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H O T Ă R Â R E 
privind numirea domnului Valentin - Marian Dragu  

în Consiliul de administraţie al Regiei Autonome Municipale ”RAM” Buzău 
 
 

          Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 
ordinară şi în acelaşi timp în adunare generală ordinară a acţionarului unic al 
Regiei Autonome Municipale ”RAM” Buzău;  
          Având în vedere:  
            - raportul privind numirile finale nr. 96.710/13.08.2019 întocmit de 
Comisia de selecție în vederea desemnării administratorilor din întreprinderile 
publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Buzău 
constituită  prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului  Buzău nr. 
247/31.10.2018;        
          - referatul primarului municipiului Buzău înregistrat sub nr. 
308/CLM/20.08.2019;  
         - raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică Locală din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău nr. 
99.060/20.08.2019;  

         - HCL nr. 94/2016 privind numirea membrilor consiliului de administrație 
al Regiei Autonome Municipale ”RAM” Buzău;                                                                                                 
         - HCL nr. 166/2019 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;                                                                        
        - avizul Comisiei pentru administraţie publică, juridică şi de disciplină, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertaţilor cetăţenilor a 
Consiliului Local al Municipiului Buzău;  

    - prevederile art. 5 și art. 8, alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor 
publice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 
111/2016.                                                                                                                               

   În temeiul art. 129, alin. (1) și (2), lit. a) și alin. (3), lit. d) și art. 139, alin.  
(1) şi alin. (6), teza a II-a, coroborat cu art. 5, lit. ee), art. 196, alin. (1), lit. a) 
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
          

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 



          Art.1.- De la data adoptării prezentei hotărâri, domnul Valentin - Marian 
Dragu se numește în calitate de administrator în cadrul consiliului de 
administraţie al Regiei Autonome Municipale ”RAM” Buzău.  
          Art. 2.- Durata mandatului persoanei prevăzute la art. 1 se încheie la 
data de 31.05.2020. 
          Art.3. – Remunerația persoanei de la art. 1 este cea stabilită la art. 2 

din HCL nr. 94/2016 privind numirea membrilor consiliului de administrație al 
Regiei Autonome Municipale ”RAM” Buzău.  
          Art.4. – Primarul Municipiului Buzău, prin intermediul Direcției  
Administrație Publică Locală, precum și Regia Autonomă Municipală ”RAM” 
Buzău, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
consilier Ștefan Țăndărescu 

 
 
 
 
 
 
 
                                                               CONTRASEMNEAZĂ: 
                                                  SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,  
                                                                       Eduard Pistol  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buzău, 23 august 2019  
Nr. 234 
  
 
 
 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului 
Buzău în şedinţa din data de 23 august 2019, cu respectarea prevederilor art. 
139, alin. (1) şi alin. (6), teza a II-a, coroborat cu art. 5, lit. ee)  din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 17 voturi pentru, 1 



abţinere şi 0 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 18 
consilieri prezenţi la şedinţă. 
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Nr. 308/CLM/20.08.2019 
 
 
 

R E F E R A T  
la proiectul de hotărâre privind numirea domnului Valentin - Marian Dragu  
în Consiliul de administraţie al Regiei Autonome Municipale ”RAM” Buzău 

 
 
            Prin raportul privind numirile finale nr. 96.710/13.08.2019, Comisia de 
selecție în vederea desemnării administratorilor din întreprinderile publice 
aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Buzău constituită  prin 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului  Buzău nr. 247/31.10.2018 a 
recomandat Consiliului Local al Municipiului  Buzău, numirea domnului  
Valentin - Marian Dragu în calitate de administrator în  cadrul consiliului de 
administraţie al Regiei Autonome Municipale ”RAM” Buzău.  
            Art. 1 din HCL nr. 166/2019 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 prevede că,  
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, iar, art. 2 prevede că, 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.  
             Având în vedere prevederile HCL nr. 166/2019 privind încetarea, 
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 ținând cont că pentru buna desfășurare a 
activității regiei este necesar să se asigure cvorumul consiliului de 
administrație propunem adoptarea proiectul de hotărâre anexat, cu 
rugămintea de a fi adoptat în forma prezentată.  
 

PRIMAR, 
Constantin Toma 
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Nr. 99.060/20.08.2019 
 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind numirea domnului Valentin - Marian Dragu  
în Consiliul de administraţie al Regiei Autonome Municipale ”RAM” Buzău 

 
            Prin raportul privind numirile finale nr. 96.710/13.08.2019, Comisia de 
selecție în vederea desemnării administratorilor din întreprinderile publice 
aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Buzău constituită  prin 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului  Buzău nr. 247/31.10.2018 a 
recomandat Consiliului Local al Municipiului  Buzău, numirea domnului  
Valentin - Marian Dragu în calitate de administrator în cadrul consiliului de 
administraţie al Regiei Autonome Municipale ”RAM” Buzău.  
            Art. 1 din HCL nr. 166/2019 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 prevede că,  
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, iar, art. 2 prevede că, 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.  
 Potrivit art. 1 din HCL nr. 94/26.05.2016 privind numirea membrilor  
consiliului de administrație al Regiei Autonome Municipale ”RAM” Buzău, 
mandatul administratorilor este de patru ani, începând cu data de 
01.06.2016. Prin urmare, durata mandatului coincide cu durata rămasă din 
mandatul administratorului inițial, care a fost înlocuit, încheindu-se, astfel la 
data de 31.05.2020. 

   Având în vedere cele de mai sus și în conformitate cu prevederile art. 
136, alin. (3), lit. a) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, avizăm 
favorabil proiectul de hotărâre privind numirea domnului Valentin - Marian 
Dragu în calitate de administrator în  cadrul consiliului de administraţie al 
Regiei Autonome Municipale ”RAM” Buzău și propunem adoptarea lui în 
forma prezentată de inițiator. 
 

Director executiv, 

Mădălin – Daniel Tudorache 
 


