ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
-CONSILIUL LOCAL-

HOTĂRĂRE
pentru aprobarea înființării unor puncte de lucru ale Societăţii
Comerciale "Pieţe, Târguri şi Oboare" S.A. Buzău
Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă
ordinară şi în acelaşi timp în adunare generală extraordinară a acţionarului unic
al Societăţii Comerciale "Pieţe, Târguri şi Oboare" S.A. Buzău;
Având în vedere:
- solicitarea nr. 2125/22.11.2018 a Societății Comerciale Piețe, Târguri și
Oboare S.A. Buzău, înregistrată la Primăria Municipiului Buzău sub nr.
370/CLM/27.11.2018.
- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr.
370/CLM/27.11.2018 prin care se propune aprobarea înființării unor puncte de
lucru ale Societăţii Comerciale "Pieţe, Târguri şi Oboare" S.A. Buzău;
- raportul nr. 37571/11.12.2018. al Biroului Comerţ şi Transporturi Locale
din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău;
- avizul comisiei pentru patrimoniu şi activităţii economico-financiare a
Consiliului Local al Municipiului Buzău;
- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 41/19.11.2018;
- prevederile art. 33 din Actul Constitutiv actualizat al Societăţii
Comerciale "Pieţe, Târguri şi Oboare" S.A. Buzău;
- HCL nr. 65/2009 pentru aprobarea actului constitutiv actualizat al
Societăţii Comerciale " Pieţe, Târguri şi Oboare" S.A. Buzău.
În temeiul art. 36, alin. (2), lit. a) şi d), alin. (3), lit. c), alin. (6), lit. a), pct.
16, 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 prevederile art. 113, alin. (1) lit. d) din Legea nr. 31/1990
privind societăţiile comerciale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art.1.- Se aprobă înființarea punctelor de lucru ale Societăţii Comerciale
"Pieţe, Târguri şi Oboare" S.A. Buzău înregistrată la Registrul Comerţului sub
nr. J10/2594/1991 şi având codul unic de înregistrare RO 1154822, cu sediul în
municipiul Buzău, str. Independenței, nr. 11, astfel:
1. Piața de Flori, cu adresa în mun Buzău, strada Lt. Constantin Godeanu.
2. Piața Dorobanți II, cu adresa în mun Buzău, strada Dorobanți.

Art.2.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcției Finanțe
Publice Locale, precum şi Societatea Comercială "Pieţe, Târguri şi Oboare"
S.A. Buzău, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,
consilier Bogdan – Florin Hudițoiu

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Buzău, 17 decembrie 2018
Nr. 301

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău
în şedinţa din data de 17 decembrie 2018, cu respectarea prevederilor art. 45,
alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi
actualizată, cu un număr de 22 voturi pentru, 0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din
numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 22 consilieri prezenţi la şedinţă.

ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
- PRIMAR Nr. 370/CLM/27.11.2018

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea înființării unor puncte de lucru ale
Societăţii Comerciale "Pieţe, Târguri şi Oboare" S.A. Buzău
Municipiul Buzău, în calitate de persoană juridică, exercită prin Consiliul
Local al Municipiului Buzău, toate drepturile şi obligațiile corespunzătoare
participaţiilor deţinute la Societatea Comercială "Pieţe, Târguri şi Oboare" S.A.
Buzău, societate comercială al cărui pachet de acţiuni a fost preluat de
municipiul Buzău prin Hotărârea Guvernului nr. 700/2002.
Conform prevederilor art. 113, alin. 1, lit. d) din Legea nr. 31/1990 privind
societăţiile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
precum şi art. 33 din Actul Constitutiv actualizat al societăţii, aprobat prin
Hotărârea nr. 362/2018, înființarea punctelor de lucru se aprobă adunarea
generală extaordinară a acționarului unic, prin Consiliul Local al Municipiului
Buzău.
În conformitate cu prevederile Legii 31/1990, a legislaţiei specifice
desfăşurării activităţii în pieţe, cât şi a legislaţiei fiscale, societatea PIEŢE,
TÂRGURI ŞI OBOARE SA BUZĂU, cu sediul în mun. Buzău, str.
Independenţei nr. 11, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J
10/2594/1991, CUI 1154822, trebuie să înființeze puncte de lucru acolo
unde desfăşoară activitate permanentă în afara sediului social înregistrat.
Consiliul de administrație al societății a decis înființarea de puncte de
lucru în aceste piețe, respectiv efectuarea formalităților necesare la Oficiul
Registrului Comerțului și la Administrația Națională a Finanțelor Publice, pentru
a permite o bună organizare a evidențelor contabile și pentru a respecta
legislația fiscală.
Conform Certificatelor de adresă emise de Primăria Buzău, punctele de
lucru vor fi înregistrate astfel:
 Piața Dorobanti II, la adresa mun. Buzău, str. Dorobanţi, nr. 55;
 Piața de flori, la adresa mun. Buzău, str. Lt. Godeanu, nr. 4.
Consiliul Local Municipal Buzău este acţionarul unic al S.C. PIEŢE,
TÂRGURI ŞI OBOARE S.A., îndeplinind şi calitatea de Adunare Generală a
acestei societăţi în conformitate cu prevederiile Legii 31/1991 fiind necesară
emiterea unei Hotărâri a Consiliului Local Municipal Buzău pentru aprobarea
înfiinţării acestor puncte de lucru.
Deoarece înfiinţarea punctelor de lucru este justificată atât conform
prevederilor legale, cât şi pentru o bună și operativă desfăşurare a activităţii în
aceste pieţe, vă rog să aprobaţi înfiinţarea acestora.

Având în vedere cele expuse mai sus s-a redactat alăturatul proiect de
hotărâre, cu rugămintea de a fi adoptat în forma prezentată.

P R I M A R,
Constantin Toma

ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
-Biroul Comerţ şi Transporturi LocaleNr. 37571/11.12.2018

RAPORT
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea înființării unor puncte de lucru ale
Societății Comerciale PIEȚE, TÂRGURI ȘI OBOARE S.A. Buzău
Prin adresa nr. 370/CLM/2018 a Societății Comerciale PIEȚE, TÂRGURI
ȘI OBOARE S.A. Buzău se face cunoscut Consiliului Local al municipiului
Buzău înființarea a două puncte de lucru conform certificatelor de adresă,
astfel:
-Piața Dorobanți, II la adresa Buzău, str. Dorobanți, nr. 55;
-Piața de flori, la adresa Buzău, str. Lt. Godeanu, nr. 4.
În conformitate cu art. 113, alin. 1, lit. d) din Legea nr. 31/1990 privind
societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
precum și art. 33 din actul constitutiv actualizat al societății aprobat prin H.C.L.
nr. 362/2018, înființarea punctelor de lucru se aprobă de adunarea generală .
Consiliul Local Buzău este acționarul unic al Societății Comerciale
PIEȚE, TÂRGURI ȘI OBOARE S.A. Buzău (îndeplinind și calitatea de adunare
generală) , fiind necesară adoptarea unei hotărâri a acestuia privind înființarea
punctelor de lucru respective.
În sensul celor de mai sus, anexăm proiectul de hotărâre pentru a fi
promovat pe ordinea de zi şedinţei Consiliului Local al Municipiului Buzău din
luna decembrie a.c.
ȘEF BIROU,
Garofiţa Iordache

