
 
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 Gubandru Aurel 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 
ordinară; 

Având în vedere: 
- adresa înregistrată la Registratura Consiliului Local al Municipiului Buzău 

la nr. 434/13.11.2019;  
-referatul primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 

434/CLM/13.11.2019, prin care se propune constatarea încetării, înainte de 
expirarea duratei normale a mandatului, de membru în consiliul de administrație al 
Regiei Autonome Municipale ”RAM” Buzău a domnului Gubandru Aurel şi 
declararea ca vacant a locului de membru, precum și numirea provizorie a unui 
membru în consiliul de administrație al Regiei Autonome Municipale ”RAM” Buzău;  

- raportul Serviciului Juridic nr. 149136/04.12.2019 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; 

- H.C.L. 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; 

-H.C.L. nr. 94/2016 privind numirea membrilor  consiliului de administrație al 
Regiei Autonome Municipale ”RAM” Buzău; 

- H.C.L. nr. 285/23.11.2018 privind numirea provizorie a unui membru în 
consiliul de administrație al Regiei Autonome Municipale ”RAM” Buzău; 

- prevederile art. 21 din Contractul de mandat nr. 11493/02.06.2016; 
- 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 art. 129, alin. (2), lit. a), alin. (3) lit. d), art. 133, alin. (1), art. 136 și 

art. 139, alin. (1) şi alin. (6), coroborat cu art. 5, lit. ee) din O.U.G. 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 Gubandru Aurel din calitatea de membru 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, se numește provizoriu, ca 
membru în consiliul de administraţie al Regiei Autonome Municipale ”RAM” Buzău, 
doamna Vornicu Daniela*,  pentru o perioadă de maxim 4 luni, dar nu mai târziu de 
finalizarea procedurii de selecție a administratorilor.  

 
*Datele de identificare ale persoanei desemnate sunt prevăzute în anexa care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. Conform prevederilor 

Regulamentului (UE)2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 
aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea 

datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de 

abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), 
informaţiile referitoare la datele cu caracter personal sunt confidenţiale. Acestea 

sunt destinate exclusiv persoanei/persoanelor menţionate ca 

destinatar/destinatari şi altor persoane/instituţii autorizate să le primească. 

Art. 3.- Remunerația persoanei de la art. 2 este cea stabilită la art. 2 din 

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

Art. 4.- 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 Ionuț Sorin Apostu 

 
 

 
CONTRASEMNEAZĂ: 

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI 
BUZĂU CU ATRIBUȚII DELEGATE, 

 Elena Camelia Toma 
 
 
Buzău, 12 decembrie 2019     
Nr. 349 
 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în 
şedinţa din data de 12 decembrie 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 23 voturi pentru, 0 abţineri şi 0 voturi  împotrivă, din 
numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 23 consilieri prezenţi la şedinţă.  



 
ROMÂNIA 

JUDEȚUL BUZĂU 
MUNICIPIUL BUZĂU 

PRIMAR  
Nr. 434/CLM/13.11.2019 

 
REFERAT 

la proiectul de hotarâre 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 
Gubandru Aurel și numirea provizorie a unui membru în consiliul de 

administrație al Regiei Autonome Municipale ”RAM” Buzău 
 

    În conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 - privind guvernanța 
corporativă în întreprinderile publice, autoritatea publică tutelară a procedat  
prin HCLM Buzău nr. 94/26 mai 2016 la numirea membrilor consiliului de 
administrație al Regiei Autonome Municipale ”RAM” Buzău, pentru un mandat 
de 4 ani, începând cu 01.06.2016.  
    Domnul Gubandru Aurel, prin adresa înregistrată sub nr. 
434/13.11.2019, a adus la cunoștință autorității publice tutelare să ia act de 
demisia din calitatea de membru în consiliul de administrație al Regiei 
Autonome Municipale ”RAM” Buzău. 
    Avându-se în vedere prevederile art. 21 din Contractul de mandat nr. 
11493/02.06.2016, care vizează modalitățile de încetare a contractului de 
mandat, în special prevederile art. 21, alin. 1, lit. e), precum și îndeplinirea 
condițiilor de încetare, prin renunțarea la mandat, instituite de art. 21, alin. 3, 
propun 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 Gubandru Aurel. 
    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 postul de membru în consiliul 
de administrație al Regiei Autonome Municipale ”RAM” Buzău.  
    Propun numirea provizorie a doamnei Vornicu Daniela, ca membru în 
consiliul de administrație al Regiei Autonome Municipale ”RAM” Buzău, pentru 
o perioadă de maxim 4 luni, dar nu mai târziu de finalizarea procedurii de 
selecție a administratorilor. 
    Pentru cele expuse, supun aprobării dumneavoastră prezentul proiect 
de hotărâre. 
 

          PRIMAR, 
   Constantin Toma 

                         
  
 



      
      ROMÂNIA 
JUDEȚUL BUZĂU 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU 
Serviciul Juridic și Contencios Administrativ 

Nr. 149136/04.12.2019 
 
 

R A P O R T 
la proiectul de hotarâre 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 

Gubandru Aurel 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 HCLM Buzău nr. 94/26 mai 2016 la numirea membrilor consiliului de 
administrație al Regiei Autonome Municipale ”RAM” Buzău, pentru un mandat 
de 4 ani, începând cu 01.06.2016.  

     
    La data de 13.11.2019, domnul Gubandru Aurel a depus la prin 
Registratura Consiliului Local al Municipiului Buzău, adresa înregistrată sub 
nr. 434/13.11.2019, prin care aducea la cunoștință autorității publice tutelare 
că își dă demisia cu aceeași data, din motive personale. 
 
    Avându-se în vedere prevederile art. 21 din Contractul de mandat nr. 
11493/02.06.2016, care vizează modalitățile de încetare a contractului de 
mandat, în special prevederile art. 21, alin. 1, lit. e), precum și îndeplinirea 
condițiilor de încetare, prin renunțarea la mandat, instituite de art. 21, alin. 3, 
domnul Gubandru Aurel procedând la notificarea/înștiințarea autorității cu 
privire la renunțarea acestuia la mandat înainte de împlinirea termenului de 4 
ani de la acordarea acestuia, propunem 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 
Gubandru Aurel. 
 
    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, rugăm a se constata vacant postul de membru în 
consiliul de administrație al Regiei Autonome Municipale ”RAM” Buzău. 

 
   Propunem numirea provizorie a doamnei Vornicu Daniela,  ca 
membru în consiliul de administrație al Regiei Autonome Municipale ”RAM” 
Buzău, pentru o perioadă de maxim 4 luni, dar nu mai târziu de finalizarea 
procedurii de selecție a administratorilor. 



 
    În acest sens, a fost elaborat proiectul de hotărâre alăturat pentru a fi 
promovat pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al 
Municipiului Buzău. 
 

Serviciul Juridic și Contencios Administrativ, 
 

Consilier juridic, 
Dima Viorel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


