ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind numirea domnului Ion Bogdan în funcţia de membru în consiliul de
administraţie al Societăţii Comerciale “Pieţe, Târguri şi Oboare” S.A. Buzău
Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în
şedinţă ordinară;
Având în vedere:
- adresa nr. 1965/04.11.2019, înregistrată la Primăria Municipiului
Buzău sub nr. 413/CLM/05.11.2019;
- HCL nr. 235/23.08.2019 privind convocarea adunarii generale a
acţionarilor a Societăţii Comerciale „Pieţe, Târguri şi Oboare„ S.A. Buzău în
vederea numirii unui administrator şi formularea propunerii de numire a
domnului Ion Bogdan;
- raportul privind numirile finale nr. 96.710/13.08.2019 întocmit de
Comisia de selecţie 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.
413/CLM/05.11.2019;
- raportul Serviciului Juridic şi Contencios Administrativ înregistrat sub
nr. 135.301/05.11.2019;
- avizul Comisiei pentru administraţie publică, juridică şi de disciplină,
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertaţilor cetăţenilor a
Consiliului Local al Municipiului Buzău;
- HCL nr. 109/24.04.2019 privind constatarea încetării, înainte de
expirarea duratei normale a mandatului, a calităţii de membru în consiliul
de administraţie al S.C. Pieţe, Târguri şi Oboare S.A. Buzău a domnului
Dinu Ilie;
- prevederile art. 28, alin. (7) şi art. 29, 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;
- prevederile art. 111, alin. (1) şi alin. (2) lit. b) şi c), art. 137 şi art.
137^1 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1) şi (2), lit. a) şi alin. (3), lit. d)
şi art. 139, alin. (1) şi alin. (6), 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 Ş T E:
Art.1.- Se completează consiliul de administraţie al Societăţii
Comerciale „Pieţe, Târguri şi Oboare„ S.A. Buzău, înregistrată la Oficiul
Comerţului Buzău sub nr. J10/2594/1991 şi având cod unic de înregistrare
RO 1154822, al cărei asociat unic este Municipiul Buzău prin Consiliul
local, cu următorul membru:
 Ion Bogdan.
Art.2.- Durata mandatului este de la data adoptării prezentei hotărâri
şi se încheie la data de 31.08.2020.
Art.3.- Primarul Municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului
Juridic şi Contencios Administrativ, precum şi Societatea Comercială
„Pieţe, Târguri şi Oboare„ S.A. Buzău, vor aduce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
consilier Vasile Murguleţ

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU
CU ATRIBUŢII DELEGATE,
Elena Camelia Toma

Buzău, 15 noiembrie 2019
Nr. 329
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului
Buzău în şedinţa din data de 15 noiembrie 2019, cu respectarea
prevederilor art. 139, alin. (1) şi alin. (6), coroborat cu art. 5, lit. ee) din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 17 voturi
pentru, 2 abţineri şi 2 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în
funcţie şi 21 consilieri prezenţi la şedinţă.

ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
PRIMAR
Nr. 413/CLM/05.11.2019

REFERAT
la proiectul de hotărâre privind numirea domnului Ion Bogdan în
funcţia de membru în consiliul de administraţie al Societăţii Comerciale
“Pieţe, Târguri şi Oboare” S.A. Buzău
Prin adresa nr. 1965/04.11.2019, înregistrată la Primăria Municipiului
Buzău sub nr. 413/05.11.2019, Societatea Comercială Pieţe, Târguri şi
Oboare S.A. (în continuare, “Societatea”) a solicitat numirea domnului Ion
Bogdan în funcţia de membru în consiliul de administraţie al Societăţii.
Prin HCL nr. 235 din 23 august 2019, consiliul local doar a luat act
de propunerea de numire a domnului Ion Bogdan de către adunarea
generală a acţionarilor, în calitate de administrator în Consiliul de
Administraţie al Societăţii.
Prin urmare, consiliul local al municipiului Buzău, în îndeplinirea
atribuţiilor prevăzute de art. 129 alin. 3 lit. d din Codul Administrativ,
coroborate cu dispoziţiile art. 29 din O.U.G. nr. 109/2011 privind
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi
completările ulterioare, art. 137^1 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile
comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale
actului constitutiv al Societăţii, trebuie să procedeze şi la numirea domnului
Ion Bogdan în funcţia de membru în consiliul de administraţie al Societăţii
Comerciale Pieţe, Târguri şi Oboare S.A. (având la bază raportul privind
numirile finale nr. 96.710/13.08.2019, Comisia de selecţie 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).
Potrivit art. 129, alin (2), lit. a) şi alin. (3), lit. d) şi art. 139, alin. (1),
alin. (4) şi alin. (6) din O.U.G. 57 / 2019 privind Codul administrativ,
consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate
problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în
competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale, că,
consiliul local exercită atribuţii privind privind unitatea administrativteritorială, organizarea proprie, precum şi organizarea şi funcţionarea
aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor publice de interes
local şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes local, că exercită, în
numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile
corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi sau regii autonome, în
condiţiile legii.

De asemenea, conform art. 1 din HCL nr. 143/25.08.2016 privind
numirea membrilor în consiliul de administraţie al Societăţii Comerciale
„Pieţe, Târguri şi Oboare” S.A. Buzău, mandatul administratorilor este de
patru ani, începând cu data de 01.09.2016. Prin urmare, durata mandatului
coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului iniţial, care a fost
înlocuit, încheindu-se, astfel la data de 31.08.2020.
În sensul celor de mai sus, supun aprobării dumneavoastră proiectul
de hotărâre privind numirea domnului Ion Bogdan în funcţia de membru în
consiliul de administraţie al S.C. Pieţe, Târguri şi Oboare S.A. Buzău, cu
rugămintea de a fi adoptat în forma prezentată.

PRIMAR,
Constantin Toma

ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU
Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ
Nr. 135.301/05.11.2019

RAPORT
la proiectul de hotărâre privind numirea domnului Ion Bogdan în
funcţia de membru în consiliul de administraţie al Societăţii Comerciale
“Pieţe, Târguri şi Oboare” S.A. Buzău
Prin adresa nr. 1965/04.11.2019, înregistrată la Primăria Municipiului
Buzău sub nr. 413/05.11.2019, Societatea Comercială Pieţe, Târguri şi
Oboare S.A. (în continuare, “Societatea”) a solicitat numirea domnului Ion
Bogdan în funcţia de membru în consiliul de administraţie al Societăţii.
Prin HCL nr. 235 din 23 august 2019, consiliul local doar a luat act
de propunerea de numire a domnului Ion Bogdan de către adunarea
generală a acţionarilor, în calitate de administrator în Consiliul de
Administraţie al Societăţii.
Prin urmare, consiliul local al municipiului Buzău, în îndeplinirea
atribuţiilor prevăzute de art. 129 alin. 3 lit. d din Codul Administrativ,
coroborate cu dispoziţiile art. 29 din O.U.G. nr. 109/2011 privind
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi
completările ulterioare, art. 137^1 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile
comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale
actului constitutiv al Societăţii, trebuie să procedeze şi la numirea domnului
Ion Bogdan în funcţia de membru în consiliul de administraţie al Societăţii
Comerciale Pieţe, Târguri şi Oboare S.A. (având la bază raportul privind
numirile finale nr. 96.710/13.08.2019, Comisia de selecţie 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).
Potrivit art. 129, alin (2), lit. a) şi alin. (3), lit. d) şi art. 139, alin. (1),
alin. (4) şi alin. (6) din O.U.G. 57 / 2019 privind Codul administrativ,
consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate
problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în
competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale, că,
consiliul local exercită atribuţii privind privind unitatea administrativteritorială, organizarea proprie, precum şi organizarea şi funcţionarea
aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor publice de interes
local şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes local, că exercită, în
numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile
corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi sau regii autonome, în
condiţiile legii.

De asemenea, conform art. 1 din HCL nr. 143/25.08.2016 privind
numirea membrilor în consiliul de administraţie al Societăţii Comerciale
„Pieţe, Târguri şi Oboare” S.A. Buzău, mandatul administratorilor este de
patru ani, începând cu data de 01.09.2016. Prin urmare, durata mandatului
coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului iniţial, care a fost
înlocuit, încheindu-se, astfel la data de 31.08.2020.
În sensul celor de mai sus, avizăm favorabil proiectul de hotărâre
privind numirea domnului Ion Bogdan în funcţia de membru în consiliul de
administraţie al S.C. Pieţe, Târguri şi Oboare S.A. şi propunem adoptarea
lui în forma prezentată de iniţiator.

SERVICIUL JURIDIC,
Dima Viorel

