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HOT ĂRÂREA NR. 29
Din 14 Martie 2013
privind demararea procedurilor în vederea selecţiei membrilor Consiliului
de Administratie la S.C. Buftea Admin Cons S.R.L
'
Având În vedere:
• Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe, Primarul O raşului Buftea;
• Raportul de specialitate al Serviciului Juridic şi Autoritate Tutelară ;
• Avizul Comisiei Juridice şi de Disciplină ;
• Hotărârea Consiliului local nr. 36/28.04.2010;
• Prevederile Legii nr. 31/1990, republicată , privind soc ietăţ i le comerciale, cu m odificări le
şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 28, ale art. 29 din O.U.G. 109/2011 privind
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, ale art. 36 alin. (3) lit. (c) şi ale art. 37 din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republi cată, cu m odificările şi
completările ulterioare,
În temeiul art. 45 alin. (1) şi al art.115 alin. (1) lit. b) din Leg ea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completă ril e ulterioare,
Consiliu/local al oraşului Buftea

HOTĂRĂŞT E
Art. 1. Se aprobă demararea procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de
al societăţii Buftea Admin Cons S.R.L., la care Oraşul Buftea este asociat
unic, cu respectarea prevederilor O.U .G. nr.1 09/2011.

Administraţie

Art. 2 (1) Se constituie comisia pentru selecţia prealabilă a candidaţilo r pentru
funcţiile de membrii ai Consiliului de administrare al S.C. Buftea Adm in Cons S.R.L. , în
următoarea componenţă:

1. Barbu Dorel - Inspector în cdrul Compartimentului Resurse Umane, P rotecţia
Muncii, Secretariat;
2. Ţopai Emilian- Consilier local;
3. Dumitru Niculae- Consilier local ;
(2) Comisia prevăzută la alin . (1) se va întru ni în termen de 5 zile de la data intră rii
în vigoare a prezentei hotărâri, în vederea stabilirii criteriilor de selecţie a candida ţilor pentru
funcţiile de membrii ai Consiliului de administrare.
Art. 3 În conformitate cu prevederile art. 28 alin. 2 din O.U.G. nr. 109/2011, Consiliul
de Administratie al S.C. Bufea Admin Cons S.R.L. va fi fo rmat din 5 membri.
'

Art. 4 Până la finalizarea procedurii de selecţie şi numire a directoru lui general în
condiţiile O.U.G. 109/2011 , se deleagă atribuţiile de director general la S.C. Buftea Admin
Cons S.R.L. domnului Niţă Constantin.

Art. 5 Secretarul oraşu lui Buftea va asigura aducerea la cunoştin ţă publică a
prevederilor prezentei h otă râri ş i comun icarea acesteia Primarulu i oraşului Buftea ,
serviciilor de specialitate , ce lor nominalizaţi cu ducerea la îndeplinire, S.C. Buftea Admin
Cons S.R.L. ş i In st ituţi e i Prefectului jud eţ ului Ilfov.

Contrasemnează

~;~~R,

GHEORG ~ A -

CAMELIA

