
PROIECT 

 

ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
 

 

HOTĂRÂRE 
privind numirea unui administrator provizoriu în Consiliul de 
Administrație al Societății „Domenii Prest Serv” SRL Buzău  

 
 

Consiliul Judeţean Buzău în calitate de Adunare Generală a Asociatului 

Unic la Societatea „Domenii Prest Serv” SRL Buzău, 
 

 Având în vedere: 
- referatul Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău de inițiere a proiectului 

de hotărâre nr. 12036/28.07.2021; 
- raportul Direcției Juridice și Administrație Publică Locală  

nr. 12037/28.07.2021; 
- avizul de legalitate al Secretarului General al Judeţului Buzău dat pe 

proiectul de hotărâre; 

- adresa Societății „Domenii Prest Serv” SRL Buzău înregistrată sub  
nr. 11910/26.07.2021; 

- prevederile art. 3, alin. (1) și (2) din Hotărârea Consiliului Județean 
Buzău nr. 26/2021 privind revocarea unui membru al Consiliului de 

Administrație al  Societății „Domenii Prest Serv” SRL Buzău și numirea 
unui administrator provizoriu; 

- prevederile Statutului Societății „Domenii Prest Serv” SRL Buzău 
actualizat în baza Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 227/2018; 

- prevederile art. 641 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului  
nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu 

modificările și completările ulterioare; 
- prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 
 

În temeiul art. 173, alin. (1), lit. „a”, alin. (2), lit. „d”, și art. 182 alin. (1) 

din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările ulterioare,  

 
HOTĂRĂŞTE:   

 
Art.1. (1) Se numește ca administrator provizoriu în  Consiliul de 

Administrație al Societății „Domenii Prest Serv” SRL Buzău domnul ROTARU 
EDUARD. 

               (2) Mandatul administratorului provizoriu este de 4 (patru) 
luni, (până la data de 30 noiembrie 2021) cu prelungire tacită de 2 luni, 

dacă nu se finalizează procedura de selecție a unui mandat vacant de 
administrator. 



         (3) Indemnizația lunară netă a administratorului numit în condițiile  

alin. (1) și (2) este indemnizația stabilită prin art. 3 al Hotărârii Consiliului 
Județean Buzău nr. 227/2018; 

 
         (4) Se împuternicește Președintele Adunării Generale a Asociatului 

Unic – Președintele Consiliului Județean Buzău să semneze în numele și 
pentru societate, Contractul de mandat provizoriu. 

 

Art. 2. (1) Se aprobă revizuirea/modificarea Actului constitutiv al 
Societății „Domenii Prest Serv” SRL Buzău conform prevederilor art. 1. 

 
              (2) Se împuternicește Președintele Consiliului de Administrație 

al Societății să semneze decizia Consiliului de Administrație de 
revizuire/modificare a Actului constitutiv și a oricăror ale documente 

solicitate de Registrul Comerțului. 
 

        (3) Se împuternicește domnul Mocanu Bogdan – consilier juridic 
al societății să efectueze demersurile legale la Registrul Comerțului. 

 
Art. 3. Președintele Consiliului de Administrație al Societății „Domenii 

Prest Serv” SRL Buzău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

 

Art. 4. Secretarul General al Județului Buzău va asigura comunicarea 
hotărârii Instituției Prefectului - Județul Buzău, Consiliului de Administrație 

al Societății „Domenii Prest Serv” SRL Buzău, persoanei fizice nominalizate 
în hotărâre, precum și publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Județean 

Buzău. 
 

 
PREŞEDINTE, 

 
PETRE – EMANOIL NEAGU 

 

 
 

 
                 AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU, 
 

           MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ 
 
NR. 147 
BUZĂU, 27 IULIE 2021 

 
 
 



 
 

CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU 
             PREȘEDINTE 
   NR. 12036/28.07.2021           
 
 
 
 

REFERAT 
la proiectul de hotărâre privind numirea unui administrator 

provizoriu în Consiliul de Administrație al Societății „Domenii 
Prest Serv” SRL Buzău  

 
 

 
Prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 26/2021, Consiliul 

Județean Buzău, în exercitarea atribuțiilor de Adunare Generală a Asociatului 
Unic la Societatea „Domenii Prest Serv” SRL Buzău a revocat un membru al 

Consiliul de Administrație, numind – cu respectarea prevederilor legale un 
administrator provizoriu cu un mandat de patru luni. 

Mandatul acestuia a expirat în iunie 2021. 
Pentru a asigura funcționarea în condiții de legalitate a Consiliului de 

Administrație al Societății, propun numirea administratorului provizoriu pentru 
un mandat de patru luni, cu prelungire tacită de două luni, urmând a se finaliza 

și derularea procedurii de selecție a unui administrator. 
Nominalizarea pentru un nou mandat de administrator provizoriu este 

în persoana domnului Rotaru Eduard, al cărui prim mandat provizoriu a încetat 

în iunie 2021. 
 

Propun adoptare proiectului de hotărâre în forma prezentată de 
inițiator. 

 
 

 

PREȘEDINTE, 
 

PETRE - EMANOIL NEAGU 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
    CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU 

         DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI  
ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ 
 

       NR. 12037/28.07.2021           
 
 

 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre privind numirea unui administrator 

provizoriu în Consiliul de Administrație al Societății „Domenii 

Prest Serv” SRL Buzău  
 

 

 

Obiectul proiectului de hotărâre inițiat este conform prevederilor 

Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011. În termenul de 4 luni al 

mandatului de administrator provizoriu, în mod obiectiv nu s-a finalizat 

procedura de selecție a unui nou administrator pentru mandatul vacant. 

Ca urmare, demersul Consiliului Județean, în calitate de Adunare 

Generală a Asociatului Unic la Societatea „Domenii Prest Serv” SRL Buzău este 

temeinic și legal. 

 
DIRECTOR EXECUTIV 

 
MIRELA OPREA 


