ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
- CONSILIUL LOCAL -

HOTĂRÂRE
pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău
nr. 298/21 octombrie 2019 - privind aprobarea constituirii unei societăţi
comerciale cu răspundere limitată având ca asociaţi
URBIS-SERV S.R.L. Buzău şi TRANS BUS S.A. Buzău
Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în
şedinţă extraordinară,
Având în vedere:
- referatul domnului primar al municipiului Buzău, înregistrat sub nr.
401/CLM/25.10.2019;
-raportul de specialitate al Serviciului Juridic nr. 130.369/25.10.2019;
-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 şi liniştii publice, respectarea drepturilor şi
libertăţilor cetăţenilor a Consiliului Local al Municipiului Buzău
-Hotărârea Consiliului Local nr. 276/21 octombrie 2019 privind
luarea unor decizii legate de Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii
Comerciale “TRANS BUS S.A” Buzău, din data de 21.10.2019, ora 11:45;
-Hotărârea Consiliului Local nr. 277/21 octombrie 2019 privind
luarea unor decizii legate de Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii
Comerciale “URBIS-SERV S.R.L.” Buzău, din data de 21.10.2019, ora
12:00;
-Hotărârea asociatului unic al URBIS-SERV SRL din 21.10.2019;
-Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor Trans
Bus S.A. Buzău nr. 73/21.10.2019;
-Raportul de Evaluare întocmit de evaluatorul autorizat-membru
ANEVAR, Petre Ion, nr. 122/2019;
-prevederile Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c) şi d), art.
131, art. 139, alin. (1) coroborat cu art. 5, lit. cc), precum şi art. 196 alin. (1)
lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1.- Se aprobă revocarea Hotărârii Consiliului Local al
Municipiului Buzău nr. 298 / 21 octombrie 2019 privind aprobarea constituirii
unei societăţi comerciale cu răspundere limitată având ca asociaţi URBISSERV S.R.L. Buzău şi TRANS BUS S.A. Buzău.
Art. 2.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului
Juridic, precum și S.C. URBIS-SERV S.R.L şi S.C. TRANS BUS S.A., va
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
consilier Vasile Murguleţ

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU
CU ATRIBUŢII DELEGATE,
Elena Camelia Toma

Buzău, 31 octombrie 2019
Nr. 314
Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în
şedinţa din data de 31 octombrie 2019, cu respectarea prevederilor art. 139, alin.
(1) coroborat cu art. 5, lit. cc) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu
un număr de 16 voturi pentru, 3 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din numărul total de
23 consilieri în funcţie şi 20 consilieri prezenţi la şedinţă.
Domnul consilier Dunel Alexandru nu votează.

ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
-PRIMARNr. 401/CLM/25.10.2019

REFERAT
la proiectul de hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al
Municipiului Buzău nr. 298/21 octombrie 2019 - privind aprobarea constituirii
unei societăţi comerciale cu răspundere limitată având ca asociaţi URBISSERV S.R.L. Buzău şi TRANS BUS S.A. Buzău
Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 298 / 21
octombrie 2019 a fost aprobată constituirea unei societăţi comerciale cu
răspundere limitată având ca asociaţi URBIS-SERV S.R.L. Buzău şi TRANS
BUS S.A. Buzău.
Cu toate că Societatea Comercială URBIS-SERV S.R.L. Buzău şi
Societatea Comercială TRANS BUS S.A. Buzău au depus în timpul şedinţei
de Consiliu Local al Municipiului Buzău din data de 21.10.2019, Hotărârea
asociatului unic al URBIS-SERV SRL din 21.10.2019, respectiv Hotărârea
AGA nr. 73/21.10.2019 (aprobate conform mandatului special primit prin
Hotărârile de Consiliu Local nr. 277/21.10.2019 şi nr. 276/21.10.2019),
aceste hotărâri AGA şi hotărâri ale consiliului local menţionate mai sus nu au
fost nominalizate printr-un amendament în preambulul Hotărârii Consiliului
Local al Municipiului Buzău nr. 298 / 21 octombrie 2019.
Având în vedere că Hotărârile de Consiliu Local nr. 277/21.10.2019
şi nr. 276/21.10.2019 au avut la bază Raportul de Evaluare întocmit de
evaluatorul autorizat-membru ANEVAR, Petre Ion, nr. 122/2019 şi faptul că
în Adunările Generale a Acţionarilor, reprezentanţii UAT Municipiul Buzău au
votat în aceste condiţii, Hotărârea Consiliului Local nr. 298 / 21 octombrie
2019 a fost aprobată fără să se modifice capitalul social al noii Societăţi, în
sensul că de la 5.973.470,86 lei, s-a ajuns la 4.388.600,00 lei.
Conform Raportului de Evaluare, aportul în natură contribuit de
către asociatul URBIS-SERV S.R.L are o altă valoare decât cea aprobată,
capitalul social corect al noii Societăţi fiind cel aprobat prin Hotărârile de
Consiliu Local nr. 277/21.10.2019 şi 276/21.10.2019.

De asemenea, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 298 din 21
octombrie 2019 nu a fost nominalizată o persoană care să ocupe funcţia de
administrator unic în societatea nou înfiinţată.
Dat fiind faptul că Hotărârea Consiliului Local nr. 298 din 21
octombrie 2019 nu a intrat în circuitul civil pentru a produce efecte juridice se
impune revocarea hotărârii în cauză şi adoptarea cu celeritate a unei noi
hotărâri, pentru scopul pentru care a fost adoptată hotărârea iniţială.
Pentru cele expuse, supun aprobării dumneavoastră prezentul
proiect de hotărâre.

PRIMAR,
CONSTANTIN TOMA

ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
PRIMARIA MUNICIPIULUI BUZĂU
Serviciul Juridic
Nr. 130.369/25.10.2019

RAPORT
la proiectul de hotârâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al
Municipiului Buzău nr. 298/21 octombrie 2019 - privind aprobarea constituirii
unei societăţi comerciale cu răspundere limitată având ca asociaţi URBISSERV S.R.L. Buzău şi TRANS BUS S.A. Buzău
În cadrul şedinţei ordinare din data de 21.10.2019, pe ordinea de zi
a fost promovat Proiectul de hotărâre nr. 334/15.10.2019 privind aprobarea
constituirii unei societăţi comerciale cu răspundere limitată având ca asociaţi
URBIS-SERV S.R.L. Buzău şi TRANS BUS S.A. Buzău, acesta fiind
aprobat.
Cu toate că Societatea Comercială URBIS-SERV S.R.L. Buzău şi
Societatea Comercială TRANS BUS S.A. Buzău au depus în timpul şedinţei
de Consiliu Local al Municipiului Buzău din data de 21.10.2019, Hotărârea
asociatului unic al URBIS-SERV SRL din 21.10.2019, respectiv Hotărârea
AGA nr. 73/21.10.2019 (aprobate conform mandatului special primit prin
Hotărârile de Consiliu Local nr. 277/21.10.2019 şi nr. 276/21.10.2019),
aceste hotărâri AGA şi hotărâri ale consiliului local menţionate mai sus nu au
fost nominalizate printr-un amendament în preambulul Hotărârii Consiliului
Local al Municipiului Buzău nr. 298 / 21 octombrie 2019.
Având în vedere că Hotărârile de Consiliu Local nr. 277/21.10.2019
şi nr. 276/21.10.2019 au avut la bază Raportul de Evaluare întocmit de
evaluatorul autorizat-membru ANEVAR, Petre Ion nr. 122/2019 şi faptul că
în Adunările Generale a Acţionarilor reprezentanţii UAT Municipiul Buzău au
votat în aceste condiţii, Hotărârea Consiliului Local nr. 298 / 21 octombrie
2019 a fost aprobată fără să se modifice capitalul social al noii Societăţi, în
sensul că de la 5.973.470,86 lei, s-a ajuns la 4.388.600,00 lei.
Conform Raportului de Evaluare, aportul în natură contribuit de
către asociatul URBIS-SERV S.R.L are o altă valoare decât cea aprobată,

capitalul social corect al noii Societăţi fiind cel aprobat prin Hotărârile de
Consiliu Local nr. 277/21.10.2019 şi 276/21.10.2019.
De asemenea, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 298 din 21
octombrie 2019 nu a fost nominalizată o persoană care să ocupe funcţia de
administrator unic în societatea nou înfiinţată.
Dat fiind faptul că Hotărârea Consiliului Local nr. 298 din 21
octombrie 2019 nu a intrat în circuitul civil pentru a produce efecte juridice se
impune revocarea hotărârii în cauză şi adoptarea cu celeritate a unei noi
hotărâri, pentru scopul pentru care a fost adoptată hotărârea iniţială.
Faţă de cele de mai sus, considerăm întemeiată propunerea de
revocare a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 298 din 21
octombrie 2019.

Serviciul Juridic,
Dima Viorel

