
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU  

MUNICIPIUL BUZĂU  
-  CONSILIUL LOCAL - 

 
 

H O T Ă R Â R E  
privind majorarea capitalului social  

al Societăţii Comerciale „Urbis-Serv" S.R.L. Buzău 
 

 

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

același timp în adunarea generală extraordinară a acționarului unic al Societăţii 
Comerciale „Urbis-Serv" S.R.L. Buzău; 

Având în vedere: 
- solicitarea conducerii executive a Societăţii Comerciale "Urbis – Serv" S.R.L. 

Buzău nr. 4.927/11.12.2017; 
 - expunerea de motive a primarului municipiului Buzău înregistrată sub nr. 

580/CLM/11.12.2017 prin care se propune majorarea capitalului social al Societăţii 
Comerciale „Urbis-Serv" S.R.L. Buzău cu suma de 11.000.000 de lei; 

- raportul nr. 33.222/11.12.2017 al Direcţiei Finanţe Publice Locale privind majorarea 
capitalului social al Societăţii Comerciale „Urbis-Serv" S.R.L. Buzău; 

- avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico-financiare a 
Consiliului Local al Municipiului Buzău; 

- avizul Comisiei pentru administraţie publică, juridică şi de disciplină, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor a Consiliului Local al 
Municipiului Buzău;  

- Hotărârea nr. 27 din 06 decembrie 2017 a Consiliului de administraţie;  
- prevederile art. 221 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale; 
- prevederile Hotărârii nr. 16/16.03.1995 a Consiliului Local al Municipiului Buzău 

privind înfiinţarea Societăţii Comerciale „Urbis-Serv" S.R.L. Buzău; 
- prevederile Hotărârii nr. 4/16.01.2017 a Consiliului Local al Municipiului Buzău prin 

care s-a modificat actul constitutiv al Societăţii Comerciale „Urbis-Serv" S.R.L. Buzău, 
precum şi ale art. 14, lit. k) din acesta. 

În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. c), art. 45, alin. (1) din Legea 
nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările si completările 
ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E :  
 

Art.1.- Se aprobă majorarea capitalului social al Societăţii Comerciale „Urbis-Serv" 
S.R.L. Buzău cu suma de 11.000.000 lei, suma ce va fi vărsată din bugetul local, 
reprezentând aportul în numerar al municipiului Buzău, în calitate de asociat unic. 

Art.2.- Cu suma prevăzută la art. 1 se va rectifica bugetul de venituri şi cheltuieli al 
Societăţii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. pe anul 2017, aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Buzău nr. 138 din 26.05.2017, anexa nr. 4 la buget, precum şi lista de 
investiţii a societăţii. 



 
Art.3.- Capitalul social al Societăţii Comerciale „Urbis-Serv" S.R.L. Buzău se modifică 

de la 1.848.634 lei, divizat în 20 părţi sociale cu o valoare nominală de 92.431,70 lei, la 
12.848.634 lei care va fi divizat în 20 părţi sociale cu o valoare nominală de 642.431,70 lei, 
aparţinând asociatului unic, Municipiul Buzău. 

Art.4.- Se împuterniceşte d-nul Radu Alin, director adjunct al Societăţii Comerciale 
„Urbis-Serv" S.R.L. Buzău, în vederea efectuării tuturor demersurilor legale necesare 
înregistrării în Registrul Comerţului a modificărilor intervenite în Actul constitutiv al societăţii 
actualizat. 

Art.5.- Primarul Municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Finanţe Publice Locale,  
Societatea Comercială „Urbis-Serv" S.R.L. Buzău, precum şi celelalte persoane 
nominalizate, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI, 

consilier Alexandru Mihai 
                                                                         
 
 
 
 
 
                                                                          CONTRASEMNEAZẲ:                                                                                           
                                                             SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 
              Eduard Pistol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buzău, 18 decembrie 2017 
Nr. 360 
                                
 
                             

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în 
şedinţa din data de 18 decembrie 2017, cu respectarea prevederilor art. 45, alin. (1)  
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, cu 
un număr de 22 voturi pentru, --- abţineri şi --- voturi împotrivă, din numărul total de 
23 consilieri în funcţie şi 22 consilieri prezenţi la şedinţă. 



 

     ROMÂNIA 
        JUDEŢUL BUZĂU  
      MUNICIPIUL BUZĂU  
              - PRIMAR - 
   Nr. 580/CLM/11.12.2017 
 

 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind majorarea capitalului social al  

Societăţii Comerciale „Urbis-Serv" S.R.L. Buzău 
 

 
În conformitate cu prevederile art. 210 şi ale art. 221 din Legea nr. 31/1990 privind 

societăţile comerciale, republicată, Societatea Comercială „Urbis-Serv" S.R.L. Buzău, al 
cărei asociat unic este Consiliul Local al Municipiului Buzău solicită aprobare în vederea 
majorarii capitalului social subscris. 

La momentul de faţă capitalul social al Societăţii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. 
Buzău este în sumă de 1.848.634, divizat în 20 de părţi sociale. 

Un capital social majorat ar avea ca destinație efectuarea de investiții, cu scopul de a 
retehnologiza activitatea de drumuri şi a creşte eficienţa şi calitatea lucrărilor. 

Cu suma cu care urmează să fie majorat capitalul social al Societăţii Comerciale 
„Urbis-Serv" S.R.L., respectiv 11.000.000 de lei va fi rectificat bugetul de venituri şi cheltuieli 
al Societăţii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. pe anul 2017, aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Buzău nr. 138 din 26.05.2017, anexa nr. 4 la buget, precum şi lista de 
investiţii a societăţii. 

Având în vedere cele de mai sus, ţinând cont şi de raportul de specialitate al Direcţiei 
Finanţe Publice Locale, s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre, cu rugămintea de a fi 
adoptat în forma prezentată. 

 
 

P R I M A R ,  
C o n s t a n t i n  T o m a  

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 



 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU 
- Direcţia Finanţe Publice Locale - 

     Nr. 33.222/11.12.2017 
 

 
 

R A P O R T 
la proiectul de hotărâre privind majorarea capitalului social al  

Societăţii Comerciale „Urbis-Serv" S.R.L. Buzău 
 

 
Potrivit art. 210 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, 

capitalul social se poate mări prin emisiunea de acţiuni noi sau prin majorarea valorii 
nominale a acţiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în numerar şi/sau în natură. 

De asemenea potrivit art. 221 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare care prevede ca societatea cu 
răspundere limitată îşi poate majora capitalul social, coroborat cu art. 11 din acelaşi act 
normativ, care stabileşte doar o limită minimă de 200 de lei pentru capitaIul social al unei 
societăţi, divizat în părţi sociale egale, care nu pot fi mai mici de 10 lei, prin acordul de 
voinţă al asociatului unic, capitalul social poate fi majorat prin emisiunea de acţiuni noi sau 
prin majorarea valorii nominale a acţiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în 
numerar şi/sau în natură. 

Considerăm oportună adoptarea unei Hotărâri de Consiliu Local prin care să se 
aprobe majorarea capitalului social al Societăţii Comerciale „Urbis-Serv" S.R.L. Buzău cu 
suma de 11.000.000 lei, sumă ce va fi folosită pentru retehnologizarea activității de drumuri 
a societății ce va avea ca rezultat executarea unor lucrări de bună calitate și în condiții de 
cât mai mare eficiență și cu respectarea criteriilor prevăzute de legislația de achiziții publice 
în vigoare. 

Deasemenea propunem rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii 
Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. pe anul 2017, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Buzău nr. 138 din 26.05.2017, anexa nr. 4 la buget, precum şi lista de investiţii 
a societăţii cu suma cu care urmează să fie majorat capitalul social al Societăţii Comerciale 
„Urbis-Serv" S.R.L. 

 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
Georgeta Cristea 

 
 

 


