
ROMANIA 
JUDETUL BUZAU 

MUNICIPIUL BUZAU 
-CONSILIUL LOCAL- 

 
H O T A R A R E 

privind aprobarea modificării actului constitutiv al Societăţii Comerciale  
 " Trans-Bus " S.A. în vederea transformării în operator regional 

 

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 
ordinară; 

Având în vedere: 
- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub 

nr. 61/CLM/2016, prin care se propune aprobarea modificarea actului constitutiv 
al  Societăţii Comerciale " Trans-Bus " S.A. în vederea transformării în operator 
regional, prin cooptarea în structura acţionariatului Societăţii Comerciale                  
" Trans-Bus " S.A. a acţionarilor; 

- raportul Biroului Comerţ şi Transporturi Locale, precum şi avizele 
comisilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Buzău; 
 - prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi 
fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile Hotărârii nr. 180/2009 a Consiliului Local al Municipiului 
Buzău pentru aprobarea participării municipiului Buzău, prin Consiliul Local al 
Municipiului Buzău, în calitate de asociat – membru fondator, la constituirea 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară  " Buzău – Mărăcineni "; 
 - prevederile Hotărârii nr. 14/2016 a Consiliului Local al Comunei 
Mărăcineni, judeţul Buzău.    

   - prevederile Hotărârii nr. 9/2016 a Consiliului Local al Comunei Săpoca, 
judeţul Buzău.    

- prevederile art. 210, alin. (1) din Legea 31/1990 a societăţilor comerciale  
 - prevederile Legii nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de utilităţi 
publice, republicată. 

In temeiul art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. a), lit. b) şi lit. d), alin. (3), lit. c), 
alin. (4), lit. a), alin. (6), lit. a), pct. 14 şi ale art. 45, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 
215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile şi 
completarile ulterioare, 

 

H O T A R A S TE: 

 
Art.I.- Se aprobă cooptarea în structura acţionariatului Societăţii 

Comerciale " Trans-Bus " S.A., cu sediul social în Buzău, strada Pogonele, nr. 
5, înmatriculată la Registrul Comerţului sub. nr. J10/370/1998, a  Consiliului 
Local Mărăcineni şi a Consiliului Local Săpoca. 

Art.II. (1) Se aprobă modificarea structurii capitalului social al Societăţii 
Comerciale " Trans-Bus " S.A. Buzău prin vărsarea aportului în numerar al 
acţionarilor Consiliul Local Mărăcineni în valoare de 2,5 lei şi Consiliul Local 
Săpoca în valoare de 2,5 lei; 
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(2) Capitalul social al Societăţii Comerciale " Trans-Bus " S.A. Buzău este 
în valoare totală de 5.414.259,89 lei, din care 545.214,89 lei varsat şi 4.869.045 
nevărsat; 

(3) Capitalul social al Societăţii Comerciale  " Trans-Bus " S.A. Buzău în 
valoare de 545.214,89 lei (vărsat), este divizat în 218.085 acţiuni, nominative cu 
drept de vot, emise în formă dematerializată, cu o valoare de 2.5 lei fiecare;  

(4) Structura actuală a acţionariatului Societăţii Comerciale " Trans-Bus " 
S.A. Buzău participă la beneficii şi pierderi după cum urmează: 

a) Consiliul Local al Municipiului Buzău deţine 218.083 acţiuni, 
reprezentând 99,999% din capitalul social al Societăţii Comerciale  "Trans-Bus " 
S.A. Buzău; 

b) Consiliul Local Măracineni deţine 1 (una) acţiune, cu o valoare 
nominală de 2,5 lei, reprezentând aport în numerar şi 0,0005% din capitalul 
social al Societăţii Comerciale  " Trans-Bus " S.A. Buzău; 

c) Consiliul Local Săpoca deţine 1 (una) acţiune, cu o valoare nominală 
de 2,5 lei, reprezentând aport în numerar şi 0,0005% din capitalul social al 
Societăţii Comerciale " Trans-Bus " S.A. Buzău. 

Art. III. Se aprobă modificarea actului constitutiv al Societăţii Comerciale      
" Trans-Bus " S.A. Buzău potrivit prevederilor din prezenta hotărâre şi se 
împuterniceşte dl. Constantin Boşcodeală, Primarul Municipiului Buzău, să 
semneze în numele şi pe seama acţionarului Consiliul Local Buzău, actul 
constitutiv actualizat al Societăţii Comerciale  " Trans-Bus " S.A. Buzău; 

 Art.IV. Se împuterniceşte dl.  Ştefan Jercan, director executiv al Societăţii 
Comerciale  " Trans-Bus " S.A. Buzău, cetăţean român, cu domiciliul în 
municipiul Buzău, b-dul Unirii, bloc 19A, ap. 6, CNP 1580609100043, CI seria 
XZ, nr. 540435, în vederea efectuării tuturor demersurilor necesare operării la 
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Buzău a modificării actului 
constitutiv al Societăţii Comerciale " Trans-Bus " S.A. Buzău potrivit prevederilor 
din prezenta hotărâre. 

Art.VI.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Biroului Comerţ şi 
Transporturi Locale şi Societatea Comercială  " Trans-Bus " S.A. Buzău, vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 

consilier Fănică Bârlă 
 

CONTRASEMNEAZA: 
         SECRETARUL 
                                                                         MUNICIPIULUI BUZAU 
                                                                               Stefan Nedelcu 

Buzău, 25 februarie 2016   
Nr. 44   
                           
 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţa din 
data de 25 februarie 2016, cu respectarea prevederilor  art. 45, alin. (2) din Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, cu un număr de 14 voturi 
pentru, 1 abţineri şi 5 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 20 
consilieri prezenţi la şedinţă.  


