
ROMÂNIA  
JUDEŢUL BUZĂU  

MUNICIPIUL BUZĂU 
CONSILIUL LOCAL                                

  
  

HOTĂRÂRE  
privind prelungirea mandatului membrilor neexecutivi provizorii în Consiliul de 

Administrație al S.C. RAM TERMO VERDE S.R.L. BUZĂU 
 
 Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 
ordinară şi în acelaşi timp în adunare generală ordinară a acţionarului unic al 
RAM TERMO VERDE S.R.L;   

Având în vedere:  
 - Adresa S.C. RAM TERMO VERDE S.R.L. BUZĂU nr. 693/12.11.2020, 

înregistrată la Primăria Municipiului Buzău la nr. 125.121/13.11.2020; 
- Referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău înregistrat sub nr. 

397/CLM/19.11.2020; 
- Raportul de specialitate nr. 127.622/19.11.2020 al Serviciul Relaţii cu 

Publicul, Organizare Alegeri, Îndrumarea Cetăţenilor şi Secretariat din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău; 

- HCLM nr. 157/2020 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; 

- HCLM nr. 206/2020 privind aprobarea Modalităţii de atribuire a serviciului 
public, de alimentare cu energie termică precum şi a Contractului de delegare a 
gestiunii serviciului public, de alimentare cu energie termică în sistem 
centralizat din municipiul Buzău. 

- Avizul Comisiei juridice, pentru administraţie publică locală, disciplină, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenești a Consiliului Local al 
Municipiului Buzău; 

- Prevederile art. 28, art. 641, alin. (5) 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, cu modificările și 
completările ulterioare,  
  

HOTĂRĂȘTE:   

  

      Art.1.- Se aprobă prelungirea mandatului de membru provizoriu în 
Consiliul de Administrație al S.C. RAM TERMO VERDE S.R.L. BUZĂU, cu o 
perioadă de 2 luni, începând cu data de 07.12.2020, al: 
 



a) Doamnei Săvulescu Mariana Simona; 
b) Doamnei Dimciu Beatrice Valentina; 
c) Domnului Prahoveanu Cornel. 

 Art. 2.- Mandatele persoanelor prevăzute 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. 
 Art.3.- Primarul Municipiului Buzău, prin intermediul Serviciul Relaţii cu 
Publicul, Organizare Alegeri, Îndrumarea Cetăţenilor şi Secretariat, precum și 
S.C. RAM TERMO VERDE S.R.L. BUZĂU, vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri.  
  

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

consilier local Ionuț – Sorin Apostu 
  
  
  
  
  
   

CONTRASEMNEAZĂ: 
                            SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU, 

                                                                 Eduard Pistol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Buzău, 23 noiembrie 2020 
Nr. 267 
 
 
  

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău 
în şedinţa din data de 23 noiembrie 2020, 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 modificările și completările ulterioare, cu un 
număr de 22 voturi pentru, 0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din numărul total de 
22 consilieri în funcţie şi 22 consilieri prezenţi la şedinţă.  



  
 

ROMÂNIA  
JUDEŢUL BUZĂU     

MUNICIPIUL BUZĂU 
 PRIMAR      

Nr. 397/CLM/19.11.2020 
  
  
 
  

REFERAT  DE  APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind prelungirea mandatului  

membrilor neexecutivi provizorii în Consiliul de Administrație 
 al S.C. RAM TERMO VERDE S.R.L. BUZĂU 

 
Prin adresa nr. 693/12.11.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Buzău 

la nr. 125.121/13.11.2020, S.C. RAM TERMO VERDE S.R.L. BUZĂU a propus 
prelungirea mandatului umătorilor membrii neexecutivi provizorii în Consiliul de 
Administrație al S.C. RAM TERMO VERDE S.R.L. BUZĂU: 

1. Săvulescu Mariana Simona 
2. Dimciu Beatrice Valentina 
3. Prahoveanu Cornel. 

Prelungirea mandatelor provizorii ale membrilor neexecutivi ai Consiliului 
de adminsitrație se va face pe o perioadă de 2 (două) luni începând cu data de 
07.12.2020, dar nu mai mult de data finalizării selecției și numirii noilor membri 
neexecutivi ai consiliului de administrație, situație în care mandatele provizorii 
vor înceta de drept. 

Prin HCLM Buzău nr. 157/20.07.2020 privind numirea provizorie a 
membrilor consiliului de administraţie al RAM TERMO VERDE S.R.L, Săvulescu 
Mariana Simona, Dimciu Beatrice Valentina și Prahoveanu Cornel, au fost numiti 
administratori provizorii pe o perioadă de 4 luni (începând cu 07.08.2020);                        

Având în vedere prevederile OUG nr. 109/2011 potrivit cărora autoritatea 
publică tutelară poate proceda la desemnarea unor administratori provizorii, 
poate prelungi și mandatul acestora până la maxim 6 luni (4 + 2 luni) și ținând 
cont că pentru buna desfășurare a activității societății este necesară asigurarea 
cvorumului consiliului de administrație, propun adoptarea proiectului de hotărâre 
privind prelungirea mandatelor provizorii ale membrilor Consiliului de 
Administrație al S.C. RAM TERMO VERDE S.R.L. BUZĂU. 
  

 PRIMAR,  

Constantin Toma  

  
  
  
  



 
 

ROMÂNIA  
JUDEŢUL BUZĂU  

MUNICIPIUL BUZĂU  
Serviciul Relaţii cu Publicul, Organizare Alegeri,  

Îndrumarea Cetăţenilor şi Secretariat  
Nr. 127.622/19.11.2020 

  
  
  

RAPORT  DE  SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind prelungirea mandatului  

membrilor neexecutivi provizorii în Consiliul de Administrație 
 al S.C. RAM TERMO VERDE S.R.L. BUZĂU 

 
 

 Prin adresa nr. 693/12.11.2020, înregistrată la Primăria Municipiului 
Buzău la nr. 125.121/13.11.2020, S.C. RAM TERMO VERDE S.R.L. BUZĂU a 
propus prelungirea mandatului umătorilor membrii neexecutivi provizorii în 
Consiliul de Administrație al S.C. RAM TERMO VERDE S.R.L. BUZĂU: 

4. Săvulescu Mariana Simona 
5. Dimciu Beatrice Valentina 
6. Prahoveanu Cornel. 

Prelungirea mandatelor provizorii ale membrilor neexecutivi ai Consiliului 
de adminsitrație se va face pe o perioadă de 2(două) luni începând cu data de 
07.12.2020, dar nu mai mult de data finalizării selecției și numirii noilor membri 
neexecutivi ai consiliului de administrație, situație în care mandatele provizorii 
vor înceta de drept. 

Prin HCLM Buzău nr. 157/20.07.2020 privind numirea provizorie a 
membrilor consiliului de administraţie al RAM TERMO VERDE S.R.L, Săvulescu 
Mariana Simona, Dimciu Beatrice Valentina și Prahoveanu Cornel, au fost numiti 
administratori provizorii pe o perioadă de 4 luni (începând cu 07.08.2020);                        

Având în vedere prevederile OUG nr. 109/2011 potrivit cărora autoritatea 
publică tutelară poate proceda la desemnarea unor administratori provizorii, 
poate prelungi și mandatul acestora până la maxim 6 luni și ținând cont că 
pentru buna desfășurare a activității societății este necesară asigurarea 
cvorumului consiliului de administrație, propunem adoptarea proiectul de 
hotărâre anexat, cu rugămintea de a fi adoptat în forma prezentată.  

     
Șef Serviciu, 

Petronela Jipa 


