
ROMÂNIA  

JUDETUL BUZĂU 

 MUNICIPIUL BUZĂU 

                                                        CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 

 Societăţii Comerciale „TRANS-BUS” S.A. Buzău 

 
 

              Având în vedere: 
 

 expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr. 

242/CLM//2015, prin care se propune aprobarea organigramei şi statului 

de funcţii ale Societăţii Comerciale „TRANS-BUS” S.A. Buzău, începând cu 

data de 01 ianuarie 2016; 
 

 Hotărârea nr. 20/2015 a C.A. al S. C. „TRANS-BUS” S.A. Buzău, prin care 

se avizează organigrama, structura funcţională şi statul de funcţii; 
 

 raportul Serviciului Resurse Umane, Prognoză, Organizare, Cooperare 

Interinstituţională, precum şi avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local al Municipiului Buzău; 
 

 prevederile art. 17 din actul constitutiv al Societăţii Comerciale „TRANS-BUS” 

S.A. Buzău, aprobat prin Hotărârea nr.60/1998 a Consiliului Local al 

Municipiului Buzău, astfel cum a fost modificat prin Hotărârea nr.37/2001. 
 

                     În 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.113, lit.m) din 

Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

 

H O T Ă  R Ă Ş T E: 

          

        Art.1. – Se aprobă organigrama şi structur funcţională ale Societăţii 

Comerciale „TRANS-BUS” S.A. Buzău, conform anexei nr.1. 
 

        Art.2. – Se aprobă statul de funcţii al personalului din cadrul  Societăţii 

Comerciale „TRANS-BUS” S.A. Buzău, conform anexei nr.2. 
 

        Art.3. – Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
  

        Art.4. –  Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01 

ianuarie 2016, dată la care Hotărârea nr.98/2015 se abrogă. 
 

 



 

 

        Art.5. – Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului 

Resurse Umane, Prognoză, Organizare, Cooperare Interinstituţională, precum şi 

Societatea Comercială „TRANS-BUS” S.A. Buzău vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri.  

 

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 

consilier Coman Constantin   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 CONTRASEMNEAZĂ : 

                SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 

                                                Ştefan Nedelcu                                            

 

 

 

 

 

 

Buzău, 23 decembrie 2015           

Nr.195 

 

 

 

 

 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în 
şedinţa din data de 23 decembrie 2015, cu respectarea prevederilor art. 45, alin.(1) din 
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, cu un număr 
de 23 voturi pentru, - abţineri şi  - voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în 
funcţie şi 23 consilieri prezenţi la şedinţă. 

 


