
ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
 

 

HOTĂRÂRE 
privind numirea unui administrator în Consiliul de 

Administrație al Societății „Domenii Prest Serv” SRL Buzău 
 

 Consiliul Județean Buzău în calitate de Adunare Generală a Asociatului 
Unic la Societatea „Domenii Prest Serv” SRL Buzău, 

 
Având în vedere: 

- referatul Președintelui Consiliului Județean Buzău de inițiere a 

proiectului de hotărâre nr. 16728/29.10.2021; 
- raportul final privind procesul de selecție a unui membru în Consiliul de 

Administrație al Societății Domenii Prest Serv SRL  
nr. 16403/25.10.2021; 

- avizul de legalitate al Secretarului General al Județului dat pe proiectul 
de hotărâre; 

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Buzău  
anexate la hotărâre; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 145/2021 privind 
numirea unui administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al 

Societății „Domenii Prest Serv” SRL Buzău; 
- prevederile Statutului Societății „Domenii Prest Serv” SRL Buzău 

actualizat în baza Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 227/2018; 
- prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind 

guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și 

completările ulterioare, respectiv ale Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi 

ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011; 
- 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” şi art 182, alin. (1) 
din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
  

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
 Art.1. (1) Se numește ca administrator în Consiliul de Administrație al 
Societății „Domenii Prest Serv” SRL Buzău domnul ROTARU EDUARD. 

 
          (2) Mandatul administratorului este până la data de 27.09.2022 

(rest mandat 2018-2022). 



 
 (3) Indemnizația lunară netă a administratorului este indemnizația 

stabilită prin art. 3 al Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 227/2018. 
 

 (4) Se împuternicește Președintele Adunării Generale a Asociatului Unic 
-  Petre Emanoil Neagu – Președintele Consiliului Județean Buzău, să semneze 

în numele și pentru societate, Contractul de mandat. 

 
 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 – domnul Iosef Constantin, să semneze decizia Consiliului de 

Administrație de revizuire/modificare a Actului Constitutiv și a oricăror alte 
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 
 

 

 

            CONTRASEMNEAZĂ, 
             SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU, 

 

     MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ 
 

NR. 227 

BUZĂU, 11 NOIEMBRIE 2021 

 

Hotărârea a fost adoptată cu 33 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă”, 

- abţineri. 



 

 

CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU 
              PREȘEDINTE 
 
   NR.16403/25.10.2021 

 
 

REFERAT 

la proiectul de hotărâre privind numirea unui administrator 
în Consiliul de Administrație al Societății „Domenii Prest 

Serv” SRL Buzău 
 

 

 Prin Hotărârea nr. 145/2021, Consiliul Județean Buzău, în exercitarea 

atribuțiilor de Adunare Generală a Asociatului Unic la Societatea „Domenii 

Prest Serv” SRL, a prelungit mandatul administratorului provizoriu cu o 

perioadă de 2 luni (până la data de 30 noiembrie 2021). 

 La această data a fost finalizată procedura de selecție a unui membru în 

Consiliul de Administrație al Societății „Domenii Prest Serv ” SRL, în urma 

raportului final al comisiei de selecție fiind propus candidatul Rotaru Eduard. 

Acesta va fi numit administrator în Consiliul de Administrație al Societății 

„Domenii Prest Serv” SRL pentru perioada rămasă din mandatul 2018-2022, 

respectiv până la data de 27.09.2022. 

 Procedura de selecție a fost realizată în conformitate cu prevederile 

legale în vigoare, respectiv Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 

privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. 

 Având în vedere cele de mai sus, propun adoptarea proiectului în forma 

prezentată. 

 

 

PREŞEDINTE, 
 

PETRE – EMANOIL NEAGU 
 

 



 

CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU 

Comisia de selecție a candidaților pentru Consiliul de Adminstrație al 
Societății Domenii Prest Serv SRL constituită prin Dispoziția 

Președintelui Consiliului Județean Buzău nr.211/31.08.2021 

 

RAPORT FINAL 

privind procesul de selecție a unui membru în Consiliul de 
Administrație al Societății Domenii Prest Serv SRL 

 

 Procesul de recrutare și selecție s-a derulat de către comisia de selecție 

formată din următorii membri: 

- PETRE IULIAN, Director executiv DAPI - președinte 

- OPREA MIRELA, Director executiv DJAPL - membru 

- LUNGU MARIUS, Director executiv adjunct Direcția Economică - membru 

- RADULESCU FLORICA, Șef Serviciu Resurse Umane și Management Unități 

Sanitare  - membru 

- DOBRE LORENA, Consilier juridic DJAPL- membru 

Obiectiv proiect – recrutarea și  selecția candidatului pentru postul de 

membru în Consiliul de Administrație al societății Domenii Prest Serv SRL  

Considerații legislative: 

- OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, 

cu modificările și completările ulterioare; 

- HG nr.722/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG 
109/2011. 

 În vederea punerii în aplicare a prevederilor legale menționate 
mai sus, la nivelul autorității publice tutelare au fost adoptate 

următoarele acte administrative: 

-   Hotărârea Consiliul Judetean Buzău nr.26/2021 privind revocarea unui 
membru al Consiliului de Administrație al Societății Domenii Prest Serv SRL 

Buzău și numirea unui administrativ provizoriu; 

- Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr.145/2021 privind numirea unui 

administrator provizoriu în Consiliului de Administrație la Societatea Domenii 
Prest Serv SRL Buzău. 

Considerații generale  



 Conform prevederilor Legii nr.31/1990 privind societățiile comerciale, cu 
modificările și completările ulterioare, competența numirii membrilor 

comisiilor de administrație revine adunării generale a asociaților. 

 Conform OUG nr.109/2011, modificată și completată, privind 

guvernanța corporativă, membrii consiliului de administratie se numesc de 
autoritatea publica tutelară. Propunerile sunt făcute în baza unei selecții 

prealabile efectuată de o comisie de selecție. 

Reguli generale cu privire la componența Consiliului de administrație: 

- Cel puțin un membru trebuie să aibă studii universitare de lungă durată 

absolvite în domeniile economic și experiență în domeniul economic, 
contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 5 ani; 

- Cel puțin un membru trebuie să aibă studii universitare de lungă durată 

absolvite în domeniul științelor inginerești; 

- Cel puțin un membru cu 3 ani de experiență în administrarea sau 

managementul unor societati, inclusiv societăți din sectorul privat. 

-   Nu poate fi mai mult de un membru din rândul funcţionarilor publici sau al 
altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul 

altor autorităţi sau instituţii publice; 

-   Componența consiliului de administrație va fi formată din administrator 

neexecutivi și independenți în sensul art.138^2 din Legea nr.31/1990 a 
societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

-  Evitarea situațiilor de conflict de interese și incompatibilități prevăzute de 

OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu 
modificările și completările ulterioare și Legea nr.31/1990. 

Alte condiții: 

• studii superioare de lungă durată sau echivalent absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă; 

• cunoaşterea limbii române (scris şi vorbit); 

•  cetăţenia română sau cetăţenia altor state membre ale Uniunii 
Europene cu condiţia să aibă domiciliul în România; 

• capacitate deplină de exerciţiu; 

• stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, 
atestată pe bază de documente medicale; 

• să nu fie destituit/ă dintr-o funcţie publică sau să nu-i fi încetat 

contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani; 

• nu a fost iniţiată şi nu se află în desfăşurare nici o procedură de natură 

penală împotriva lor şi nu au înscrieri în cazierul judiciar; 

• nu au înscrieri în cazierul fiscal. 



Activității derulate de către comisia de selecția: 

 Au fost identificate condițiile ce trebuie îndeplinite de candidați și au fost 

stabilite criteriile de selecție; 
 A fost elaborat și publicat anunțul. În mapa 1 sunt prezentate anunțurile 

din ziar, capturile de ecran ale anunțurilor de pe site-uri web; 
 Au fost construite și afișate declarațiile necesare în procesul de 

recrutare; 
 Persoanelor interesate le-au fost transmise declarațiile necesare precum 

și toate informațiile solicitate; 
 Dosarul de condidatură depus în plic sigilat și înregistrat a fost preluat 

de către comisia de selecție; 
 A fost evaluată candidatura depusă și s-a întocmit lista lungă fiind 

întocmit în acest sens procesul-verbal nr. 15611/11.10.2021; 
 Candidatul au fost notificat în scris să  depună declarația de intenție în 

termen de 5 de zile ; 
 La data de 18.10.2021 candidatul și-a depus declarația de intenție sub 

nr.15999; 

 Candidatul a fost programat la interviul din data de 21.10.2021, 
desfășurat la sediul Consiliului Județean Buzău; 

 În timpul interviului, fiecare membru al comisiei a completat rezultatele 
pe formularele de interviu, punctând candidatul independent unul față 

de celălalt. Centralizarea a fost făcută la finalul probei de interviu; 
 Rezultatul obținut la interviu a fost comunicat telefonic și afișat pe site-

ul Consiliului Județean Buzău; 
 Nu au fost înregistrate contestații; 

 Rezultatele la proba interviului: ROTARU EDUARD – 46,75. 
 

Concluzii și recomandări 
 

 În urma analizei experienței, studiilor de specialitate, abilităților 
manageriale, a trăsăturilor candidatului și a alinierii declarației de 

intenție cu scrisoarea de așteptări, propunerea Comisiei de selecție 

pentru postul de membru neexecutiv este candidatul ROTARU EDUARD.  
 

 

COMISIA DE SELECȚIE, 

 

- PETRE IULIAN, Director executiv DAPI - președinte 

- OPREA MIRELA, Director executiv DJAPL - membru 

 - LUNGU MARIUS, Director executiv adjunct Direcția Economică- membru 

- DOBRE LORENA, Consilier juridic DJAPL- membru 


