
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
CONSILIUL LOCAL 

 
 
 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea scrisorii de așteptări pentru procedura de 
selecție la S.C. PIEȚE, TÂRGURI ȘI OBOARE S.A. Buzău 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 
ordinară; 

Având în vedere: 
- adresa nr. 1366/19.06.2020 a S.C. PIEȚE, TÂRGURI ȘI OBOARE 

S.A. Buzău, înregistrată la Primăria Municipiului Buzău la nr. 
66.882/24.06.2020; 

- referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău înregistrat sub 
nr. 269/CLM/07.09.2020; 

- raportul de specialitate comun nr. 98.532/07.09.2020 al Direcţiei 
Tehnice și al Serviciului Juridic şi Contencios Administrativ din cadrul 
aparatului de  specialitate al primarului 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; 

- prevederile art. 2, pct. 6, art. 3, pct. 2. lit. c, art. 35, alin. (4) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa 
corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

 
 În temeiul art. 129, alin. (1) şi alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. d), alin. (14), 
ultima teză, art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee), precum şi art. 196, 
alin. (1), lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 

Art.1.- Se aprobă scrisoarea de așteptări privind selecția directorului și 
administratorilor la S.C. Piețe, Târguri și Oboare S.A. Buzău, înregistrată la 
Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J10/2594/1991, CUI RO 1154822, care 
se constituie în anexă la prezenta hotărâre. 

 



Art.2.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcției Tehnice, 
Serviciului Juridic, precum și comisia de selecție și S.C. PIEȚE, TÂRGURI ȘI 
OBOARE S.A. Buzău, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
 

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 
consilier local Ionuț Sorin Apostu 

 
 

                              
 
 
                                                                CONTRASEMNEAZĂ: 
                                       SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU, 
                                                                       Eduard Pistol 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Buzău, 16 septembrie 2020 
Nr. 217 
 
 

Această Hotărȃre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în 

ședinţa din data de 16 septembrie 2020, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. 

(1), coroborat cu art. 5, lit. ee) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 22 voturi pentru, 1 

abţinere și 0 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie și 23 

consilieri prezenţi la ședinţă. 

 



ROMANIA 
JUDETUL BUZAU 

MUNICIPIUL BUZAU 
 PRIMAR  

Nr. 269/CLM/07.09.2020 

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea scrisorii de așteptări pentru 
procedura de selecție la S.C. PIEȚE, TÂRGURI ȘI OBOARE S.A. Buzău 

 

 
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (3), lit. d) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, consiliul local exercită în condiţiile legii, 
în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile 
corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi sau regii autonome. 

Având în vedere: 
- cererea de renunțare la mandat a domnului August Daniel 

înregistrată sub nr. 1082/25.05.2020, înregistrată la Primăria municipiului 
Buzău la nr. 97.274/03.09.2020; 

- adresa nr. 1336/19.06.2020 a S.C. Piețe, Târguri și Oboare S.A. 
Buzău, înregistrată la Primăria municipiului Buzău la nr. 66.882/24.06.2020; 

Având în vedere vacantarea postului de director și declanșarea 
procedurii de selecție de către Consiliul de Administrație al societății prin 
Comitetul de Nominalizare și Remunerare conform hotărârii nr. 31 din 
16.06.2020, acţionarii, prin autoritatea publică tutelară, pot convoca adunarea 
generală a acţionarilor în vederea aprobării scrisorii de așteptări pentru 
funcția de director. 

Totodată, urmează a se derula procedura de selecție a administratorilor 
acestei societăți. 

Ţinând cont de prevederile 129, alin. (1) şi alin. (2), lit a), alin. (3) lit. d), 
alin. (14), ultima teză, art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee), precum şi 
art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare, având în vedere necesitatea aprobării 
scrisorii de așteptări pentru funcția de director al S.C. Piețe, Târguri și Oboare 
S.A. Buzău, de către autoritatea publică tutelară, iniţiez prezentul proiect de 
hotărâre. 

 

PRIMAR, 

Constantin Toma



 

ROMÂNIA  

JUDEŢUL BUZĂU 
MUNICIPIUL BUZĂU 

Direcţia Tehnică 
Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ 

Nr. 98.532/07.09.2020 

 
 

RAPORT COMUN DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea scrisorii de așteptări pentru 
procedura de selecție la S.C. PIEȚE, TÂRGURI ȘI OBOARE S.A. Buzău 

 
 

Prin referatul de aprobare nr. 269/CLM/07.09.2020, Primarul municipiului 

Buzău supune dezbaterii şi aprobării Consiliului Local proiectul de hotărâre 
privind aprobarea scrisorii de așteptări pentru procedura de selecție la S.C. 
PIEȚE, TÂRGURI ȘI OBOARE S.A. Buzău. 

Urmare a analizei proiectului de hotărâre iniţiat de primarul municipiului 
Buzău, mai sus menţionat, considerăm iniţierea acestuia oportună, din 
următoarele considerente: 

În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (3), lit. d) din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, consiliul local exercită în condiţiile legii, în 
numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile 
corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi sau regii autonome. 

Având în vedere: 
- adresa nr. 1336 din 19.06.2020 S.C. PIEȚE, TÂRGURI ȘI OBOARE S.A. a 

Buzău, înregistrată la Primăria municipiului Buzău la nr. 66.882/24.06.2020; 
- prevederile art. 3, pct. 2, lit. c, art. 35, alin. (4) 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; 

Având în vedere vacanţa postului de director ca urmare a renunțării la 
mandat începând cu data de 01.06.2020, acţionarii, inclusiv acţionarul - stat, prin 
autoritatea publică tutelară pot convoca adunarea generală a acţionarilor în 
vederea aprobării scrisorii de așteptări pentru selecția directorului. 

Totodată, urmează a se derula procedura de selecție a administratorilor 
acestei societăți. 

Așa cum rezultă din art. 2, pct. 6 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa 
corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, 
prin scrisoarea de așteptare se stabilesc performanțele așteptate de la organele 
de administrare, precum și de la cele de conducere. 

 



Ţinând cont de prevederile 129, alin. (1) şi alin. (2), lit a), alin. (3) lit. d), 
alin. (14), ultima teză, art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee), precum şi 
art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare precum şi necesitatea desemnării unor 
administratori provizorii, de către autoritatea publică tutelară până la finalizarea 
procedurii de selecţie a administratorilor, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 
109/2011 propunem aprobarea prezentului proiect de hotărâre. 

Ca urmare a celor relatate şi, în conformitate cu prevederile art. 136, alin. 
(10) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, s-a întocmit raportul de 
specialitate cu privire la proiectul de hotărâre privind S.C. PIEȚE, TÂRGURI ȘI 
OBOARE S.A. Buzău. 

 
 

Direcţia tehnică,    
 Ileana Bănucu 

 
 

Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ, 
Viorel Dima 
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