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HOTĂRÂREA NR.87
Din 31 Iulie 2013
privind numirea membrilor Consiliului de Administraţie al S.C. Buftea
Admin Cons S.R.L., societate la care oraşul Buftea este asociat unic, în
conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011

Consiliul local al oraşului Buftea,
A vând În vedere:
• Expunerea de motive a Primarului oraşului Buftea, domnul Pistol Gheorghe;
• Raportul de specialitate al Compartimentului Resurse Umane din cadrul aparatului
de specialitate al primarului ;
• Hotărârea Consiliului Local nr. 29/14.03.201 3 privind demararea procedurilor în
vederea selecţiei membrilor Consiliului de Administraţie al S.C. Buftea Adm in Cons S.R. L;
• Raportul final al comisiei pentru selecţia prealabilă a candidaţilor pentru funcţiil e de
membrii ai Consiliului de administrare al S.C . Buftea Admin Cons S.R.L.;
• Hotărâ rea Consiliului Loca l al oraşului Buftea nr. 36/28.04.201 O privind constitu irea
Societăţii Comerciale "Buftea Admin Cons S.R.L." cu asociat unic Oraşul Buftea,
reprezentat de Consiliul local al oraşului Buftea, precum ş i modifi că rile şi completări le
ulterioare ale acesteia;
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Buftea nr.134/29.11.2012 privind reducerea
numărului de membri din Consiliul de Administraţie al S.C. Buftea Admin Cons S.R.L. ,
societate la care oraşul Buftea este asociat unic;
în conformitate cu :
• Prevederile Capitolului III - "Societăţile Comerciale" : art. 2, pct.2 , lit. (b) , art.29 alin.
(3) şi ale art. 60 din O.U.G . nr. 109/2011 privind guvernanţa co rporativă a întreprinderilor
publice, cu modificările şi completările ulterioare ;
2
• Prevederile Legii nr. 31 /1990 privind societăţi le comerciale (r ) cu modificări le şi
completările ulterioare ;
• Prevederile Actului constitutiv al societăţii cu privire la mandatul Consiliului de
Ad mini straţi e ;

• Prevederile Legii nr. 24/2000 (r) privind normele de tehnică l egis l ativă pentru
eleborarea actelor normative, actualizată ;
• Avizul Comisiei Juridice şi de Discipli n ă ;
• Prevederile art. 36 alin.(2) lit.a) şi lit.d), alin .(3) lit.c) din Legea adm i nistraţiei publice
locale nr. 215/2001 , republicată , cu m od ifi că rile ş i co mp letă rile ulterioare;
În temeiul art. 45 alin . (1) şi ale art. 115 alin. (1) lit. b) , din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/200 1, republ icată , cu modificările şi completările ulterioare,
Adoptă prezenta

HOTĂRÂRE

Art.1 (1) Începând cu data intră rii în vigoare a prezentei h otărâri , în baza
propunerilor comisiei de selecţie prealabilă a ca ndidaţil or pentru funcţia de membru al
Consiliului de administraţie al S.C. Buftea Admin Cons S.R. L, se aprobă :

Consi liul de Administraţie al S.C. Buftea Admin Cons S.R.L. , este format din 5
membri, în următoarea componenţă:
· · - · · - - ·· -· •• „

-

.

1. Doamna PurdeaiDoina, preşedinte - cetăţean român, domiciliată in
Judeţul Ilfov,

2. Domnul Paicu Marin, membru -

3. Domnul
Buftea,

Dorobanţu

cetăţean

român, domiciliat În

Radu - Raul, membru -

Oraşu/Buftea,

Oraşul

Buftea, str.

cetăţean

român, domiciliat in Oraşul
Judeţul Ilfov, - - - - - - - -

4. Domnul Ichim Iulian, membru - cetătean român, domiciliat În Bucure~ti: -

5. Domnul Vaida Gheorghe Alexandru, membru Oraşul Buftea,

cetătean

român, domiciliat în

(2) Mandatul Consiliului de Administraţie este de 4 ani, începând cu data i ntrăr i i în
vigoare a prezentei hotă râri .
(3) în termen de 90 zile de la data numirii, Consiliul de Administraţie va elabora şi
prezenta spre aprobare Adunării Generale a Acţionarilor, planul de administrare care
include strategia de administrare pe durata mandatului, pentru atingerea obiectivelor şi
criteriilor de performanţă stabilite prin contractele de mandat.

Art.2 (1) Se ia act de încetarea mandatului administratorilor în Consiliul de
administraţie

al S.C. Buftea Admin Cons S.R.L.,

numiţi

prin H.CL nr. 36/201 O, astfel:

• Ca urmare a demisiei:
Doamnei Shawky Ionescu Alexandra din data de 25.07.2012,
-~~~~~~~DomnuIui Gioarsă Constantin Richard, din data de 25.07.2012, CNP

Domnului Mititelu Ion, din data de 01.05.2013,
Domnului Creţu Ion, din data de 23.05.2013,
~

Ca urmare a revocării din funcţie :
- a domnului Oprescu Mircea Viorel, CNP
a domnului Alexe
Mario Cătălin, CNP
prin reducerea numărului de membri din
Consiliul de Administraţie al S.C. Buftea Admin Cons S.R.L, ca urmarea a
Hotărârii Consiliului Local al oraşului Buftea nr.134129. 11 .2012.
- a domnului Flore Cristian, CNP
începând cu data prezentei
hotărâri ca urmare a aplicării prevederilor O.U.G. nr.10912011 .
J

..,

Art.3. Consiliul de Adm ini straţ i e va desemna directorul general al S.C. Buftea Admin
Cons S.R.L. , conform prevederilor O.U .G. nr.109/2011 .
Art.4. (1) Actul Constitutiv al S.C. Buftea Adm in Cons S. R.L., se
conform prevederilor prezentei h otărâri.

modifică

în mod

corespunzător,

(2) Se împuterniceşte primarul o raşu lui Buftea, domnul Pistol Gheorghe pentru a
semna Actu l Constitutiv actualizat, conform prevederilor prezentei hotărâri.
Art. 5. La data intră rii în vigoare a prevederilor prezentei
aplicabilitatea orice dispoz iţie co ntrară.

hotărâr i îşi încetează

Art. 6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul
oraşu lui Buftea, Consiliul de Administraţie ş i S.C. Buftea Admin Cons S.R.L.
Art. 7. Secretarul oraşu lui Buftea va asigura aducerea la c u noştinţă publică a
prevederilor prezentei hotărâri ş i comunica rea acesteia, Primarulu i oraşu l u i Buftea,
Admin Cons S.R.L. , persoanelor interesate şi
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