
 

 
ROMÂNIA 

  JUDEŢUL BUZĂU 
  MUNICIPIUL BUZĂU 

   - CONSILIUL LOCAL - 
 
 

H O T Ă R Â R E 
 privind modificarea şi completarea Anexei nr. 4 respectiv a Anexei nr. 5 la 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 157/20.07.2020 
privind aprobarea înfiinţării unei societăţi cu răspundere limitată,  

având ca asociat unic Municipiul Buzău, 
cu scopul desfăşurării, în municipiul Buzău, activităţilor specifice  

Serviciului public de alimentarea cu energie termică în sistem centralizat 
 
  

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 
extraordinară: 

Având în vedere: 
-referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 
260/CLM/25.08.2020; 
-raportul de specialitate al Direcţiei Economice nr. 93.107/25.08.2020; 
- avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico-financiare a 
Consiliului Local al Municipiului Buzău;  
- avizul Comisiei pentru administraţie publică, juridică şi de disciplină, apărarea 
ordinii şi liniştii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor a 
Consiliului Local al Municipiului Buzău;  
   

În conformitate cu prevederile:  
 

- art. 8, alin. (1), (3), lit. f) din Legea nr. 51/2006 – privind Legea serviciilor 
comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- Legii nr. 31/1990 – privind Legea societăţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

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

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011-privind guvernanţa 
corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările 
ulterioare;  

- Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 -privind întărirea disciplinei financiare la 
nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-
teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o 
participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare;  



 

- Legii nr. 102/2020- pentru modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 
31/1990;   

- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 

 
În temeiul art. 92, alin. (1), (2), lit. b), art. 129, alin. (1), (2), lit. a), alin. 

(3), lit. c), d), e), alin. (7), lit. n) şi art. 139, alin. (1), (3), lit. a), h), coroborat cu 
art. 5, lit. cc), art. 196, alin1, lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1.- Se aprobă modificarea şi completarea Anexei nr. 4 – privind 
Organigrama şi numărul de personal din cadrul RAM TERMO VERDE SRL, 
astfel cum a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău 
nr. 157/20.07.2020- privind aprobarea înfiinţării unei societăţi cu răspundere 
limitată, având ca asociat unic Municipiul Buzău, cu scopul desfăşurării, în 
municipiul Buzău, activităţilor specifice Serviciului public de alimentarea cu 
energie termică în sistem centralizat, astfel cum rezultă din Anexa nr. 4^1- 
privind Organigrama şi numărul de personal din cadrul RAM TERMO VERDE 
SRL din prezenta hotărâre. 

Anexa nr. 4 din HCL Buzău nr. 157/20.02.2020 se va înlocui cu Anexa 
nr. 4^1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 
Art.2.- Se aprobă modificarea şi completarea Anexei nr.5 – privind 

Statul de funcţii al societăţii RAM TERMO VERDE SRL astfel cum a fost 
aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 
157/20.07.2020 - privind aprobarea înfiinţării unei societăţi cu răspundere 
limitată, având ca asociat unic Municipiul Buzău, cu scopul desfăşurării, în 
municipiul Buzău, activităţilor specifice Serviciului public de alimentarea cu 
energie termică în sistem centralizat, astfel cum rezultă din Anexa nr. 5^1- 
privind Statul de funcţii al societăţii RAM TERMO VERDE SRL. 

Anexa nr. 5 din HCL Buzău nr. 157/20.02.2020 se va înlocui cu Anexa 
nr. 5^1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 
Art. 3.- În urma modificării şi completării anexelor precizate la art. 1 şi 

art. 2, Anexa nr. 4 – privind Organigrama şi numărul de personal din cadrul 
RAM TERMO VERDE SRL respectiv Anexa nr. 5- privind Ştatul de funcţii al 
societăţii RAM TERMO VERDE SRL astfel cum au fost aprobate prin HCL 
Buzău nr. 157/20.07.2020, își încetează aplicabilitatea.  

 



 

Art.4.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcției 

Economice, precum şi conducerea RAM TERMO VERDE S.R.L., vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 

consilier local Ionuț Sorin Apostu 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRASEMNEAZĂ: 
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU, 

                                                                                              Eduard Pistol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Buzău, 02 septembrie 2020 
Nr. 204 
 
 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău 
în şedinţa din data de 02 septembrie 2020, cu respectarea prevederilor art. 
139, alin. (1), (3), lit. a), h), coroborat cu art. 5, lit. cc) din O.U.G nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, cu un 
număr de 16 voturi pentru, 7 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din numărul total de 
23 consilieri în funcţie şi 23 prezenţi la şedinţă.    



 

 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
PRIMAR  

Nr. 260/CLM/25.08.2020 
 
 
 

REFERAT  DE  APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea Anexei nr. 4 
respectiv a Anexei nr. 5 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău  

Pnr. 157/20.07.2020 
privind aprobarea înfiinţării unei societăţi cu răspundere limitată,  

având ca asociat unic Municipiul Buzău, 
cu scopul desfăşurării, în municipiul Buzău, activităţilor specifice  

Serviciului public de alimentarea cu energie termică în sistem centralizat 
 

 
  Prezentul proiect de hotărâre are ca obiect modificarea şi completarea 
Anexei nr. 4 respectiv a Anexei nr. 5 la Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Buzău nr. 157/20.07.2020 privind aprobarea înfiinţării unei societăţi 
cu răspundere limitată, având ca asociat unic Municipiul Buzău, cu scopul 
desfăşurării, în municipiul Buzău, activităţilor specifice Serviciului public de 
alimentarea cu energie termică în sistem centralizat. 
  În acest sens, propun modificarea şi completarea Anexei nr. 4-privind 
Organigrama şi numărul de personal din cadrul RAM TERMO VERDE SRL 
astfel cum a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău 
nr. 157/20.07.2020- privind aprobarea înfiinţării unei societăţi cu răspundere 
limitată, având ca asociat unic Municipiul Buzău, cu scopul desfăşurării, în 
municipiul Buzău, activităţilor specifice Serviciului public de alimentarea cu 
energie termică în sistem centralizat, astfel cum rezultă din Anexa nr. 4^1- 

privind Organigrama şi numărul de personal din cadrul RAM TERMO VERDE 
SRL. Dat fiind modificările şi completările care se impun, Anexa nr. 4 din HCL 
Buzău nr. 157/20.02.2020 se va înlocui cu Anexa nr. 4^1 ce face parte 
integrantă din proiectul de hotărâre.  

Propun modificarea şi completarea Anexei nr. 5- privind Ştatul de funcţii 
al societăţii RAM TERMO VERDE SRL astfel cum a fost aprobată prin 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 157/20.07.2020 - privind 
aprobarea înfiinţării unei societăţi cu răspundere limitată, având ca asociat unic 
Municipiul Buzău, cu scopul desfăşurării, în municipiul Buzău, activităţilor 
specifice Serviciului public de alimentarea cu energie termică în sistem 
centralizat, astfel cum rezultă din Anexa nr. 5^1- privind Ştatul de funcţii al 



 

societăţii RAM TERMO VERDE SRL; în acest sens, Anexa nr. 5 din HCL Buzău 
nr. 157/20.02.2020 se va înlocui cu Anexa nr. 5^1 ce face parte integrantă din 
proiectul de hotărâre.  

Modificarea anexelor în cauză se justifică ca urmare a suplimentării 
numărului de personal de la 68 la 95 motivat de faptul că RAM TERMO VERDE 
SRL, prin personal său propriu (fochişti autorizaţi ISCIR) va asigura, pe lângă 
activitatea de bază şi supravegherea centralelor termice montate la unităţile 

şcolare, activitate ce nu se prevăzuse iniţial la momentul adoptării HCL Buzău 
nr. 157/2020.   

În urma modificării şi completării,  Anexa nr. 4 – privind Organigrama şi 
numărul de personal din cadrul RAM TERMO VERDE SRL respectiv Anexa nr. 
5-  privind Ştatul de funcţii al societăţii RAM TERMO VERDE SRL astfel cum au 
fost aprobate prin HCL Buzău nr. 157/20.07.2020, se abrogă.  
 
  Pentru cele expuse, supun aprobării dumneavoastră prezentul proiect 
de hotărâre. 

 
          PRIMAR, 
     Constantin Toma 

                         
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
        ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

    PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU 
Direcția Economică 

Nr. 93.107/25.08.2020 
 

 
RAPORT  DE  SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea Anexei nr. 4 
respectiv a Anexei nr. 5 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 

157/20.07.2020 
privind aprobarea înfiinţării unei societăţi cu răspundere limitată, 

având ca asociat unic Municipiul Buzău, 
cu scopul desfăşurării, în municipiul Buzău, activităţilor specifice 

Serviciului public de alimentarea cu energie termică în sistem centralizat 
 

  Prezentul proiect de hotărâre are ca obiect modificarea şi completarea 
Anexei nr. 4 respectiv a Anexei nr. 5 la Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Buzău nr. 157/20.07.2020 privind aprobarea înfiinţării unei societăţi 
cu răspundere limitată, având ca asociat unic Municipiul Buzău, cu scopul 
desfăşurării, în municipiul Buzău, activităţilor specifice Serviciului public de 
alimentarea cu energie termică în sistem centralizat. 
  În acest sens, propunem modificarea şi completarea Anexei nr. 4-privind 
Organigrama şi numărul de personal din cadrul RAM TERMO VERDE SRL 
astfel cum a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău 
nr. 157/20.07.2020- privind aprobarea înfiinţării unei societăţi cu răspundere 
limitată, având ca asociat unic Municipiul Buzău, cu scopul desfăşurării, în 
municipiul Buzău, activităţilor specifice Serviciului public de alimentarea cu 
energie termică în sistem centralizat, astfel cum rezultă din Anexa nr. 4^1- 
privind Organigrama şi numărul de personal din cadrul RAM TERMO VERDE 
SRL. Dat fiind modificările şi completările care se impun, Anexa nr. 4 din HCL 
Buzău nr. 157/20.02.2020 se va înlocui cu Anexa nr. 4^1 ce face parte 
integrantă din proiectul de hotărâre.  

Propunem modificarea şi completarea Anexei nr. 5- privind Ştatul de 
funcţii al societăţii RAM TERMO VERDE SRL astfel cum a fost aprobată prin 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 157/20.07.2020 - privind 
aprobarea înfiinţării unei societăţi cu răspundere limitată, având ca asociat unic 
Municipiul Buzău, cu scopul desfăşurării, în municipiul Buzău, activităţilor 
specifice Serviciului public de alimentarea cu energie termică în sistem 
centralizat, astfel cum rezultă din Anexa nr. 5^1- privind Ştatul de funcţii al 
societăţii RAM TERMO VERDE SRL; în acest sens, Anexa nr. 5 din HCL Buzău 
nr. 157/20.02.2020 se va înlocui cu Anexa nr. 5^1 ce face parte integrantă din 
proiectul de hotărâre.  



 

Modificarea anexelor în cauză se justifică ca urmare a suplimentării 
numărului de personal de la 68 la 95 motivat de faptul că RAM TERMO VERDE 
SRL, prin personal său propriu (fochişti autorizaţi ISCIR) va asigura, pe lângă 
activitatea de bază şi supravegherea centralelor termice montate la unităţile 
şcolare, activitate ce nu se prevăzuse iniţial la momentul adoptării HCL Buzău 
nr. 157/2020.   

În urma modificării şi completării,  Anexa nr. 4 – privind Organigrama şi 
numărul de personal din cadrul RAM TERMO VERDE SRL respectiv Anexa nr. 
5-  privind Ştatul de funcţii al societăţii RAM TERMO VERDE SRL astfel cum au 
fost aprobate prin HCL Buzău nr. 157/20.07.2020, se abrogă.  

 
Faţă de cele de mai sus, considerăm ca întemeiat susţinerea proiectului 

de hotărâre privind modificarea şi completarea Anexei nr. 4 respectiv a Anexei 
nr. 5 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 157/20.07.2020 
privind aprobarea înfiinţării unei societăţi cu răspundere limitată, având ca 
asociat unic Municipiul Buzău,cu scopul desfăşurării, în municipiul Buzău, 
activităţilor specifice Serviciului public de alimentarea cu energie termică în 
sistem centralizat 

 
 

                                                 Director executiv, 
 Cristian Ceauşel 


	RAPORT  DE  SPECIALITATE

