
 

 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
CONSILIUL LOCAL  

 
HOTĂRÂRE 

privind majorarea capitalului social al  
Societății Comerciale TRANS BUS S.A. Buzău , prin aport în numerar  

 
                  Consiliul Local al Municipiului Buzău  întrunit în şedinţă ordinară; 
Având în vedere: 

  - expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr. 
581/CLM/12.12.2017, prin care se propune majorarea capitalului social al Societății 
Comerciale TRANS BUS S.A. Buzău prin aport în numerar; 
  - raportul Direcţiei Finanţe Publice Locale înregistrat sub nr. 
33221/11.12.2017 ; 

- avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico-financiare a 
Consiliului Local al Municipiului Buzău;  
          - prevederile art. 138, alin. (2) din Constituția României, republicată; 
           - prevederile Legii 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu 
modificcările și completările ulterioare; 
           - prevederile O.U.G 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor 
publice, cu modificările și completările ulterioare; 
           - prevederile Statutului Societăţii Comerciale TRANS BUS S.A. Buzău aprobat 
prin Hotărârea AGA nr. 4/07.10.2016;  
            - prevederile Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
            În temeiul  dispoziţiilor art. 36 , alin. (2), lit. a , alin. (3), lit. c), art. 39, alin. (1)  
art. 45. alin.(1) și art. 115 , alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1.  (1) Se aprobă majorarea capitalului social al Societăţii Comerciale 
TRANS BUS S.A. Buzău de la suma de 542.215 lei  la suma de 7.601.000 lei , după 
cum urmează:  

a) cu suma de  7.056.790,00  lei, UAT Municipiul Buzău  
b) cu suma de 997,50 lei , UAT Comuna Mărăcineni  
c) cu suma de 997,50 lei UAT Comuna Săpoca 
(2) Se majorează valoarea unei acțiuni de la 2,5 lei/acțiune  la 1000 lei 

/acțiune . 
(3) După majorare, capitalul social al Societăţii Comerciale TRANS BUS S.A. 

Buzău, în sumă totală de 7.601.000,00  lei, subscris și vărsat integral , se imparte în 
7601 acțiuni cu o valoare nominală de  1000 lei pentru fiecare acțiune , având 
următoarea structură: 

a) UAT Municipiul Buzău 7599(șapte mii cinci sute nouăzeci și nouă) 
acțiuni în valoare de 7.599.000 lei , reprezentând  99,974% din acțiuni și o participare  
de 99,974%  la contul de profit și pierdere al  Societăţii Comerciale TRANS BUS S.A. 



 

Buzău. 
b) UAT Comuna Mărăcineni 1(una) acțiune în valoare  de 1000 lei  , 

reprezentand 0.013%  din acțiuni și o participare  de 0.013%  la contul de profit și 
pierdere al Societăţii Comerciale TRANS BUS S.A. Buzău. 

c) UAT  Comuna Săpoca  1(una) acțiune în valoare de 1000 lei  , 
reprezentând 0.013% din acțiuni și o participare  de 0.013% la contul de profit și 
pierdere al  Societăţii Comerciale TRANS BUS S.A. Buzău. 
(4) In conformitate cu cerintele art.216 alin.2 din legea 31/1990 republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, acționarii renunță la dreptul de preferință .  

Art. 2. Se aprobă ca TRANS BUS SA  să utilizeze capitalul subscris și vărsat 
prin aport în numerar în scopul finanțării și susținerii programului de investiții al 
Societăţii Comerciale TRANS BUS S.A. Buzău. 
              Art. 3. Se mandatateaza domnul Nedelcu Gheorghe posesor al CI seria XZ 
nr. 427028 , CNP 1550823100016, eliberat la data de 27.08.2009 de SPCLEP Buzău, 
domiciliat în strada Aleea Jupiter bl.12, sc. B, ap.76 pentru a reprezenta interesele  
Consiliului Local al Municipiului Buzău în Adunarea Generală a Acţionarilor (AGA) a 
Societăţii Comerciale TRANS BUS S.A. Buzău și să voteze  majorarea capitalului 
social al Societăţii Comerciale TRANS BUS S.A. Buzău și  a valorii acțiunilor, în 
condiţiile art. 1 și 2  din prezenta hotărâre. 

Art. 4. Primarul municipiului Buzău prin intermediul Direcției Finanțe Publice 
Locale, persoana nominalizată la art. 3 precum și Societatea Comercială “Trans Bus” 
S.A Buzău vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 
consilier Alexandru Mihai 

 
 
                                                                                    CONTRASEMNEAZĂ: 

 SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,  
                                                           Eduard Pistol  

 
Buzău, 18 decembrie 2017     
Nr. 361 
 

 
 
 
 
 
 
 

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. (2), lit. 

c) 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. 581/CLM/12.12.2017 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind majorarea capitalului social  
Societății Comerciale TRANS BUS S.A. Buzău, prin aport în numerar 

  
 
  Potrivit prevederilor Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consiliile locale adoptă 
hotărâri în domeniile în care au competență . 

Conform prevederilor art. 113, lit. f din Legea 31/1990 privind societăţile 
comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare ”Adunarea 
generală extraordinară se întruneşte ori de câte ori este necesar a se lua o 
hotărâre pentru: [...] f) majorarea capitalului social; [...].” Aceleaşi prevederi 
se regăsesc şi în statutul societăţii.  Potrivit prevederilor  art. 210, alin 1 din 
Legea nr. 31/1990 a societăţilor comerciale ”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 .” 
Având în vedere obiectivele municipalității de: 
- Consolidarea capitalului social al Societății Comerciale TRANS BUS S.A. 
Buzău și pe cale de consecință consolidarea solvabilității companiei de 
transport public local; 
- Cresterea capacității economico-financiare a Societății Comerciale TRANS 
BUS S.A. Buzău și a gradului de încredere și a sustenabilității economico – 
financiare;  
- Creșterea gradului de eligibilitate pentru contractarea de credite bancare sau 
pentru accesare fonduri UE;  
- Cerințele legale conform cărora Societatea Comercială TRANS BUS S.A. 
Buzău, companie publică de transport, trebuie să înregistreze o cotă de profit, 
cerință derivată din Regulamentul Uniunii Europene 1370/2007, consider că 
este necesară majorarea capitalului social al Societății Comerciale TRANS 
BUS S.A. Buzău, cu suma stipulată în raportul de specialitate adică cu suma de 
7.056.790  Lei , sumă ce va trebui subscrisă și vărsată integral în contul 



 

Societății Comerciale TRANS BUS S.A. Buzău.  
  Având în vedere cele de mai sus, s-a elaborat alăturatul proiect de 
hotărâre, proiect pe care vă rog să-l adoptaţi în forma prezentată. 
 
 

P R I M A R, 
Constantin Toma 

 
                             ROMÂNIA 

                               JUDEŢUL BUZAU 
                                  MUNICIPIUL BUZAU 

                                            Direcţia Finanţe Publice Locale 
         Nr. 33221/11.12.2017 

 
R A P O R T 

la proiectul de hotărâre privind majorarea capitalului social 
Societății Comerciale TRANS BUS S.A. Buzău, prin aport în numerar 

 
Conform prevederilor art. 113, lit. f din Legea 31/1990 privind societăţile 

comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare ” Adunarea 
generală extraordinară se întruneşte ori de câte ori este necesar a se lua o 
hotărâre pentru: [...] f) majorarea capitalului social; [...].” Aceleaşi prevederi 
se regăsesc şi în statutul societăţii.  Potrivit prevederilor  art. 210, alin. 1 din 
Legea nr. 31/1990 a societăţilor comerciale ”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 .” 
Având în vedere : 
- că acţionar majoritar al Societății Comerciale TRANS BUS S.A. Buzău este 
municipiul Buzău; 
- că pentru ca UAT Municipiul Buzău să aibă vocație la contractarea  fondurilor  
europene Societatea Comercială TRANS BUS S.A. Buzău trebuie să 
înregistreze profit și să fie solvabilă din punct de vedere al capitalului său 
social; 
- ca și Societatea Comercială TRANS BUS S.A. Buzău trebuie să capete 
vocație la creditare bancară și/sau la accesare fonduri europene, BIRD/BERD 
etc.  
- ca în anul 2018,  UAT Municipiul Buzău să poată să acceseze fonduri 
europene (de peste 30 milioane Euro) proiect care include și modernizarea 
transportului public, o cerință de îndeplinit este cea conform căreia operatorul de 
transport local în cazul de față Societatea Comercială TRANS BUS S.A. Buzău 
să aibe un capital social  consolidat ;  

Toate aceste considerente mai sus enumerate ne dau certitudinea  că 
pentru a asigura finanțarea și continuarea investițiilor Societatea Comercială 
TRANS BUS S.A. Buzău, dar mai ales pentru a nu pune în dificultate  operatorul  
regional de transport și implicit pentru a nu diminua vocația la accesare fonduri 
europene a municipiului Buzău, la acest moment  varianta viabilă pentru a ne 



 

conforma,  este majorarea capitalului social al Societatea Comercială TRANS 
BUS S.A. Buzău care propunem să se facă prin  aport în numerar cu suma de 
7.056.790 lei, în plus față de 542.210 lei existent, în total capitalul social al UAT 
Municipiul Buzău fiind după majorare 7.599.000 lei echivalentul aceluiași număr 
de acțiuni, respectiv 7599, dar cu valoare nominală de 1000 lei.  

   
   DIRECTOR EXECUTIV, 

      Direcţia Finanţe Publice Locale 
 

 
 


