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HOTĂRÂREA NR.116 
Din 30 Septembrie 2013 

privind revocarea domnului Ichim Iulian din funcţia de administrator al S.C. 
Buftea Admin Cons S.R.L., societate la care oraşu l Buftea 

este asociat unic 

Consiliul local al oraşului Buftea, 

A vând În vedere: 
• Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe, Primarul Oraşului Buftea; 
• Raportul de specialitate al Compartimentului Resurse Umane din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului; 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Buftea nr. 36/28.04.201 O privind constituirea 

Societăţii Comerciale Buftea Admin Cons S.R.L.; 
• Hotărârea Consiliului Loc.al nr. 87/31 .07.2013 privind numirea membrilor Consiliului de 

Administraţie al S.C. Buftea Admin Cons S.R.L., societate la care oraşul Buftea este 
asociat unic; 

• Prevederile Actului Constitutiv al Societăţii cu privire la modalitatea de numire şi de 
revocare din funcţie a membrilor Consiliului de Administraţie ; 

• Observaţi i le Registrului Comerţului în dosarul nr. 52909/04.09.2013; 
în conformitate cu : 

• Prevederile art. 194 alin. (1) lit. b) din Legea societăţi l or comerciale nr. 31/1990, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

• prevederile art. 2 pct. 3 lit. b) ş i pct. 4 lit. b) ş i ale art. 60 din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice; 

• Avizul Comisiei Juridice şi de Disciplină ; 
• Prevederile art 36 alin. (2) lit. a) şi d), alin. (3) lit. c) din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată , cu modificările şi completările ulterioare 
în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi ale art. 115 alin. (1) lit. (b) din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată , cu modificările şi completările 
ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1. Se aprobă revocarea domnului Ichim Iulian - cetăţean român, domiciliat în 
Buftea, str. Macului nr. 22, judet Ilfov, născut la data de 31 mai 1977 în municipiul Bacău, 
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Judetul Bacău. identificat prin C.I. eliberată de SPCLEP Buftea. la data 
de CNP , numit în funcţi a de administrator al S.C. Buftea 
Admin Cons S.R.L. prin Hotărârea Consiliului Local nr. 87/31.07.2013, deoarece nu sunt 
îndeplinite condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001 . 

Art. 2. Se mandatează domnul N iţă Constantin, Directorul General al S.C. Buftea 
Admin Cons S.R.L. pentru efectuarea demersurilor privind menţionarea la Registrul 
Comerţului a prevederilor prezentei hotărâri. 

Art. 3. Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a 
prevederilor prezentei hotărâri ş i comunicarea acesteia Primarului oraşului Buftea. serviciilor 
de specialitate, S.C. Buftea Admin Cons S.R.L. în vederea aducerii la îndeplinire şi Instituţiei 

Prefectului judeţului Ilfov. 

Coni;te nează , 
S TAR, 

EARAMA A - ISABELA 
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