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HOTĂRÂREA NR.118 
Din 30 Septembrie 2013 

privind stabilirea remuneraţiei cuvenită membrilor Adunării Generale a 
actionarilor S.C. General Public Serv S.A., societate la care oraşul 

' Buftea este acţionar majoritar 

Consiliul local al oraşului Buftea, 

Având 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 oraşu l u i Buftea nr. 41/31.05.2011 privind înfiinţarea 

societăţ i i comerciale pe acţ i un i S.C. General Public Serv S.A. 
• Hotărârea Consiliului Local nr. 05/31 .01.2013 privind desemnarea reprezentantului 

S.C. Buftea Admin Cons S.R. L. în adunarea generală a acţiona ri l or S.C. General 
Public Serv S.A. 

• Socilitarea S.C. General Public Serv S.A. înregistrată la Consil iul Local cu 
nr. ·178/29.08.2013 
În conformitate cu : 

• prevederi le art. 14 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei 
financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile 

administrativ teritoriale sunt acţionari unici sau majoritari; 
• Avizele Comisii lor de specialitate ale Consiliului local al oraşului Buftea; 
• Prevederile art 36 alin. (2) lit. a) şi d), alin . (3) lit. c) din Legea nr. 215/2001 a 

adm inist raţie i publice locale, republicată, cu modificările ş i completă rile 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, repub l icată, cu modificările şi comp letă rile 
ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1. (1) Începând cu data prezentei, membrii Adunări i Generale a acţionari lor 
S.C. General Public Serv S.A. , desemnaţi prin Hotărârea Consil iului Local nr. 
41/31 .05.2011 şi nr. 05/31 .01 .2013, beneficiază de o remuneraţie de 25% din 
indemnizaţia fixă lunară a directorului general , cu încadrarea în prevederile bugetare 
aprobate. 

(2) Remuneraţia în cuantum de 1063 lei brut se acordă pe şedinţă şi nu mai 
mult de o şedinţă într- o l ună . 
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Art. :~ . S C. G•~ne ra l r 'o.1blic Serv S.A. va asigura 2dl.!ceraa la îndeplini re a 
prev9derilor prezentei hotarâri. 

Art. 3. Secretarul oraşu l ui Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă pub li că a 
prevederilor prezentei hotă râri şi comunicarea acesteia Primarului oraşului Buftea, 
servici ilor de specialitate, S.C. General Public Serv S.A. în vederea aducerii la îndeplinire 
şi Instituţie i Prefectului judeţul u i Ilfov. 
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