
 

 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL BUZĂU 
MUNICIPIUL BUZĂU 
-CONSILIUL LOCAL- 

 
H O T Ă R Â R E  

privind majorarea capitalului social şi modificarea unor articole ale 

Actului Constitutiv al Societății Comerciale "Piețe, Târguri și 
Oboare" S.A. Buzău 

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în sedință 

ordinară și în același timp în adunarea generală extraordinară a acționarului unic 

al Societății  Comerciale "Piețe, Târguri și Oboare" S.A. Buzău; 

Având în vedere: 

- solicitarea conducerii executive a Societății Comerciale "Piețe, 

Târguri și Oboare" S.A. Buzău nr. 2.413/11.12.2017; 

- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub 
nr. 582/CLM/12.12.2017, prin care se propune majorarea capitalului social şi 

modificarea unor articole din actul constitutiv al al Societății Comerciale "Piețe, 

Târguri și Oboare" S.A. Buzău; 

- raportul Direcţiei Finanțe Publice Locale înregistrat sub nr. 
33.223/11.12.2017; 

- 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. 38 a Consiliul de Administraţie a Societății  

Comerciale "Piețe, Târguri și Oboare" S.A. Buzău; 

- prevederile art. 33, alin. 5 din Actul Constitutiv al Societății  Comerciale 

"Piețe, Târguri și Oboare" S.A. Buzău, aprobat prin Hotărârea nr. 65/2009 a 

Consiliului Local al Municipiului Buzău, modificată și completată prin Hotărârile 

nr. 29/2015 și 81/2015; 

În temeiul art. 36, alin. (2), lit. a) și alin. (3), lit. c), art. 45 alin. (1) și art. 

115 alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 

113, lit. f) și art. 210, alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societă țile 

comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E :  

Art.1.- Se aprobă majorarea capitalul social al  Societății 
Comerciale "Piețe, Târguri și Oboare" S.A. Buzău, având ca acționar unic 



 

 

Municipiul Buzău, prin Consiliul Local al Municipiului Buzău și înregistrată 

la Registrul Comerțului cu nr. J10/2594/1991 și având codul unic de înregistrare 
nr. 1154822, cu suma de 2.000.000 lei, prin emisiunea a  800.000 noi acţiuni, la 
valoarea de 2,5 lei/acţiune. 

Art.2.- Capitatul social va fi subscris și vărsat acţionarul unic Municipiul 
Buzău prin aport în numerar. 

Art. 3.- După majorare capitalul social subscris al societăţii va fi de  
4.151.912,5 lei fiind împărţit în  acţiuni având o valoare de 2,5 lei/ acţiune. 

Art.4.- Se aprobă modificarea articolelor nr. 7 şi 8 din actul constitutiv al 

Societății Comerciale "Piețe, Târguri și Oboare" S.A. Buzău,înregistrată la 

Registrul Comerțului cu nr. J10/2594/1991 și având codul unic de înregistrare nr. 
1154822, articole care vor avea următorul cuprins:  
„ Art. 7 Capitalul social subscris şi vărsat  este de: 

-4.151.912,5 lei, divizat în  acţiuni a 2,50 lei fiecare.” 
„Art. 8 Aportul acţionarilor la capitalul social este de: 

-Municipiul Buzău, prin Consiliul Local al Municipiului Buzău, în calitate de 
acţionar unic, deţine un  număr de  1.660.765 acţiuni a 2,5 lei fiecare, în valoare 
totală de  4.151.912,5 lei având o cotă de participare la capital de 100 %.” 

Art.5.- Hotărârea nr. 81/28.05.2015 a Consiliului Local al 
Municipiului Buzău privind reducerea capitalului social şi modificarea 

unor articole din actul constitutiv al Societății Comerciale "Piețe, Târguri și 
Oboare" S.A. Buzău, se va modifica corespunzător , conform prezentei hotărâri. 

Art.VI.-Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei 

Finanțe Publice Locale, precum şi Societatea Comercială "Piețe, Târguri și 
Oboare" S.A. Buzău, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

PREȘEDINTELE ȘEDINŢEI, 
    consilier Alexandru Mihai  

 
                                    

                                                                      
CONTRASEMNEAZẲ:                    

                                 SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 
           Eduard Pistol 
 
Buzău, 18 decembrie 2017  
Nr. 362 

 
Aceastã 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 

actualizatã, cu un număr de 22 voturi pentru, --- abțineri și --- voturi împotrivă, din 

numărul total de 23 consilieri în funcție și 22 consilieri prezenți la sedință. 



 

 

 

           ROMÂNIA 
       JUDEȚUL BUZĂU 

      MUNICIPIUL BUZĂU 
          - PRIMAR - 

    Nr. 582/CLM/11.12.2017 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind majorarea capitalului social şi 
modificarea unor articole ale Actului Constitutiv al 

Societății Comerciale "Piețe, Târguri și Oboare" S.A. Buzău 

 

Prin Hotărârea nr. 38 din 08.12.2017 Consiliul de Administraţie al Societății  

Comerciale "Piețe, Târguri și Oboare" S.A. Buzău a solicitat Consiliului Local al 
Municipiului Buzău, în calitate de acţionar unic, majorarea capitalului social şi 
modificarea unor articole din actul constitutiv al societăţii. 

Majorarea capitalului social al societăţii se face prin emisiunea unui număr 
de 800.000 de acţiuni, în valoare de 2,5 lei fiecare, fără primă de emisiune, în 
schimbul unui aport în numerar din partea acţionarului unic în sumă de 2.000.000  
lei. 

Suma de 2.000.000 lei va fi subscrisă integral de Municipiul Buzău şi este 
motivată de necesitatea achiziţionării unui sediu deoarece în prezent activitatea 
societăţii se desfăşoară într-o clădire închiriată. 

Faţă de cele de mai sus propun Consiliului Local al Municipiului Buzău să 
aprobe majorarea capitalului social al societăţii prin aport în numerar cu suma de 
2.000.000 lei. În schimbul acestui aport se vor emite un număr de 800.000 
acţiuni nominative, în valoare de 2,5 lei fiecare. 

De asemenea prin aceeaşi adresă conducerea societăţii a solicitat şi 
modificarea art. 7 şi 8 din actul constitutiv al societăţii. 
 Având în vedere cele expuse mai sus, a fost redactat alăturatul proiect de 
hotărâre, cu rugămintea de a fi adoptat în conţinutul prezentat. 
 
 

PRIMAR, 

Constantin Toma 
 
 
 
 

 

 



 

 

    ROMÂNIA 

  JUDEȚUL BUZĂU 
     MUNICIPIUL BUZĂU 

  Direcţia Finanțe publice Locale  

  Nr. 33.223/11.12.2017 

 

 

RAPORT  
la proiectul de hotărâre privind  majorarea capitalului social 

şi modificarea unor articole ale Actului Constitutiv al 

Societății  Comerciale "Piețe, Târguri și Oboare" S.A. Buzău 
 

 

Prin cererea nr. 2.413/11.12.2017 conducerea societăţii Comerciale "Piețe, 

Târguri și Oboare" S.A. Buzău, a solicitat Consiliului Local al Municipiului Buzău, 
în calitate de acţionar unic, majorarea capitalului social şi modificarea unor 
articole din actul constitutiv al societăţii. 

Majorarea capitalului social al societăţii se face prin emisiunea unui număr 
de 800.000 de acţiuni , în valoare de 2,5 lei fiecare, fără primă de emisiune, în 
schimbul unui aport în numerar din partea acţionarului unic în sumă de 2.000.000 
lei. 

Suma de 2.000.000 lei va fi subscrisă integral de Municipiul Buzău şi este 
motivată de achiziţionarea  unui sediu pentru societate. 

Conform prevederilor art. 210, alin. 1 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare privind societăţile 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. 

În prezent societatea Comercială "Piețe, Târguri și Oboare" S.A. Buzău 
deţine un capital social subscris şi vărsat în sumă de 2.151.912,50 lei, având un 
număr de 860.765  acţiuni nominative, în valoare de 2,50 lei fiecare. 

Prin majorare capitalul social al societăţii va ajunge la suma de 
4.151.912,50 lei, echivalent a 1.660.765 acţiuni a 2,50 lei fiecare. 

De asemenea prin aceeaşi adresă conducerea societăţii a solicitat şi 
modificarea art.7 şi 8 din actul constitutiv al societăţii.  

În acest sens, a fost elaborat proiectul de hotărâre alăturat, cu rugămintea 

de a fi promovat pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al 
Municipiului Buzău  din luna decembrie 2017. 
 

Director executiv, 

   Georgeta Cristea 


