
 

          PRIMAR, 
    Constantin Toma 

                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
                  ROMÂNIA 

JUDEȚUL BUZĂU 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU 

Serviciul Juridic 
Nr. 76.017/25.06.2019 

 
 
 

R A P O R T 
la proiectul de hotărâre privind constatarea încetării, înainte de expirarea duratei 

normale a mandatului, a calităţii de membru în consiliul de administrație al 
Regiei Autonome Municipale”RAM” Buzău a domnului Diaconiță Emil Viorel  

și numirea provizorie a unui membru în consiliul de administrație al  
Regiei Autonome Municipale ”RAM” Buzău  

 
 

În concordanță cu prevederile OUG nr. 109/2011 - privind guvernanța 
corporativă în întreprinderile publice, autoritatea publică tutelară a procedat  prin 
HCL Municipiul Buzău nr. 94/26 mai 2016 la numirea membrilor consiliului de 
administrație ai Regiei Autonome Municipale ”RAM” Buzău, pentru un mandat 
de 4 ani , începând cu 01.06.2016.  

În urma demisiilor repetate, din funcția de membru a consiliului de 
administrație al regiei, autoritatea publică locală / tutelară a dispus prin HCL 
Municipiul Buzău nr. 94/27 martie 2019 desemnarea în calitate de membru 
provizoriu în consiliul de administrație al Regiei Autonome Municipale ”RAM” 
Buzău pe dl. Diaconiță Emil-Viorel pentru un mandat de 4 luni.  

        Prin adresa nr. 72.075/13.06.2019, înregistrată la Primăria Municipiului 
Buzău, domnul Diaconiță Emil Viorel și-a prezentat demisia din calitatea de 
membru în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome Municipale ”RAM” 
Buzău. 

Totodată, prin raportare la dispozițiile art. 12 din O.U.G nr. 109/2011- 
privind guvernanța corporativă în întreprinderile publice, cu modificările și 
completările ulterioare, rog a se constata vacant acest post de membru în 
consiliul de administrație al Regiei Autonome Municipale ”RAM” Buzău iar în 
concordanță cu prevederile art.  641 din O.U.G nr.109/2011, rog a se demara cu 
celeritate ocuparea postului vacant în concordanță cu prevederile legale în 
materie.  

Pentru asigurarea cvorumului, privind asigurarea votului în ședințele de 
consiliu de administrație precum și pentru împiedicarea anumitor blocaje care 
s-ar putea produce tocmai datorită lipsei unui membru din consiliu, cumulat cu 
cel vacant, recomand, până la finalizarea procedurilor de selecție, prin voința 
autorității publice tutelare, pe locul vacant în cauză, să se dea eficiență juridică 
dispozițiilor art. 641 din O.U.G nr. 109/2011 în vederea desemnării unui membru 
provizoriu în consiliul de administrație al regiei. 

 
 



 
  Remunerația persoanei de la art. 2 este cea stabilită la art. 2 din HCL 

nr. 94/2016 privind numirea membrilor  consiliului de administrație al Regiei 
Autonome Municipale ”RAM” Buzău. 

Totodată, având în vedere că mandatul domnului Aurel Gubandru a 
încetat la termen rog să declarați ca fiind vacant postul pe care l-a ocupat 
acesta.  

Față de cele de mai sus, constat că proiectul de hotărâre este în acord 
cu dispozițiile legale în materie, motiv pentru care poate fi adoptat.   

 

 
SERVICIUL JURIDIC, 

Viorel Dima 


