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HOTĂRÂREA NR.180 
Din 21 decembrie 2021 

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, 

Având în vedere: 
• Referatul de aprobare prezentat de domnul Pistol Gheorghe, Primarul Oraşului 

Buftea; 
• Raportul de specialitate comun întocmit de Compartimentul Resurse Umane; 
• Rezultatul final transmis de comisia de selecţie a candidaţilor pentru posturile de 

membri în consiliul de administraţie la S.C. Buftea Admin Cons S.R.L.; 
• Hotărârea Consiliului local nr. 36/28.04.201 O privind constituirea Societăţii 

Comerciale Buftea Admin Cons 5. R. L. ; 
• Hotărârea Consiliului local nr.125/31.08.2021 privind declanşarea procedurii de 

selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie al societăţii S.C. Buftea Admin Cons S.R.L. 
şi numirea administratorilor provizorii până la finalizarea procedurii ; 

• Prevederile Actului Constitutiv al societăţii referitoare la Consiliul de 
Administraţie; 

• Avizul Comisiei de Ordine Publică, Juridică şi de Disciplină; 

În conformitate cu prevederile Capitolului III Societăţile Comerciale art. 3 pct. 2 
lit. b), art. 29, art. 60 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind 
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice,cu modificările şi completările ulterioare, 
ale Normele metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecţie, de întocmire a listei scurte 
de până la 5 candidaţi pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind 
numirile finale, precum şi a altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 109 /2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice 
din 28.09.2016, ale Legii nr. 31 /1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare şi ale art. 129 alin. (3) lit. d) din Codul Administrativ 
aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57 /2019; 

În temeiul art. 139 alin. (1) şi ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ aprobat 
prin Ordonanţa de urgenţă nr. 57 /2019, cu modificările şi completările ulterioare; 

Adoptă prezenta 
HOTĂRÂRE 

Art.1. ( 1) - În baza selecţiei prealabile a candidaţilor pentru funcţia de membru al 
Consiliului de administraţie al S.C. Buftea Admin Cons S.R.L., efectuată de comisia stabilită 
prin Hotărârea Consiliului local nr. 125/31.08.2021, se aprobă: 



Consiliul de Administraţie al S. C. Buftea Admin Cons S. R. L., este format din 3 membri, 
în următoarea componenţă: 

1. Dna. Lazăr Florentina-Laura cetăţean român, născută la data de 

2. Dl Neaţu Laurenţiu - cetăţean român, născut la data de 

3. Ol. Nica - Parancea Dorian-Sorin cetătean român, născut la data de 

(2) Domnul Neaţu Laurenţiu va îndeplini şi funcţia de preşedinte al consiliului de 
administraţie al S.C. Buftea Admin Cons S.R.L. 

(3) - Mandatul Consiliului de Administraţie al S.C. Buftea Admin Cons S.R.L este de 4 
ani, începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

(4) - Administrarea şi conducerea S.C. Buftea Admin Cons S.R.L. se va realiza potrivit 
prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă 
a înt reprinderilor publice şi ale Legii nr. 31/1990, republicată, privind societăţile comerciale, 
cu modificările şi completările ulterioare. 

(5) · 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. - Odată cu intrarea în vigoare a prevederilor prezentei hotărâri, încetează 
mandatele administratorilor numiţi provizoriu 1n Consiliul de administraţie al S.C. Buftea 
Admin Cons S.R.L. prin Hotărârea nr.125/31.08.2021, respectiv al domnilor: Neaţu Laurenţiu, 
Alecu Dănut, Chelu Marinel - Valentin. 

' 

Art.3. - (1) S.C. Buftea Admin Cons S.R.L prin director, va asigura actualizarea Actului 
Constitutiv al societăţii şi efectuarea menţiunilor la Registrul Comerţului conform 
prevederilor prezentei hotărâri. 

(2) Actul constitutiv al S.C. Buftea Admin Cons S.R.L., se modifică şi se completează 
conform prevederilor prezentei hotărâri. 



Art.4. - Secretarul general al oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică 
a prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia, Primarului oraşului Buftea, 
serviciilor de specialitate, S.C. Buftea Admin Cons S.R.L in vederea ducerii la îndeplinire şi 

Instituţiei Prefectului judeţului Ilfov. 
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