
 

ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
 

 
 

HOTĂRÂRE 
pentru aprobarea numirii auditorului financiar și 

încheierea unui contract de audit financiar la Societatea 
„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, înregistrat sub nr. 2282/07.02.2022; 
- raportul Direcției juridice și administrație publică locală înregistrat 

sub nr. 2283/07.02.2022; 
- avizul de legalitate al Secretarului General al  Judeţului Buzău dat pe 

proiectul de hotărâre; 
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Buzău  

anexate la hotărâre; 
- adresa Societății „Domenii Prest Serv” SRL înregistrată la Consiliul 

Județean Buzău sub nr. 1162/20.01.2022; 
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean nr. 227/28.09.2018 privind 

stabilirea unor măsuri la Societatea „Domenii Prest Serv” SRL 
Buzău; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 44/2019 privind 

aprobarea numirii auditorului financiar și încheierea unui contract de 
audit financiar la Societatea „Domenii Prest Serv” SRL Buzău; 

- prevederile art. 47 alin. (1) și art. 48 din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a 

întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, 
 

În temeiul art. 173, alin. (1), lit. „f”, și art. 182 alin. (1) din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 

 
 Art.1. Se ia act de încetarea mandatului ca auditor financiar a  

SC MBA EXPERT CONSULTING SERVICES SRL numit prin Hotărârea 
Consiliului Județean Buzău nr. 44/2019. 

 
 



 
 

Art.2. (1) Se aprobă numirea ca auditor financiar al Societății 
„Domenii Prest Serv” SRL Buzău a Cabinet individual Expert Contabil Pleșu 

I. Ștefan. 
 

              (2) Se aprobă perfectarea contractului de audit financiar 
pe o durată de 3 ani la o valoare de 7000 lei/an (fără TVA). 

 
 

Art.3. Secretarul General al Județului Buzău va asigura comunicarea 
hotărârii Instituției Prefectului - Județul Buzău, Societății „Domenii Prest 

Serv” SRL Buzău, precum și publicarea acesteia pe site-ul autorității 
publice județene. 

 
 

 

 

PREŞEDINTE, 
 

PETRE – EMANOIL NEAGU 
 
 

 

 
 

                              CONTRASEMNEAZĂ, 
           SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU, 
 
                        MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ 

 
 

 
 

 
 

 

 

Nr. 46 
BUZĂU, 11 FEBRUARIE 2022 
 

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

„împotrivă”, - abţineri. 

 
 
 



 
 

CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU 
            PREȘEDINTE 
     NR. 2282/07.02.2022           
 
 
 
 

REFERAT 
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea numirii 

auditorului financiar și încheierea unui  

contract de audit financiar la Societatea „DOMENII 
PREST SERV” SRL Buzău 

 
 

 
Proiectul de hotărâre este inițiat în exercitarea atribuțiilor stabilite 

pentru Consiliul Județean Buzău în considerarea  calității de Asociat Unic la 

Societatea „DOMENII PREST SERV” SRL Buzău. 

Societatea „DOMENII PREST SERV” SRL Buzău, a solicitat prin 

adresa înregistrată la Consiliul Județean Buzău sub nr. 4110/18.03.2019, 

în conformitate cu prevederile art. 47 lin. (1) și art. 48 din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a 

întreprinderilor publice  - cu modificările și completările ulterioare, 

aprobarea numirii unui nou auditor financiar și încheierea unui contract de 

audit financiar în condițiile expirării mandatului de 3 ani al auditorului 

numit prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 44/2019. 

 
 

PREȘEDINTE, 
 

PETRE - EMANOIL NEAGU 
 

 
 

 

 
 

 



 

          CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU 

DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE 
                 PUBLICĂ LOCALĂ 
 
             Nr.  2283/07.02.2022 
 
 
 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea numirii 

auditorului financiar și încheierea unui  

contract de audit financiar la Societatea „DOMENII 
PREST SERV” SRL Buzău 

 
 
 

 Proiectul de hotărâre inițiat respectă competențele prevăzute de 
Legea nr. 31/1990 și ale actului constitutiv actualizat al Societății 

„Domenii Prest Serv” SRL Buzău pentru Adunarea Generală a Acționarilor 
respectiv asociatul unic, calitate prin care Consiliul Județean Buzău, pentru 

UAT – Județul Buzău o are în raport cu Societatea „Domenii Prest Serv” 
SRL Buzău. 

 Precizăm că numirea auditorului financiar, respectiv încheierea 
contractului de audit financiar Buzău este rezultatul derulării și finalizării 

procedurii achiziție publică în conformitate cu prevederile Legii  
nr. 98/2016 – privind achizițiile publice. 

În conformitate cu prevederile art. 47 alin. (1) și art. 48 din 

Ordonanța de Urgență Guvernului nr. 109/2011 - privind guvernanța 
corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările 

ulterioare coroborat cu prevederile art. 13 lit. n) din Actul constitutiv 
actualizat al Societății „Domenii Prest Serv” SRL, aprobarea numirii și 

încheierii contactului de audit financiar revine Asociatului Unic Județul 
Buzău prin Consiliul Județean Buzău ca adunare generală a asociatului 

unic. 
Demersul este motivat de încetarea mandatului de 3 ani al 

auditorului desemnat în 2019. 
 

  
 

DIRECTOR EXECUTIV 
 

MIRELA OPREA 

  


