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HOTĂRÂREA NR. 108 
Din 31 octombrie 2016 

privind numirea unor membri în consiliul 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: 
• Expunerea de motive a Primarului oraşului Buftea, domnul Pistol Gheorghe; 
• Raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Resurse Umane, Protecţia Muncii 

şi Secretariat; 
• Demisia domnului Vaida Gheorghe - Alexandru şi a domnului Dorobanţu Radu - Raul; 
• Hotărârea Consiliului Local nr. 72/29.07.2016 privind demararea procedurii de selecţie 

a candidaţilor în vederea completării membrilor consiliului de administraţie al S.C. Buftea 
Admin Cons S.R.L.; 

• Rezultatul selecţiei prealabile a candidaţilor pentru funcţiile de membri în consiliul de 
administraţie la S.C. Buftea Admin Cons S.R.L., transmis cu adresa nr.183/29.09.2016; 

• Hotărârea Consiliului local nr. 36/28.04.201 O privind constituirea Societăţii Comerciale 
Buftea Admin Cons S.R.L., precum şi Hotărârile Consiliului Local nr. 87/ 31.07.2013, nr. 
116/30.09.2013 şi nr.127 /31.10.2013, cu referire la membrii Consiliului de Administraţie la 
S.C. Buftea Admin Cons S.R.L.; 

• Prevederile Actului Constitutiv al societăţii referitoare la Consiliul de Administraţie; 
• Prevederile art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c) din Legea nr. 215/2001, a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
• Avizul Comisiei Juridice şi de Disciplină; 

În conformitate cu prevederile art. 2, pct. 2), lit. (b), art. 3), pct. 2) lit. a), art. 28, art. 29 
alin. (1 ), alin. (3), ale art. 60 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind 
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare şi 
ale art. 1401 din Legea nr. 31/1990 a societăţilor, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

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

Adoptă prezenta 

HOTĂRÂRE 

Art.1. - (1) În baza selecţiei prealabile efectuată de comisia stabilită prin Hotărârea 
Consiliului local nr.72/29.07.2016, se numesc pe poziţiile vacante în cadrul consiliului de 
administraţie al S.C. Buftea Admin Cons S.R.L., candidaţii declaraţii admişi, după cum 
urmează: 



- Neaţu Laurenţiu, cetăţean român, domiciliat în Oraşul Buftea, Ale. Şcolii, nr. 6 Bis, 
Bl.36, Sc.B, et.4, Ap.30, Jud. Ilfov, născut la data de 18.03.1958 în sectorul 7 
(Municipiul Bucureşti), identificat prin C.I. seria IF nr. 236102, eliberată de SPCLEP 
Buftea, la data de 21.10.2009, CNP 1580318400153. 

Chelu Marinel - Valentin, cetăţean român, domiciliat în Oraşul Buftea, strada 
Luceafărului, nr. 1, Bl.7, Se.A, Ap.3, Jud.Ilfov, născut la data de 10.11.1972 în comuna 
Furculeşti, Jud. Teleorman, identificat prin C.I. seria IF nr. 134090, eliberată de 
SPCLEP Buftea, la data de 26.01.2007, CNP 1721110471012. 

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

(3) Numirea membrilor în consiliul de administraţie al S.C. Buftea Admin Cons S.R.L. 
se face pe perioada rămasă până la data încheierii mandatului actualului consiliu de 
administraţie. 

Art.2. - S.C. Buftea Admin Cons S.R.L. va asigura actualizarea Actului Constitutiv al 
societăţii şi efectuarea menţiunilor la Registrul Comerţului, conform prevederilor prezentei 
hotărâri. 

Art.3. - Secretarul 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., în vederea ducerii la îndeplinire, domnului 
Neaţu Laurenţiu, domnului Chelu Marinel - Valentin, persoanelor interesate şi Instituţiei 

Prefectului judeţului Ilfov. 

Contrasemnează, 
SECRETAR 
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