
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 
MUNICIPIUL BUZĂU 

- CONSILIUL LOCAL - 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
 pentru desemnarea reprezentantului municipiului Buzău în  

adunarea generală a acţionarilor Societăţii Comerciale  
"Trans - Bus" S.A. Buzău 

 
 
 Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 
ordinară; 
 Având în vedere: 
        - expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr. 
356/CLM/2016, prin care se propune desemnarea domnului Nedelcu Gheorghe 
în calitate de reprezentant al municipiului Buzău în adunarea generală a 
acţionarilor Societăţii Comerciale "Trans - Bus" S.A. Buzău; 

- raportul Serviciului Resurse Umane, Prognoză, Organizare, Cooperare 
Interinsituţională, precum şi avizul Comisiei pentru administraţie publică, juridică 
şi de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 
cetăţenilor a Consiliului Local al Municipiului Buzău; 

-  prevederile art. 2.013 – 2.038 din Codul civil; 
          - prevederile art. 125, alin. (1) şi (2) din Legea nr. 31/1990 privind 
societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile art. 44 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 
privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 
111/2016; 
 În temeiul art. 37, art. 45, alin. (1) şi (5) şi art. 115, alin (1), lit. b) din Legea 
nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
  
                                    H O T Ă R Ă Ş T E: 
  
 Art.1.- Domnul Nedelcu Gheorghe, consilier administraţie publică, în 
cadrul Regiei Autonome “RAM” Buzău, Biroul Resurse Umane, se desemnează 
reprezentant al municipiului Buzău în adunarea generală a acţionarilor Societăţii 
Comerciale "Trans - Bus" S.A. Buzău, în vederea exercitării în numele şi pe 
seama Consiliului Local al Municipiului Buzău a tuturor drepturilor şi obligaţiilor 
stabilite prin Actul Constitutiv al societăţii, corespunzătoare participaţiilor 
deţinute de municipiul Buzău la această societate comercială.   

  Art.2.- Persoana desemnată de art. 1 din prezenta hotărâre are domiciliul 
în municipiul Buzău, aleea Jupiter, bloc 12, sc. B, etaj 7, ap. 76 şi se indentifică 
cu cartea de identitate seria XZ, nr. 427028, eliberată de SPCLEP Buzău la 
data de 27 august 2009, CNP 1550823100016, telefon mobil 0768.199.874. 

 



Art.3.- La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează mandatul 
domnului consilier Vasile Murguleţ desemnat prin Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Buzău nr. 167/2016. 

Art.4.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Resurse 
Umane, Prognoză, Organizare, Cooperare Interinstituţională şi persoanele 
nominalizate la art. 1 şi art. 3, precum şi Societatea Comercială "Trans - Bus" 
S.A. Buzău vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
 
                                           
          
                                 PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI, 
                                 consilier Constantin Florescu 
                               
 
 
 
 
 
 
                                                                              CONTRASEMNEAZĂ: 

                                                     INSPECTOR CU ATRIBUŢII  
           DELEGATE DE  

                                                                                      SECRETAR, 
                                                                              George Sava                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buzău, 24 noiembrie 2016   
Nr. 230 
 

 
 
Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţa din 

data de 24 noiembrie 2016, cu respectarea prevederilor  art. 45, alin. (3) din Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, cu un număr de 14 voturi 
pentru, - abţineri şi 6 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 20 
consilieri prezenţi la şedinţă. 


