
        
 

                                                                                                                                  PROIECT 
                                                                                          

                     

ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
 
 

HOTĂRÂRE 
pentru exprimarea avizului cu privire la numirea 

Directorului Societății „Domenii Prest Serv‟ SRL Buzău, 
stabilirea remunerației acestuia și a contractului de 

mandat 
 

Consiliul Judeţean Buzău, în calitate de Adunare Generală a Asociatului 

Unic la Societatea Domenii Prest Serv SRL 
Având în vedere: 

 
- referatul Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău de inițiere a 

proiectului de hotărâre înregistrat sub nr. 1229/18.01.2023;    

- raportul Direcției juridice și administrație publică locală înregistrat 

sub nr. 1230/18.01.2023;                         

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

- Raportul final privind procesul de selecție a funcției de Director al 
Societății „Domenii Prest Serv” SRL Buzău înregistrat la Consiliul 
Județean Buzău sub nr.20961/21.12.2022. 

- Decizia nr.3/21.12.2022 a Consiliului de Administrație al Societății 
„Domenii Prest Serv‟ SRL Buzău pentru solicitarea avizului cu 

privire la numirea directorului; 

- prevederile art.19 din Actul constitutiv actualizat al Societății 
„Domenii Prest Serv‟ SRL; 

- prevederile art.6 din Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 222 
din 29 septembrie 2022 privind numirea administratorilor la 
Societatea „Domenii Prest Serv SRL‟ Buzău; 

- prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 
privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu 

modificările și completările ulterioare și, respectiv ale Hotărârii 
Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice 

de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa 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. Unitatea Administrativ –Teritorială – Județul Buzău prin 
Consiliul Județean Buzău, în calitate de Adunare Generală a Asociatului Unic, 

exprimă aviz favorabil pentru: 

  
 a) numirea în funcția de Director al Societății „Domenii Prest Serv‟ 

SRL Buzău a domnului Ene Gabriel-Bogdan cu un mandat de 4 ani; 
 b) stabilirea unei remunerații brute lunare a Directorului societății la 

nivelul sumei de 12.800 de lei. 
 c) proiectul de contract de mandat încheiat între Societatea „Domenii 

Prest Serv‟ SRL Buzău și Director, prevăzut în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.2. Secretarul General al Judeţului Buzău va asigura comunicarea 

hotărârii Instituției Prefectului - Judeţul Buzău, Consiliului de Administrației 
al Societății „Domenii Prest Serv” SRL Buzău, precum și publicarea pe site-ul 

autorității publice județene. 

 
 
 

PREŞEDINTE, 

 
PETRE-EMANOIL NEAGU 

 
 
 
                                  AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 

           SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU, 
 

                           MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ 
 

 
Nr. 32 
BUZĂU, 19 IANUARIE 2023 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU 
          PREȘEDINTE 
 
   Nr. 1229/18.01.2023 
 
 

REFERAT 
la proiectul de hotărâre pentru exprimarea avizului cu 

privire la numirea Directorului Societății „Domenii Prest 
Serv‟ SRL Buzău, stabilirea remunerației acestuia și a 

contractului de mandat 
 

 
 Proiectul de hotărâre este inițiat în exercitarea atribuțiilor stabilite 

pentru Consiliului Județean Buzău, în considerarea calității de asociat unic la 

Societatea „Domenii Prest Serv‟ SRL Buzău. 

 Consiliul de administrație al Societății „Domenii Prest Serv‟ SRL, a 

înaintat prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Buzău sub nr. 

20961/21.12.2022, Decizia nr.3/21.12.2022 prin care a aprobat validarea 

candidatului admis în urma finalizării procesului de selecție, pentru funcția 

de director al societății a domnului Ene Gabriel-Bogdan, aprobarea 

remunerației Directorului societății și a solicitat Consiliului Județean Buzău 

aviz prealabil în conformitate cu prevederile art.19 și art.22 alin.(2) lit.e) din 

Actul Constitutiv actualizat al Societății „Domenii Prest Serv” SRL. 

 

 

PREȘEDINTE, 

PETRE-EMANOIL NEAGU 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

             CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU 

Direcția Juridică și Administrație Publică Locală 
 
 Nr. 1230/18.01.2023 
 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre pentru exprimarea avizului cu 

privire la numirea Directorului Societății „Domenii Prest 
Serv‟ SRL Buzău, stabilirea remunerației acestuia și a 

contractului de mandat 
 

 
 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 Consiliului Județean Buzău pentru UAT 

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

 Numirea Directorului societății este rezultatul derulării și finalizării 

procedurii de selecție desfășurată cu respectarea prevederilor OUG 

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

modificările și completările ulterioare și a Normelor metodologice de 

aplicare. 

 În conformitate cu prevederile art.19 din Actul Constitutiv actualizat al 

societății „Domenii Prest Serv‟ SRL, numirea, stabilirea atribuțiilor și 

remunerația directorului se face de către Consiliul de Administrație, cu avizul 

prealabil al Adunării Generale a Asociatului unic, respectiv UAT-Județul 

Buzău, prin Consiliul Județean Buzău. 

  

DIRECTOR EXECUTIV, 

MIRELA OPREA 

 

 

 
 

 

 


