ROMANIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
pentru aprobarea modificării listei de investiții, inclusă în anexa nr.4 la
Hotărârea Consiliului Local nr. 87/2018 pentru aprobarea bugetului de
venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii Comerciale „Urbis-Serv”
S.R.L. Buzău
Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședința
ordinară şi în același timp în adunare generală extraordinară a asociatului
unic al Societăţii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău;
Având în vedere:
-solicitarea Societății Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău nr.
3281/14.05.2018;
- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub
nr.187/CLM/07.06.2018, prin care se propune aprobarea modificării
listei de investiții, inclusă în anexa nr.4 la Hotărârea Consiliului Local nr.
87/2018 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul
2018 al Societăţii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău;
- raportul nr. 3282/2018 al conducerii executive a Societăţii Comerciale
„Urbis-Serv” S.R.L. Buzău;
- avizul Comisiei pentru administrația publică, juridică și de disciplină,
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor
a Consiliului Local al Municipiului Buzău;
- avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico-financiare a
Consiliului Local al Municipiului Buzău;
- Hotărârea nr.18 din 11 mai 2018 a consiliului de administrație al
Societăţii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău;
- prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea
disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul
sau unitățile administrativ - teritoriale sunt acționari unici sau majoritari
sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;
- prevederile Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și
completările ulterioare;
- prevederile 14, alin.(1), lit.e) din Actul Constitutiv actualizat al societăţii
comerciale;
În temeiul dispozițiilor art. 36, alin.(2), lit.a), şi alin.(3), lit.c), respectiv
art. 45, alin.(2), lit. a) şi art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 a
administrației publice locale, republicată, cu modificările şi completările

ulterioare, precum şi art. 191, alin.(1) şi art. 196¹, alin.(1) din Legea nr.
31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 – Se aprobă modificarea listei de investiții, inclusă în anexa nr.4 la
Hotărârea Consiliului Local nr. 87/2018 pentru aprobarea bugetului de
venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L.
Buzău, înregistrată la Oficiul Comerțului Buzău sub nr. J10/247/1995 şi având
cod unic de înregistrare RO 7158440.
Art.2 – Lista de investiții modificată este prevăzută în anexa care face
parte integrantă la prezenta hotărâre.
Art.3 – Primarul Municipiului Buzău, prin intermediul Direcției Finanțe
Publice, precum şi Societatea Comercială „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău vor
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
consilier Maria Ionescu

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU
Eduard Pistol

Buzău, 18 iunie 2018
Nr. 149
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședința
din data de 18 iunie 2018, cu respectarea prevederilor art. 45, alin. (2), lit. a) cu un număr
de 22 voturi pentru, --- abțineri şi --- voturi împotrivă, din numărul total de 23 de consilieri
în funcție şi 22 consilieri prezenți la ședință.

ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
-PRIMARNr. 187/CLM/07.06.2018
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea modificării listei de investiții,
inclusă în anexa nr.4 la Hotărârea Consiliului Local nr. 87/2018 pentru
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii
Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău
Societatea Comercială "Urbis-Serv" S.R.L. Buzău, înfiinţată prin Hotărârea
nr.16/1995, are ca asociat unic municipiul Buzău, în calitatea acestuia de persoană
juridică, care îşi exercită drepturile şi obligaţiile prin Consiliul Local al Municipiului
Buzău.
Conform cu prevederile art.36, alin.(2), lit.a) şi alin.(3), lit.b) din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, consiliile locale exercită, în condiţiile legii, în numele unităţii administrativteritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la
societăţile comerciale iar potrivit art.14, alin.(1), lit.c) din Actul Constitutiv al societăţii
comerciale, actualizat, cu modificările şi completările ulterioare, bugetul de venituri şi
cheltuieli se aprobă sau se rectifică de adunarea generală, atribuţie care se exercită
de către Consiliul Local al Municipiului Buzău.
Bugetul de venituri şi cheltuieli al Societăţii Comerciale "Urbis-Serv" S.R.L.
Buzău a fost aprobat prin Hotărârea nr. 87/26.04.2018 a Consiliului Local al
Municipiului Buzău.
În anexa nr. 4 la bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al societăţii
comerciale sunt detaliate obiectivele de investiţii ce vor fi realizate în anul 2018.
În şedinţa din 11.05.2018 conducerea societăţii a adus la cunoştinţa consiliului
de administraţie al societăţii că o parte din mijloacele fixe au fost achiziţionate cu un
preţ mai mic decât cel prevăzut în listă rezultând economii.
De asemenea, în vederea desfăşurării activităţii de modernizare drumuri este
necesară achiziţionarea unei freze rutiere si a unui finisor de asfalt cu alte specificatii
tehnice si de dimensiuni mai mari, decât cele prevăzute inițial în lista de investitii
anexa la Hotărârea nr. 87/26.04.2018 a Consiliului Local al Municipiului Buzău, fapt
ce conduce la alte costuri de achiziție ce au fost prevăzute în actuala listă de
investiții modificată.

Modificarea listei de investiţii pe anul 2018 a fost aprobată prin Hotărârea nr.
18/11.05.2018 a Consiliului de Administraţie al Societăţii Comerciale "Urbis-Serv"
S.R.L. Buzău .
Având în vedere cele expuse mai sus, s-a redactat alăturatul proiect de
hotărâre cu rugămintea de a fi dezbătut în forma prezentată.
PRIMAR,
Constantin Toma

SC "Urbis-Serv" S.R.L. Buzău
Nr. 3282/2018
RAPORT
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea actualizării listei de investiţii,
anexă la bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii Comerciale
"Urbis-Serv" S.RL. Buzău
Societatea Comercială "Urbis-Serv" S.R.L. Buzău, înfiinţată prin Hotărârea nr.
16/1995, are ca asociat unic municipiul Buzău, în calitatea acestuia de persoană
juridică, care îşi exercita drepturile şi obligaţiile prin Consiliul Local al Municipiului
Buzău.
Conform cu prevederile art.36, alin.(2), lit.a) şi alin.(3), lit.b) din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, consiliile locale exercită, în condiţiile legii, în numele unităţii administrativteritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la
societăţile comerciale iar potrivit art.14, alin.(1), lit.c) din Actul Constitutiv al societăţii
comerciale, actualizat prin Hotărârea nr. 111/2007 a Consiliului Local al Municipiului
Buzău, cu modificările şi completările ulterioare, bugetul de venituri şi cheltuieli se
aprobă sau se rectifică de adunarea generală, atribuţie care se exercită de către
Consiliul Local al Municipiului Buzău.
Bugetul de venituri şi cheltuieli al Societăţii Comerciale "Urbis-Serv" S.R.L.
Buzău a fost aprobat prin Hotărârea nr. 87/26.04.2018 a Consiliului Local al
Municipiului Buzău.
În anexa nr. 4 la bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al societăţii
comerciale sunt detaliate obiectivele de investiţii ce vor fi realizate în anul 2018.
În şedinţa din 11.05.2018 conducerea societăţii a adus la cunoştinţa consiliului
de administraţie al societăţii că o parte din mijloacele fixe au fost achiziţionate cu un
preţ mai mic decât cel prevăzut în listă rezultând economii.
De asemenea, în vederea desfăşurării activităţii de modernizare drumuri este
necesară achiziţionarea unei freze rutiere si a unui finisor de asfalt cu alte specificatii
tehnice si de dimensiuni mai mari, decat cele prevazute initial in lista de investitii
anexa la Hotărârea nr. 87/26.04.2018 a Consiliului Local al Municipiului Buzău, fapt
ce conduce la alte costuri de achizitie ce au fost prevazute in actuala lista de investii
modificata.
Modificarea listei de investiţii pe anul 2018 a fost aprobată prin Hotărârea nr.
18/11.05.2018 a Consiliului de Administraţie al Societăţii Comerciale "Urbis-Serv"
S.R.L. Buzău .
Având în vedere cele expuse mai sus, s-a redactat alăturatul proiect de
hotărâre cu rugămintea de a fi adoptat în forma prezentată.
Societatea Comercială „Urbis-Serv” S.R.L. Buzau,
Prin Presedintele Consiliului de administratie,

