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HOTĂRÂREA NR. 88 
Din 31 Iulie 2013 

privind numirea membrilor Consiliului de Administraţie al S.C. General 
Public Serv S.A., societate la care oraşul Buftea este actionar 

' majoritar, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011 

Consiliu/ local al oraşului Buftea, 
Având În vedere: 

• Expunerea de motive a Primarului oraşului Buftea, domnul Pistol Gheorghe; 
• Raportul de specialitate al Compartimentului Resurse Umane, Protecţia Muncii şi 

Secretariat ; 
• Hotărârea Consiliului local nr. 31/29.03.2013 privind demararea procedurilor în 

vederea se lecţ iei membrilor Consiliului de Administraţie la S.C. General Public Serv S.A. ; 
• Raportul final al comisiei pentru se lecţia prealabilă a candidaţilor pentru funcţiile de 

membrii ai Consiliului de administraţie la S.C. General Public Serv S.A.; 
• Hotărârea Consiliului local nr. 41 /31 .05.2011 privind înfiinţarea Societăţii 

Comerciale General Public Serv S.A. ; 
• 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. 109/201 1 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor 
publice , cu modificările ş i completări le ulterioare; 

• Prevederile Legi i nr. 31 /1990 privind societăţi le comerciale (republicată 2
) cu 

modificările şi completările ulterioare; 
• Prevederile Actului constitutiv al societăţii referitor la mandatul Consiliului de 

Administraţie în funcţi e; 
• Avizul Comisiei Juridice şi de Disciplină ; 

• Prevederile art. 36 alin . (2) lit.a) şi lit.d), alin.(3) lit.c) din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001 , republicată , cu modificările ş i completările ulterioare; 
În temeiul art. 45 alin. (1) şi ale art. 115 alin. (1) lit. b), din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată , cu modificările ş i completările ulterioare; 
Adoptă prezenta 

HOTĂRÂRE 

Art. 1 (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri , în baza 
propunerilor comisiei de selecţie prea labilă a candidaţilor pentru funcţia de membru al 
Consiliului de administraţie al S.C. General Public Serv S.A, se ap robă : 



Consi liul de Administraţie al S.C. General Public Serv S.A„ este format din 5 
membri, în următoarea componenţă : 

1. Domnul Vaida Gheorghe Alexandru, preşedinte - cetăţean român, domiciliat În 

Oraşul Buftea,I 

2. Domnul Paicu Marin, membru - cetăţean român, domiciliat în Oraşul Buftea, str. 

3. Domnul Dorobanţu Radu-Raul, membru - cetăţean român, domiciliat in Oraşul 
Buftea, 

4 . Domnul Florea Florian, membru - cetăţean român, domiciliat În Oraşul Buftea, str. 

5. Domnul Ichim Iulian, membru - cetăţean român, domiciliat În Bucureşti, 

(2) Mandatul Consiliului de Administraţie este de 4 ani, începând cu data întrării în 
vigoare a prezentei hotărâri. 

(3) Odată cu intrarea în vigoare a prevederilor prezentei hotărâri, se revocă 
mandatele de administratori în Consiliul de administraţie al S.C. General Public Serv S.A. 
al domnilor Iordan Laurenţiu - Ionel - """"1, Florea Florian - CNP 

Radu Valentin Mihai - Casian -
--~~~~~~~-

(4) 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. Actul Constitutiv al S.C. General Public Serv S.A, se modifică în mod 
corespunzător, conform prevederi lor prezentei hotărâri. 

Art. 3. (1) Se mandatează domnul Grigore Dănuţ Mihăiţă 
reprezentant desemnat de Consiliul local Buftea în Adunarea Generală a Acţionarifor prin 
H.C.L. nr.4112011, să voteze în cadrul A.G.A. conform prevederilor prezentei hotărâri ş i cu 
respectarea prevederilor O. U. G. nr. 109/2011. 

(2) S.C. General Public Serv S.A, va asigura actualizarea Actului Constitutiv al 
societăţii ş i menţionarea în Registrul Comerţulu i. 

Î 



Art. 4. La data intrări i în vigoare a prevederi lor prezentei hotă râri îş i încetează 
aplicabi litatea orice d ispoziţ ie contra ră . 

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotă râri se încredinţează Consiliul de 
Administraţ ie ş i S.C. General Public Serv S.A. 

Art. 6. Secretarul oraşu l u i Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publ ică a 
prevederilor prezentei hotă râ ri ş i comunicarea acesteia, Primarului oraşului Buftea, 
servicii lor de specialitate, S.C. General Public Serv S.A., persoanelor interesate şi 
I nstituţ ie i Prefectului j u deţu l ui Ilfov. 

Conttmnează , 
SE AR, 

EARAMA ~A- ISABELA 
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