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HOT ĂRÂREA NR. 31
Din 29 Martie 2013
privind demararea procedurilor în vederea se l ecţ i ei membrilor Cons iliului
de Adm inistratie la S.C. GENERAL PUBLIC SERV S.A.
'
Având În vedere:
• Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorg he, Primarul Oraşu lu i Buftea ;
• Raportu l de specialitate al Serviciului Juridic ş i Autoritate Tute la ră;
• Avizu l Comisiei Juridice ş i de D i sc iplin ă ;
• Hotărârea Consiliului local nr. 41/31.05.20 11 privind înfiinţarea Soc i etăţii Comerciale
General Public Serv S.A. ;
• Prevederile Legii nr. 31/1990, repub licată, privind societăţi l e comercia le, cu modifi că ri le
ş i comp l etăril e ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 28, ale art. 29 din O. U.G. nr. 109/2011 privind
guve rn a nţa corporati vă a întreprinderilor publice , ale art. 36 alin. (3) lit. (c) şi ale art. 37 din
Legea nr. 215/2001 a admin istraţiei publice locale, repu b li cată , cu modifi că ril e şi
comp l etăril e ulterioare,
În temeiul art. 45 alin . (1) şi al art.115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a
adm inistraţiei publice locale, republicată , cu modifi că rile şi compl etăril e ulterioare,
Consiliu/loca/ al oraşului Buftea

HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă demararea procedurii de se lecţie a membrilor Consiliului de
Administraţie al Soc i etăţ ii Comerciale General Public Serv S.A., la care Oraşul Buftea este
acţ i ona r majoritar, cu respectarea prevederilor O.U.G. nr.109/2011.
Art. 2 (1) Se constituie com isia pentru se l ecţia p rea l ab ilă a cand id aţi l or pentru funcţiile
de membrii ai Consiliului de adm inistrare al S.C. General Public Serv S.A, în următoarea
compon e nţă:

1. Barbu Dorel - Inspector în cadru l Compartimentului Resurse Umane,
Muncii , Secretariat;
2. Romanescu Constantin - Consilier local
3. Fera Păstorel - Otonel - Consilier local

Protecţ i a

(2) Comisia prevăzută la alin . (1) se va întru ni în te rmen de 5 zile de la data intrării în
vigoa re a prezentei hotă râri , în vede rea stabilirii criteriilor de selecţie a candidaţi l o r pentru
funcţiile de membrii ai Consiliului de administrare.
Art. 3 În conformitate cu prevederile art. 28 alin . 2) din O.U.G. nr. 109/20 11 , Consiliul
de Administraţie al S.C. General Public Serv S.A. va fi format din 5 membri.
Art. 4 Până la finalizarea procedurii de se lecţi e şi numire a directorului general în
cond itiile O.U.G . 109/201 1, atributiile directorului general al S.C. General Public Serv S.A. ,
vor fi exercitate de domnul Florea Florian .
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Art. 5 Secretarul o raş ului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă pub l ică a
prevederilor prezentei hotă râ ri ş i com unica rea acesteia Primarului oraşu lui Buftea,
serviciilor de specialitate, ce lor nominalizaţi cu ducerea la îndepli nire, S.C. General Public
Serv S.A. şi In stituţie i Prefectului judeţului Ilfov.
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