
          ROMĂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
- CONSILIUL LOCAL- 

    
 

H O T Ă R Â R E 
privind reducerea capitalului social şi modificarea unor  
articole ale Actului Constitutiv al Societăţii Comerciale  

"Pieţe, Târguri şi Oboare"  S.A. Buzău   
 

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 
ordinară şi în acelaşi timp în adunarea generală extraordinară a acţionarului 
majoritar al Societăţii Comerciale "Pieţe, Târguri şi Oboare" S.A. Buzău; 
 Având în vedere: 
        - expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr. 
79/CLM/2015, prin care se propune reducerea capitalului social al Societăţii 
Comerciale "Pieţe, Târguri şi Oboare"  S.A. Buzău;   
        - raportul comun al Direcţiei Economice şi Serviciului Resurse Umane, 
Prognoză, Organizare, Cooperare Interinstituţională, auditul Compartimentului 
Audit Public Intern, precum şi avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului 
Local al Municipiului Buzău; 
 - Hotărârea nr. 22 din 28 aprilie 2015 a consiliului de administraţie al 
Societăţii Comerciale "Pieţe, Târguri şi Oboare"  S.A. Buzău;    
 - prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind 
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, modificată şi completată prin 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2013;   

- prevederile sentinţei nr. 10 din 20 noiembrie 2006 a Secţiei Comerciale 
şi de Contencios Administrativ a Tribunalului Buzău, definitivă şi irevocabilă;  

 - prevederile art. 33, alin. (6) şi alin. (12) din Actul Consitutiv actualizat al 
Societăţii Comerciale "Pieţe, Târguri şi Oboare" S.A. Buzău, aprobat prin 
Hotărârea nr. 29/2015 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 administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi art. 111, alin. 
(2), lit. c) coroborat cu art. 113,   art. 207 alin. (1), lit. c) din Legea nr.31/1990 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,   

  
                                       H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 Art.I.- Se aprobă reducerea capitalului social al Societăţii Comerciale 
"Pieţe, Târguri şi Oboare " S.A. Buzău, cu sediul social în municipiul Buzău, 
strada Independenţei nr. 11, înregistrată la Registrul Co-merţului sub nr. 
J10/2594/1991 şi având codul unic de înregistrare RO 1154822, ca urmare a 
anulării unui număr de 2.899 acţiuni, echivalentul a 7.247,5 lei, acţiuni proprii 
deţinute de către societate.  
 Art.II.- Anularea se face prin reducerea capitalului social subscris al 
societăţii de la  suma 2.159.160 lei la valoarea de 2.151.912,5 lei. 

Art.III.- După reducere capitalul social subscris al societăţii va avea 
valoarea de 2.151.912,5 lei, fiind împărţit în 860.765 acţiuni având o valoare 



nominală de 2,5 lei/acţiune, iar Municipiul Buzău prin Consiliul Local va deveni 
acţionar unic. 

Art.IV.- Se aprobă modificarea articolelor nr. 7 şi 8, din Actul Constitutiv al 
Societăţii Comerciale " Pieţe, Târguri şi Oboare " S.A. Buzău înregistrată la 
Oficiul Registrului Comerţului Buzău sub nr. J10/2594/1991 şi având codul unic 
de identificare  RO 1154822, articole  care vor avea următorul cuprins: 
  "Art.7.- Capitalul social subscris şi vărsat  este de  2.151.912,5 lei, divizat 
în 860.765 acţiuni a 2,50 lei fiecare." 

"Art. 8.-  Aportul acţionarilor la capitalul social este deţinut de Municipiul 
Buzău, prin Consiliul Local al Municipiului Buzău, în calitate de acţionar unic, cu 
un  număr de  860.765 acţiuni a 2,5 lei fiecare, în valoare totală de  2.151.912,5 
lei având o cotă de participare la capital de 100 % ." 

V.- Hotărârea nr. 29/2015 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind 
majorarea capitalului social, modificarea şi abrogarea unor articole ale Actului 
Constitutiv al Societăţii Comerciale " Pieţe, Târguri şi Oboare" S.A. Buzău, se 
va modifica conform prezentei hotărâri. 
 Art.VI.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul  Direcţiei Economice, 
Serviciului Resurse Umane, Prognoză, Organizare, Cooperare 
Interinstituţională şi Compartimentului Audit Public Intern, precum şi Consiliul de 
administraţie al Societăţii Comerciale "Pieţe, Târguri şi Oboare" S.A. Buzău va 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.          
                                    

PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI, 
consilier Lambru Daniel 

 
 
 
                                                                     CONTRASEMNEAZĂ: 
                                                                          SECRETARUL 
                                                                    MUNICIPIULUI BUZĂU, 
                                                                          Ştefan Nedelcu 
 
 
 
 
Buzău, 28 mai 2015    
Nr. 81  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău 
în şedinţa din data de 28 mai 2015, cu respectarea prevederilor  art. 45, alin. (1) 
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, 
cu un număr de 14 voturi pentru, 7 abţineri şi  - voturi împotrivă, din numărul total 
de 23 consilieri în funcţie şi 21 consilieri prezenţi la şedinţă. 


