
ROMÂNIA 
JUDEȚUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
- CONSILIUL LOCAL - 

 
 

H O T Ă R Â R E 
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 96 din 26 iunie 

2015 – pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare , a structuii 
organizatorice şi funcţionale , a numărului de personal şi a ştatului de funcţii ale Regiei 

Autonome Municipale ”RAM” Buzău  
 

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară, 
Având în vedere: 
- referatul (expunerea de motive) primarului municipiului Buzău, înregistrat sub 

nr. 240/CLM/21.06.2019;  
-Raportul de Specialitate Comun nr. 75.052/21.06.2019 al Direcției Tehnice și 

Serviciului Juridic;  
- Avizul Comisiei pentru administraţie publică, juridică şi de disciplină, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor a Consiliului Local al 
Municipiului Buzău;  
   

În conformitate cu:  
- prevederile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de 

stat ca regii autonome şi societăţi comerciale; 
- prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 109/2011 privind guvernanța 

corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;  
- prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
- prevederile Legii nr. 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie 

termică;  
- art. 17 lit. a) din Regulamentul de organizare şi funcţionare, a structurii 

organizatorice şi funcţionale a numărului de personal şi a statului de funcţii ale Regiei 
Autonome Municipale ”RAM” Buzău  

 
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. d), art. 139, alin. (1), 

coroborat cu art. 5, lit. ee) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,   
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. I.- Se modifică art. 14 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Buzău nr. 96 din 26 iunie 2015 - pentru aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare, a structurii organizatorice şi funcţionale, a numărului de 
personal şi a statului de funcţii ale Regiei Autonome Municipale ”RAM” Buzău şi va avea 
următorul cuprins: 
 

”Art. 14 (1) Consiliul de administraţie al regiei îşi desfăşoară activitatea pe baza 
prezentului Regulament de organizare şi funcţionare, al legislaţiei în vigoare şi hotărăşte 
în probleme privind activitatea regiei, cu excepţia celor care sunt în competenţa 
Consiliului Local al Municipiului Buzău sau a directorului general al regiei. 



(2) Consiliul de administraţie al regiei autonome se întruneşte cel puţin o dată 
pe lună şi ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui consiliului de 
administraţie, a directorului general al regiei sau la cererea unei treimi din numărul 
membrilor consiliului de administraţie.  

(3) Întrunirea consiliului de administraţie se face la sediul regiei.  
(4) Şedinţele consiliului de administraţie sunt prezidate de preşedintele 

consiliului iar în lipsa acestuia de vicepreşedinte sau de un alt membru din consiliul de 
administraţie desemnat de preşedinte. 

(5) Preşedintele numeşte  secretarul consiliului de administraţie al regiei, fie din 
membrii consiliului cu studii juridice fie din cadrul personalului regiei cu funcţii juridice. 
Numirea secretarului se face prin hotărâre de consiliu de administrație fiind stabilite 
totodată atribuţiile, drepturile şi obligaţiile ce decurg din exercitarea funcţiei în cauză.  

(6) Pentru valabilitatea hotărârilor este necesară prezenţa a cel puţin 3 din 
numărul membrilor consiliului de administraţie; în acest sens , consiliul de administraţie 
va putea adopta hotărâri, în mod valabil, dacă cel puţin 3 (trei) membrii , din cei 5 ( cinci) 
ai consiliului de administraţie, sunt prezenţi şi hotărârea e luată cu majoritate simplă .  

(7) Dacă la şedinţă nu se prezintă cel puţin 3(trei) din cei 5( cinci) membrii ai 
consiliului de administraţie al regiei , se consideră că nu există întrunit cvorumul necesar 
desfăşurării şedinţei fapt ce va conduce la amânarea , la o dată ulterioară , a şedinţei 
consiliului de administraţie . 

(8) Votul membrilor , în plenul consiliului , va fi exprimat la vedere . În toate 
situaţiile , preşedintele va proceda ultimul , la exprimarea votului , în caz de egalitate , 
votul acestuia fiind hotărâtor .  

(9) Dezbaterile consiliului de administraţie au loc conform ordinii de zi stabilite 
pe baza proiectului comunicat de preşedinte cu cel puțin 5 (cinci) zile înainte de data 
stabilită pentru consiliul de administraţie . Ordinea de zi se consemnează în procesul-
verbal al şedinţei ţinut într-un registru sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de 
administraţie.  

(10) În orice situaţie, dacă sunt şi alte subiecte care nu sunt trecute pe ordinea 
de zi, acestea se supun aprobării, la începutul şedinţei consiliului de administraţie. Dacă 
subiectele noi întrunesc votul majorităţii, acestea sunt introduse în completarea ordinii de 
zi din data şedinţei pentru care au primit girul consiliului, în caz contrar, acestea sunt 
considerate ca înscrise, pe ordinea de zi din şedinţa următoare a consiliului de 
administraţie.   

(11) Ordinea de zi, cu subiectele aflate-n dezbatere, se supune spre aprobare 
la începutul fiecărei şedinţe de consiliu de administraţie. În situaţia în care unul dintre 
subiecte nu este dorit a fi introdus pe ordinea de zi, membrii consiliului vor hotărî asupra 
punctului aflat în divergenţă, după ce în prealabil se va solicita punctul de vedere al 
structurii organizatorice care a vizat referatul.    

(12) Procesul –verbal al şedinţei consiliului de administraţie cu subiectele aflate 
în dezbatere, rezultatul votului, precum şi hotărârile adoptate de consiliul de administraţie 
la fiecare punct de pe ordinea de zi se consemnează şi se semnează, după lecturare, de 
toţi membrii consiliului de administraţie precum şi de către secretar.  

(13) Pe baza rezultatului votului consemnat în procesul – verbal al şedinţei de 
consiliul de administraţie, secretarul consiliului redactează câte o hotărâre pentru fiecare 
propunere de pe ordinea de zi adoptată de consiliul de administraţie al regiei. 

(14) Hotărârile adoptate de consiliul de administraţie şi redactate de secretarul 
consiliului se spun semnăturii preşedintelui consiliului de administraţie sau înlocuitorului 
acestuia, în cazul în care preşedintele a lipsit de la şedinţă sau este în imposibiliate de a 
semna actul administrativ în cauză.  



(15) Hotărârile adoptate de consiliul de administraţie se supun publicităţii, pe 
site-ul regiei, prin grija președintelui.”   
 

Art. II Se aprobă modificarea structurii organizatorice şi funcţionale, precum şi 
numărul de personal al Regiei Autonome Municipale “RAM” Buzău prevăzute în Anexa 
nr. 2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 96 din 26 iunie 2015 ; în 
acest sens , ca urmare a modificărilor intervenite, Organigrama și numărul de personal 
din cadrul Regiei Autonome Municipale ”RAM” Buzău prevăzute în Anexa nr. 2 din 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 96/2015 se va înlocui cu Anexa nr. 
II la prezenta hotărâre.  
 

Art. III Se aprobă modificarea statului de funcţii al Regiei Autonome Municipale 
“RAM” Buzău prevăzute în Anexa nr. 3 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Buzău nr. 96 din 26 iunie 2015; în acest sens, ca urmare a modificărilor intervenite, 
Ștatul de funcţii al personalului Regiei Autonome Municipale ”RAM” Buzău prevăzut în 
Anexa nr. 3 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 96/2015 se va 
înlocui cu Anexa nr. III la prezenta hotărâre. 
 

Art. IV Cu data adoptării prezentei hotărâri, își încetează aplicabilitatea orice 
dispoziție contrară. 
 

Art. V Anexa nr. II şi Anexa nr. III fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 

Art. VI Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcției Economice şi 
Regia Autonomă Municipală “RAM” Buzău prin intermediul consiliului de administraţie 
precum și a conducerii executive vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri.   

 
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 
consilier Ștefan Țăndărescu 

 
 
 
 

 
CONTRASEMNEAZĂ: 

SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 
                                                                  Eduard Pistol 

 
 
 
Buzău, 30 iulie 2019 
Nr. 179 
 
 

Această Hotărȃre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău 
în ședinţa din data de 30 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 12 voturi pentru, 3 abţineri și 6 voturi împotrivă, din numărul total 
de 23 consilieri în funcţie și 21 consilieri prezenţi la ședinţă. 

    



ROMÂNIA 
JUDEȚUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
- PRIMAR – 

Nr. 240/CLM/21.06.2019 
 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre pentru  modificarea  Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Buzău nr. 96 din 26 iunie 2015 – pentru aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare, a structurii organizatorice şi funcţionale, a numărului de 

personal şi a statului de funcţii ale Regiei Autonome Municipale ”RAM” Buzău 
 
 

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 96 din 26 iunie 
2015 a fost aprobat Regulamentul de organizare și funcționare al regiei ( Anexa 
nr. 1) , structura organizatorică și funcțională ( Anexa nr. 2) și ștatul de funcții ( 
Anexa nr. 3) . Modificările care se solicită a fi incluse prin noile prevederi țin , pe 
de o parte , de modul de lucru al consiliului de administrație al regiei iar pe de 
altă parte , de realitățile cotidiene care reflectă o scădere a numărului de 
personal al regiei , de la o schema de personal de maximum 221 angajați în iunie 
2015 la o schema de personal cu maximum 183 angajați , în iunie 2019 . 

  În acest sens se impune modificarea art. 14 din Anexa nr. 1 la Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 96/2015 cu privire la consiliul de 
administrație al regiei , asigurarea cvorumului în ședințele de consiliu de 
administrație , adoptarea hotărârilor , redactarea și semnarea înscrisurilor emise 
în cadrul consiliului de administrație al regiei precum și asigurarea publicității 
hotărârilor adoptate , în concordanță cu reglementările în materie . Datorită 
modificărilor apărute în structura organizatorică , a numărului total de personal 
cât și a ștatului de funcții prevăzute în  Anexa nr. 2 și respectiv Anexa nr. 3 din 
HCLM Buzău nr. 96/2015 după modificare , structura organizatorică , numărul 
total de personal cât și a ștatului de funcții al Regiei Autonome Municipale ”RAM” 
Buzău vor fi cuprinse în Anexa nr. II respectiv Anexa nr. III  din proiectul la 
hotărâre .    

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

 
PRIMAR, 

CONSTANTIN TOMA 
                      
                             

 
 
 
 
 

 



        ROMÂNIA 
JUDEȚUL  BUZĂU 

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUZĂU 
- Direcţia Tehnică – 

Serviciul Juridic 
Nr. 75.052/21.06.2019 

 
 

R A P O R T  C O M U N 
la proiectul de hotărâre pentru  modificarea  Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Buzău nr. 96 din 26 iunie 2015 – pentru aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare , a structuii organizatorice şi funcţionale , a numărului de 

personal şi a ştatului de funcţii ale Regiei Autonome Municipale ”RAM” Buzău 
 

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 96 din 26 iunie 
2015 a fost aprobat Regulamentul de organizare și funcționare al regiei ( Anexa 
nr. 1) , structura organizatorică și funcțională ( Anexa nr. 2) și ștatul de funcții ( 
Anexa nr. 3) . Modificările care se solicită a fi incluse prin noile prevederi țin , pe 
de o parte , de modul de lucru al consiliului de administrație al regiei iar pe de 
altă parte , de realitățile cotidiene care reflectă o scădere a numărului de 
personal al regiei , de la o schema de personal de maximum 221 angajați în 
iunie 2015 la o schema de personal cu maximum 183 angajați , în iunie 2019 . 

În acest sens se impune modificarea art. 14 din Anexa nr. 1 la Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 96/2015 cu privire la consiliul de 
administrație al regiei , asigurarea cvorumului în ședințele de consiliu de 
administrație , adoptarea hotărârilor , redactarea și semnarea înscrisurilor 
emise în cadrul consiliului de administrație al regiei precum și asigurarea 
publicității hotărârilor adoptate , în concordanță cu reglementările în materie . 
Datorită modificărilor apărute în structura organizatorică , a numărului total de 
personal cât și a ștatului de funcții prevăzute în  Anexa nr. 2 și respectiv Anexa 
nr. 3 din HCLM Buzău nr. 96/2015 după modificare , structura organizatorică , 
numărul total de personal cât și a ștatului de funcții al Regiei Autonome 
Municipale ”RAM” Buzău vor fi cuprinse în Anexa nr. II respectiv Anexa nr. III  
din proiectul la hotărâre .    

Art. 14 în forma propusă pentru modificare are următorul conținut: 
”Art. 14 (1) Consiliul de administraţie al regiei îşi desfăşoară activitatea pe 

baza prezentului Regulament de organizare şi funcţionare , al legislaţiei în 
vigoare şi hotărăşte în probleme privind activitatea regiei , cu excepţia celor 
care sunt în competenţa Consiliului Local al Municipiului Buzău sau a 
directorului general al regiei . 

(2) Consiliul de administraţie al regiei autonome se întruneşte cel puţin o 
dată pe lună şi ori de câte ori este necesar , la convocarea preşedintelui 
consiliului de administraţie , a directorului general al regiei sau la cererea unei 
treimi din numărul membrilor consiliului de administraţie .  

(3) Întrunirea consiliului de administraţie se face la sediul regiei .  



(4) Şedinţele consiliului de administraţie sunt prezidate de preşedintele 
consiliului iar în lipsa acestuia de vicepreşedinte sau de un alt membru din 
consiliul de administraţie desemnat de preşedinte . 

(5) Preşedintele numeşte  secretarul consiliului de administraţie al 
regiei , fie din membrii consiliului cu studii juridice fie din cadrul personalului 
regiei cu funcţii juridice.  Numirea secretarului se face prin hotărâre de con siliu 
de administrație fiind stabilite totodată atribuţiile , drepturile şi obligaţiile ce 
decurg din exercitarea funcţiei în cauză .  

(6) Pentru valabilitatea hotărârilor este necesară prezenţa a cel puţin 3 
din numărul membrilor consiliului de administraţie ; în acest sens , consiliul de 
administraţie va putea adopta hotărâri , în mod valabil , dacă cel puţin 3(trei) 
membrii , din cei 5 ( cinci) ai consiliului de administraţie , sunt prezenţi şi 
hotărârea e luată cu majoritate simplă .  

(7) Dacă la şedinţă nu se prezintă cel puţin 3(trei) din cei 5( cinci) membrii 
ai consiliului de administraţie al regiei , se consideră că nu există întrunit 
cvorumul necesar desfăşurării şedinţei fapt ce va conduce la amânarea , la o 
dată ulterioară , a şedinţei consiliului de administraţie . 

(8) Votul membrilor , în plenul consiliului , va fi exprimat la vedere . În 
toate situaţiile , preşedintele va proceda ultimul , la exprimarea votului , în caz 
de egalitate , votul acestuia fiind hotărâtor .  

(9) Dezbaterile consiliului de administraţie au loc conform ordinii de zi 
stabilite pe baza proiectului comunicat de preşedinte cu cel puțin 5 (cinci) zile 
înainte de data stabilită pentru consiliul de administraţie . Ordinea de zi se 
consemnează în procesul-verbal al şedinţei ţinut într-un registru sigilat şi 
parafat de preşedintele consiliului de administraţie .  

(10) În orice situaţie , dacă sunt şi alte subiecte care nu sunt trecute pe 
ordinea de zi , acestea se supun aprobării , la începutul şedinţei consiliului de 
administraţie . Dacă subiectele noi întrunesc votul majorităţii , acestea sunt 
introduse în completarea ordinii de zi din data şedinţei pentru care au primit 
girul consiliului , în caz contrar , acestea sunt considerate ca înscrise , pe 
ordinea de zi din şedinţa următoare a consiliului de administraţie .   

(11) Ordinea de zi , cu subiectele aflate-n dezbatere , se supun spre 
aprobare la începutul fiecărei şedinţe de consiliu de administraţie . În situaţia în 
care unul dintre subiecte nu este dorit a fi introdus pe ordinea de zi , membrii 
consiliului vor hotărî asupra punctului aflat în divergenţă , după ce în prealabil 
se va solicita punctul de vedere al structurii organizatorice care a vizat referatul.    

(12) Procesul –verbal al şedinţei consiliului de administraţie cu subiectele 
aflate în dezbatere , rezultatul votului , precum şi hotărârile adoptate de consiliul 
de administraţie la fiecare punct de pe ordinea de zi se consemnează şi se 
semnează , după lecturare , de toţi membrii consiliului de administraţie precum 
şi de către secretar .  

(13) Pe baza rezultatului votului consemnat în procesului – verbal al 
şedinţei de consiliul de administraţie , secretarul consiliului  redactează câte o 
hotărâre pentru fiecare propunere de pe ordinea de zi adoptată de consiliul de 
administraţie al regiei. 

(14) Hotărârile adoptate de consiliul de administraţie şi redactate de 
secretarul consiliului se spun semnăturii preşedintelui consiliului de 



administraţie sau înlocuitorului acestuia , în cazul în care preşedintele a lipsit de 
la şedinţă sau este în imposibiliate de a semna actul administrativ în cauză .  

(15) Hotărârile adoptate de consiliul de administraţie se supun publicităţii , 
pe site-ul regiei , prin grija președintelui  .”   

Considerăm că propunerea formulate de RAM în ceea ce privește 
modificarea art. 14 se circumscrie prevederilor legale. 

Față de cele de mai sus considerăm întemeiate susținerea de completare 
a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 132 din 27 august 2015 .  

 

DIRECTOR EXECUTIV, 
    ILEANA BĂNUCU 

Serviciul Juridic, 
               Dima Viorel 


