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JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL 

 

 -Societatea Comercială "Prestcom Serv" S.A. Buzău-  

H O T Ă R Â R E  

privind majorarea capitalului social şi modificarea  

Actului Constitutiv al Societăţii Comerciale  

"Prestcom Serv" S.A. Buzău 

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în sedinţă 
ordinară şi în acelaşi timp în adunarea generală extraordinară a acţionarului 
majoritar al Societăţii Comerciale "Prestcom Serv" S.A. Buzău; 

Având în vedere: 

- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub 
nr. 24/CLM/2015, prin care se propune majorarea capitalului social şi 

modificarea Actului Constitutiv al Societăţii Comerciale " Prestcom Serv" S.A. 
Buzău; 

- raportul Direcţiei Economice, auditul Compartimentului Audit Public 
Intern, precum şi avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 
Municipiului Buzău; 

- hotărârea nr. 29 din 18 februarie 2015 a Consiliului de 

Administraţie al Societăţii Comerciale " Prestcom Serv" S.A. Buzău; 

- prevederile art. 210, precum şi art.216, alin. (1)   şi art. 217 din Legea 

nr. 31/1990 privind societăţile comerciale;   
- prevederile art. 10 din Actul Consitutiv actualizat al Societăţii Comerciale 

" Prestcom Serv" S.A. Buzău aprobat prin Hotărârea nr. 56/2008 a Consiliului 
Local al Municipiului Buzău.   

In temeiul art. 36, alin. (2), lit, a) şi alin. (3), lit. c), art. 45, alin. 

(1) şi art. 115, alin (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administra ţiei 
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

precum şi art. 113, lit. f) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile 
comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E :  

Art.1.- Se aprobă majorarea capitalului social al Societăţii 
Comerciale “ Prestcom Serv ” S.A. Buzău, cu sediul social în municipiul 
Buzãu, strada Unirii PT-25 „Spicul”, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. 
J10/490/2008 şi având codul unic de înregistrare RO 23633001, cu suma de 
1.000.000 lei. 

Majorarea se face prin emisiunea a 10.000 noi acţiuni, la valoarea de 
100 lei/acţiune, fãrã prima de emisiune. 

Art.2.– Acţiuni1e prevăzute la art.1 din prezenta hotãrâre 
urmeazã sã fie subscrise de cãtre ac ţionaru1 majoritar Consiliul Local 

al Municipiului Buzãu, care deţine o cotã de participare la capitalul 
social de 100%. 



Art.3.- Se aprobã modificarea articolului 6.1al Actului Constitutiv 
al Societãţii Comerciale “Prestcom Serv” S.A. Buzău, înregistrată la 
Oficiul Registrului Comerţului Buzãu sub nr. J10/490/2008 şi având codul unic 
de identificare RO 23633001, articol care va avea urmãtorul cuprins: 

" Art.6.1.- "Capitalul social total subscris şi vărsat al Societăţii 

este în valoare de 2.215.000 lei, din care: aport în natură 1.115.630 
lei şi 1.099.370 lei aport în numerar, divizat în 22.150 ac ţiuni 

numerotate de la 1 la 22.150 inclusiv, cu o valoare nominală de 100 
lei fiecare, fiind deţinute integral de Municipiul Buzău, în calitatea 

acestuia de persoană juridică prin Consiliul Local al Municipiului 
Buzău ". 

Art.4.- Se renunţă la termenul de preemţiune (drept de preferinţă) 
conform art.216, alin. (1) şi art. 217 din Legea nr.31/1990 privind societăţile 
comerciale. 

Art.5.- Primarul municipiului Buzãu, prin intermediul Direc ţiei 

Economice, Serviciului Resurse Umane, Prognoză, Organizare, 
Cooperare Interinstituţionalã, Compartimentului Audit Public Intern, 

precum şi Consiliul de Administraţie al Societãţii Comerciale 
"Prestcom Serv " S.A. Buzãu va aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotãrâri. 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 

consilier Alexandru Dunel 

CONTRASEMNEAZĂ: 

SECRETARUL 
MUNICIPIULUI BUZĂU, 

Ștefan Nedelcu 
Buzãu, 26 martie 2015 
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Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţa din 

data de 26 martie 2015, cu respectarea prevederilor art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicatăş i actualizată, cu un număr de 14 voturi pentru, 3 
abţineri şi 5 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţieş i 22 consilieri prezenţi 
laş edinţă. 

 
 

 


