
  

 

ROMANIA 
JUDETUL BUZAU 

MUNICIPIUL BUZAU 
                                           -CONSILIUL LOCAL – 

  
 
 

H O T A R A R E 
privind majorarea capitalului social al Societăţii Comerciale 

 „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău 
 
 
 Consiliul Local al Municipiului Buzau, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 
ordinară; 
 Având în vedere: 

- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău înregistrată sub nr.  
182/CLM/2015 prin care se propune majorarea capitalului social al Societăţii 
Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău cu suma de 2.280.000 de lei;    

- raportul Direcţiei Economice privind majorarea capitalului social al 
Societăţii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău, auditul Compartimentului Audit 
Public Intern, precum şi avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 
Municipiului Buzău; 

- adresa Societăţii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău înregistrată la 
Consiliul Local al Municipiului Buzău sub nr. 182/24.09.2015; 

- prevederile art. 69 şi ale art. 210 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. 64/2015  a Consiliului Local al Municipiului 
Buzău  pentru aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2014 ale Societăţii 
Comerciale           " Urbis-Serv " S.R.L. Buzău;  

- prevederile Hotărârii nr. 16/1995 a Consiliului Local al Municipiului Buzău 
privind actul constitutiv al Societatii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău, 
art.13 lit.k). 

In temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. (2), lit.a), alin. (3), lit.c), art. 45, alin.(2) 
lit.a) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, 

  
H O T A R A S T E : 

 
 Art.1.– Se aprobă majorarea capitalului social al Societăţii Comerciale 
„Urbis-Serv” S.R.L. Buzău cu suma de 2.280.000 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 prevazută la art. 1 se va rectifica bugetul local al 
municipiului Buzău pe anul 2015. 
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 Art.3.– Capitalul social al Societăţii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău 
se modifică de la 148.634 lei, divizat în 20 părţi sociale, la 2.428.634 lei care va 
fi divizat în 320 părţi sociale cu o valoare nominală de 7.589,48 lei, aparţinând 
asociatului unic, Municipiul Buzău. 
 Art.4 – Se împuterniceşte d-nul Petre Burada, administrator neasociat şi 
director executiv al Societăţii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău, în vederea 
efectuării tuturor demersurilor legale necesare înregistrării în Registrul 
Comertului a modificărilor intervenite în Actul constitutiv al societăţii actualizat. 
 Art.5 – Primarul Municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Economice, 
Serviciului Buget, Evidenţă Venituri şi Cheltuieli, Serviciului Financiar - Contabil,    
Compartimentului Audit Public Intern, Societatea Comercială „Urbis-Serv” 
S.R.L. Buzău, precum şi celelalte persoane nominalizate, vor aduce la 
indeplinire prevederile prezentei hotarari. 

 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 
consilier Constantin Coman 
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Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în 

şedinţa din data de 28 octombrie 2015, cu respectarea prevederilor  art. 45, alin. (2), lit. 

a) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, cu 

un număr de 15 voturi pentru, 2 abţineri şi 4 voturi împotrivă, din numărul total de 23 

consilieri în funcţie şi 21 consilieri prezenţi la şedinţă. 


