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HOTĂRÂREA NR. 117 
Din 30 Septembrie 2013 

privind revocarea domnului Ichim Iulian din fun cţia de administrator al 
S.C. General Public Serv S.A., societate la care oraşul Buftea este 

acţionar majoritar 

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. 41 /31 .05.201 1 privind înfiinţa rea 

societăţii comerciale pe acţiuni S.C. General Public Serv S.A. ; 
• Hotărârea Consiliului Local nr. 88/31 .07.2013 privind numirea membrilor Consiliului 

de Administraţie al S.C. General Public Serv S.A. , societate la care oraşul Buftea 
este acţionar majoritar ; 

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

• Observaţiile Registrului Comeiţu lui în dosarul nr. 53029/05.09.2013; 
În conformitate cu : 

• prevederile art. 111 alin. (2) lit. b) din Legea societăţi lor comerciale nr. 31/1 990, 
republicată, cu modificări le şi completări le ulterioare; 

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

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

admin istraţiei 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 completă rile 

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 , 
Judeţul Bacău , identificat prin , eliberată de SPCLEP Buftea, la data 
de , numit în funcţi a de administrato r al S.C. General 
Public Serv S.A. prin Hotărârea Consiliului Local nr. 88/31.07.2013, deoarece nu sunt 
îndeplinite condiţi ile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001. 
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(2) S.C. General Public Serv S.A. va asigura menţi onarea la Registrul Comerţul ui a 
prevederi lor prezentei hotărâri . 

Art. 3. Secretarul oraşu l ui Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publ ică a 
prevederilor prezentei hotărâri ş i comunicarea acesteia Primarului oraşu lu i Buftea, servici ilor 
de specialitate, S.C. General Public Serv S.A. în vederea aducerii la îndeplinire şi I nstituţie i 
Prefectului judeţu l u i Ilfov. 

Contris nează , 
SE AR, 

EARAMAZ 'f -ISABELA 
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