
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
                                           CONSILIUL LOCAL 

                              
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind prelungirea mandatului domnului Valentin Mihai 

Dumitru de membru provizoriu 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: 
  

 - adresa nr. 842.727/26.08.2019 a Ministerului Finanțelor Publice, 
înregistrată la Primăria Municipiului Buzău la nr. 103.358/29.08.2019; 

- referatul primarului municipiului Buzău înregistrată sub nr. 
340/CLM/05.09.2019;  
        - raportul de specialitate nr. 105.919/2019 al  Direcției  Administrație  
Publică Locală din cadrul aparatului de specialitate al primarului 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; 

- HCL nr. 94/2016 privind numirea membrilor  consiliului de 

administrație al Regiei Autonome Municipale ”RAM” Buzău; 
- HCL nr. 106/2019 privind numirea provizorie a unui membru în 

consiliul de administraţie 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 Ordinului nr. 2764/22.08. 2019 al Ministrului Finanțelor 
Publice; 

- prevederile art. 5, art. 64^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, 
aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

               În temeiul prevederilor 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. 57/2019 privind Codul administrativ,  
 



 
 

H O T Ă R Ă Ș T E:  
 

     Art.1.- Se prelungește mandatul domnului Valentin Mihai Dumitru de 
membru provizoriu în consiliul de administraţie al Regiei Autonome 
Municipale ”RAM” Buzău cu o perioadă de 2 luni.  

Art. 2. – Mandatul prevăzut la art. 1 încetează la termen sau, după caz, 
dacă în interiorul acestui termen, este finalizată procedura de selecție a 
candidaților pentru poziția de administrator, reprezentant al Ministerului 
Finanțelor Publice, sau la data încetării raporturilor de serviciu dintre 
Valentin Mihai Dumitru și Ministerul Finanțelor Publice, dacă aceasta survine 
înaintea expirării duratei mandatului. 

Art.3. – Primarul Municipiului Buzău, prin intermediul Direcției  
Administrație  Publică Locală, precum Regia Autonomă Municipală ”RAM” 
Buzău, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
consilier Murguleț Vasile 

 
 
 
 
 

 
                        CONTRASEMNEAZĂ: 

                        SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU, 
                     Eduard Pistol 

 
 
 
 
 
 

 
 

Buzău, 09 septembrie 2019 
Nr. 252 
 
 
 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului  
Buzău în şedinţa din data de 09 septembrie 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 14 
voturi pentru, 9  



abţineri şi 0 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 23 
consilieri prezenţi la şedinţă. 

 
 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

    MUNICIPIUL BUZĂU 
PRIMAR 

    Nr. 340/CLM/05.09.2019 
 

 
 

R E F E R A T  
la proiectul de hotărâre privind prelungirea mandatului domnului 

Valentin Mihai Dumitru de membru provizoriu în consiliul de 
administraţie al Regiei Autonome Municipale ”RAM” Buzău  

 
Prin adresa nr. 842.727/26.08.2019, înregistrată la Primăria 

Municipiului Buzău sub nr. 103.358/29.08.2019,  Ministerul Finanțelor 
Publice a comunicat că prelungește mandatul domnului Valentin Mihai 
Dumitru, de administrator numit provizoriu în consiliul de Administrație al 
Regiei Autonome Municipale RAM Buzău cu o perioadă de 2 luni, cu 
condiția ca, în cazul în care în interiorul acestui termen, este finalizată 
procedura de selecție a candidaților pentru poziția de administrator, 
reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice la RAM Buzău, sau încetează 
raporturile de serviciu dintre Valentin Mihai Dumitru și Ministerul Finanțelor 
Publice, mandatul încetează de drept. 

Prin Ordinul nr. 2764/22.08. 2019 al Ministrului Finanțelor Publice s-a 
propus prelungirea cu o perioadă de 2 luni, a desemnării ca reprezentant al 
Ministerului Finanțelor Publice, a domnului Valentin Mihai Dumitru, în calitate 
de administrator provizoriu în cadrul Consiliul de administraţie al Regiei 
Autonome Municipale ”RAM” Buzău; 
         Prin HCL nr. 106/24.04.2019 privind numirea provizorie a unui membru 
în consiliul de administraţie al Regiei Autonome Municipale ”RAM” Buzău,  
domnul Valentin Mihai Dumitru a fost numit ca reprezentant al Ministerului 
Finanțelor Publice, în calitate de administrator provizoriu, în cadrul consiliului 
de administraţie al Regiei Autonome Municipale ”RAM” Buzău, pe o 
perioadă de 4 luni (începând cu 24.04.2019);                     

 Având în vedere prevederile OUG nr. 109/2011 potrivit cărora 
autoritatea publică tutelară poate proceda la desemnarea unor administratori 
provizorii și ținând cont că pentru buna desfășurare a activității Regiei este 
necesară asigurarea cvorumului consiliului de administrație propunem 
adoptarea proiectul de hotărâre anexat, cu rugămintea de a fi adoptat în 
forma prezentată. 

 



 PRIMAR, 
Constantin Toma 

 
 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
Direcția Administrație Publică Locală                                                               

Nr. 105.919/2019 
 
 
 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre privind prelungirea mandatului  domnului 

Valentin Mihai Dumitru de membru provizoriu în consiliul de 
administraţie al Regiei Autonome Municipale ”RAM” Buzău  

 
  

Prin adresa nr. 842.727/26.08.2019, înregistrată la Primăria 
Municipiului Buzău sub nr. 103.358/29.08.2019,  Ministerul Finanțelor 
Publice a comunicat că prelungește mandatul domnului Valentin Mihai 
Dumitru, de administrator numit provizoriu în consiliul de Administrație al 
Regiei Autonome Municipale RAM Buzău cu o perioadă de 2 luni, cu 
condiția ca, în cazul în care în interiorul acestui termen, este finalizată 
procedura de selecție a candidaților pentru poziția de administrator, 
reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice la RAM Buzău, sau încetează 
raporturile de serviciu dintre Valentin Mihai Dumitru și Ministerul Finanțelor 
Publice, mandatul încetează de drept. 

Prin Ordinul nr. 2764/22.08. 2019 al Ministrului Finanțelor Publice s-a 
propus prelungirea cu o perioadă de 2 luni, a desemnării ca reprezentant al 
Ministerului Finanțelor Publice, a domnului Valentin Mihai Dumitru, în calitate 
de administrator provizoriu în cadrul Consiliul de administraţie al Regiei 
Autonome Municipale ”RAM” Buzău; 
         Prin HCL nr. 106/24.04.2019 privind numirea provizorie a unui membru 
în consiliul de administraţie al Regiei Autonome Municipale ”RAM” Buzău,  
domnul Valentin Mihai Dumitru a fost numit ca reprezentant al Ministerului 
Finanțelor Publice, în calitate de administrator provizoriu, în cadrul consiliului 
de administraţie al Regiei Autonome Municipale ”RAM” Buzău, pe o 
perioadă de 4 luni;                     

Având în vedere prevederile OUG nr. 109/2011 potrivit cărora 
autoritatea publică tutelară poate proceda la desemnarea unor administratori 
provizorii și ținând cont că pentru buna desfășurare a activității Regiei este 
necesară asigurarea cvorumului consiliului de administrație, propunem 
adoptarea proiectul de hotărâre anexat, cu rugămintea de a fi adoptat în 
forma prezentată. 



    
Director, 

Mădălin – Daniel Tudorache    
 


