
 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL 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 Societăţii Comerciale  
RER SUD S.A. Buzău 

    Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în sedinţă 
ordinară şi în acelaşi timp în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor 
S.C. RER SUD S.A. Buzău; 
    Având în vedere: 

- convocatorul nr. 10977/01.11.2019 a Societăţii Comerciale RER SUD 
S.A. Buzău, înregistrat la Primăria Municipiului Buzău la nr.133783/01.11.2019; 

- referatul primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 
416/CLM/07.11.2019; 

- raportul Serviciului Juridic înregistrat sub nr. 136.386/07.11.2019; 
- 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 publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor a 
Consiliului Local al Municipiului Buzău;  
      - prevederile art. 113, lit. f) şi art. 210, alin. (1) din Legea nr. 31/1990 
privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

    În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2) lit. a) şi alin. (3) lit. d), şi art. 139, alin. (1) 
şi alin. (3) coroborat cu art. 5, lit. cc), art. 196, alin. 1, lit. a din OUG nr. 57/2019 
privind Codul administrativ 

H O T Ă R Ă Ş T E :  
 

   Art.I. - Se aprobă majorarea capitalul social subscris şi vărsat al 
Societăţii Comerciale "RER SUD" S.A. Buzău, având ca acţionar Municipiul 
Buzău, prin Consiliul Local al Municipiului Buzău şi înregistrată la Registrul 
Comerţului cu nr. J10/572/1995 şi având codul unic de înregistrare nr. 7449237, cu 
suma de 10.000.146 lei, de la 664.938 lei la 10.665.084 lei, majorare ce se va 
realiza prin majorarea valorii nominale a acţiunilor existente ale Societăţii de la 102 
lei la 1.636 lei, prin încorporarea de alte rezerve disponibile, reprezentând 
contribuţie în numerar şi proporţională cu cotele existente deţinute de acţionari. 



 

 

 
   În urma majorării, componenta capitalului şi repartizarea acestuia va fi 
următoarea : 
 
   Total capital social: 10.665.084 lei, capital ce se divide in 6.519 actiuni 
nominative, a câte 1.636 lei fiecare. 
   Participare:  

- RER ECOLOGIC GROUP S.R.L. – 9.928.884 lei (aport la capital) din 
care 9.326.395,64 lei (aport în numerar) si 602.488,36 lei (aport în 
natură), 6.069 acţiuni şi cota de participare la beneficii şi pierderi de 
93.0971%, 

- CONSILIUL LOCAL BUZĂU – 736.200 lei (aport la capital) din care 
690.300 lei (aport în numerar) si 45.900 lei (aport în natură), 450 acţiuni 
şi cota de participare la beneficii şi pierderi de 6.9029%. 
 

   Art. II. - Se modifică capitolul V din Actul constitutiv, respectiv articolele 5.1 si 
5.2., după cum urmează:  

„ V. Capitalul social subscris şi integral vărsat este de 10.665.084 RON. 

  5.1. Capitalul social se divide în 6519 acţiuni nominative, câte 1.636,00 RON 
fiecare. 

  5.2. Participarea asociaţilor la capitalul social este următoarea: 

S.C. RER ECOLOGIC GROUP S.R.L.- 9.928.884 lei (aportul la capital) din care 
602.488.36 lei (aportul în natură), 9.326.395,64 lei (aportul la capital), număr de 
acţiuni - 6069,  cotă de participare la beneficii şi pierderi-93.0971%, 
 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU – 736.200 lei (aport la capital) 
din care 690.300 lei (aportul la capital), 45.900,00 lei (aportul în natură), număr de 
acţiuni - 450, cotă de participare la beneficii şi pierderi de 6,9029%.  
 

Art III. Se împuterniceşte dl. David Gheorghe*, funcţionar public în cadrul 
U.A.T. Municipiul Buzău, să voteze punctele menționate în Convocatorul ședinței 
Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. RER SUD S.A., nr. 
10977/01.11.2019, înregistrat la U.A.T. Buzău cu nr. 133783/01.11.2019, din data 
de 03.12.2019, cu reconvocare pentru data de 04.12.2019 în cazul neîntrunirii 
cvorumului cerut de lege, după cum urmează: 

- La punctul 1 de pe ordinea de zi "PENTRU"; 
- La punctul 2 de pe ordinea de zi "PENTRU"; 
- La punctul 3 de pe ordinea de zi "PENTRU"; 
- La punctul 4 de pe ordinea de zi "PENTRU". 

 



 

 

 

*Notă Datele de identificare ale persoanei desemnate sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. Conform prevederilor Regulamentului (UE)2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului 
din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi 
privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia 
datelor), informaţiile referitoare la datele cu caracter personal sunt confidenţiale. Acestea sunt destinate exclusiv 
persoanei/persoanelor menţionate ca destinatar/destinatari şi altor persoane/instituţii autorizate să le primească. 

Art.IV.- Dispozițiile prezentei hotărâri se aplică cu data adoptării. 
Art. V. - Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Juridic, 

precum şi Societatea Comercială RER SUD S.A. Buzău, vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 

   consilier Vasile Murguleţ         

 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRASEMNEAZĂ: 
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU  

  CU ATRIBUŢII DELEGATE,                                                                
                         Elena Camelia Toma 

 
 
 
 
 
Buzău, 15 noiembrie 2019 
Nr. 331 

 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în 

şedinţa din data de 15 noiembrie 2019, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. 
(1) şi alin. (3), coroborat cu art. 5, lit. cc) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu un număr de 20 voturi pentru, 0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din 
numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 21 consilieri prezenţi la şedinţă. 

Doamna consilier Ionescu Maria nu votează. 



 

 

 
ROMÂNIA 

 JUDEŢUL BUZĂU 
 MUNICIPIUL BUZĂU 

- PRIMAR - 
Nr. 416/CLM/07.11.2019 

 
 

R E F E R A T  
la proiectul de hotărâre privind majorarea capitalului social şi 

modificarea unor articole ale Actului Constitutiv al 
Societăţii Comerciale RER SUD S.A. Buzău 

 
 

    Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Buzău sub nr. 
133783/01.11.2019,  Consiliul de Administraţie al Societăţii  Comerciale RER 
SUD S.A. Buzău a solicitat Consiliului Local al Municipiului Buzău, în calitate de 
acţionar, majorarea capitalului social cu suma de 10.000.146 lei, de la 664.938 lei 
la 10.665.084 lei, precum şi modificarea unor articole din actul constitutiv al 
societăţii. 
    Majorarea capitalului social al societăţii se va realiza prin majorarea valorii 
nominale a acţiunilor existente ale Societăţii de la 102 lei la 1.636 lei, prin 
încorporarea de alte rezerve disponibile, reprezentând contribuţie în numerar şi 
proporţională cu cotele existente deţinute de acţionari. 
    În urma majorării, componenta capitalului şi repartizarea acestuia va fi 
următoarea : 

Total capital social: 10.665.084 lei, capital ce se divide in 6.519 actiuni 
nominative, a câte 1.636 lei fiecare. 
    Participare:  

- RER ECOLOGIC GROUP S.R.L. – 9.928.884 lei (aport la capital) din 
care 9.326.395,64 lei (aport în numerar) si 602.488,36 lei (aport în 
natură), 6.069 acţiuni şi cota de participare la beneficii şi pierderi de 
93.0971%, 

- CONSILIUL LOCAL BUZĂU – 736.200 lei (aport la capital) din care 
690.300 lei (aport în numerar) si 45.900 lei (aport în natură), 450 acţiuni 
şi cota de participare la beneficii şi pierderi de 6.9029%. 
 

    De asemenea, în aceeaşi adresă, Consiliul de Administraţie al RER SUD 
S.A. Buzău a solicitat şi modificarea art. 5.1 şi 5.2 din Actul constitutiv al societăţii. 
Astfel, se va modifica capitolul V din Actul constitutiv, respectiv articolele 5.1 si 
5.2., după cum urmează:  
 
„ V. Capitalul social subscris şi integral vărsat este de 10.665.084 RON. 



 

 

  5.1. Capitalul social se divide în 6519 acţiuni nominative, câte 1.636,00 RON 
fiecare. 

  5.2. Participarea asociaţilor la capitalul social este următoarea: 

S.C. RER ECOLOGIC GROUP S.R.L.- 9.928.884 lei (aportul la capital) din 
care 602.488.36 lei (aportul în natură), 9.326.395,64 lei (aportul la capital), număr 
de acţiuni - 6069,  cotă de participare la beneficii şi pierderi- 93.0971%, 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU – 736.200 lei (aport la 
capital) din care 690.300 lei (aportul la capital), 45.900,00 lei (aportul în natură), 
număr de acţiuni - 450, cotă de participare la beneficii şi pierderi de 6,9029%. ” 
 
    Faţă de cele de mai sus propun Consiliului Local al Municipiului Buzău să 
aprobe majorarea capitalului social al Societăţii Comerciale RER SUD S.A. Buzău 
cu suma de 10.000.146 lei, de la 664.938 lei la 10.665.084 lei, precum şi 
modificarea articolelor susmenţionate din Actul constitutiv al societăţii. 
 

Propun de asemenea ca dl. David Gheorghe, să reprezinte Consiliul Local al 
Municipiului Buzău în şedinta Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor S.C. 
RER SUD S.A. din data de 03.12.2019, cu reconvocare pentru data de 04.12.2019 
în cazul neîntrunirii cvorumului cerut de lege.  

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

 
 

PRIMAR, 
Constantin Toma 

 
 
 
 

 
  
     
 
 
 
 
          
 



 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ 

Nr. 136.386/07.11.2019 
 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre privind majorarea capitalului social  

şi modificarea unor articole ale Actului Constitutiv al Societăţii Comerciale RER 
SUD S.A. Buzău 

 

    Prin Convocatorul înregistrat la Primăria Municipiului Buzău sub nr. 
133783/01.11.2019,  Consiliul de Administraţie al Societăţii Comerciale RER 
SUD S.A. Buzău a solicitat Consiliului Local al Municipiului Buzău, în calitate de 
acţionar, majorarea capitalului social cu suma de 10.000.146 lei, de la 664.938 lei 
la 10.665.084 lei, precum şi modificarea unor articole din actul constitutiv al 
societăţii. 
    Majorarea capitalului social al societăţii se va realiza prin majorarea valorii 
nominale a acţiunilor existente ale Societăţii de la 102 lei la 1.636 lei, prin 
încorporarea de alte rezerve disponibile, reprezentând contribuţie în numerar şi 
proporţională cu cotele existente deţinute de acţionari. 
    În urma majorării, componenta capitalului şi repartizarea acestuia va fi 
următoarea : 

Total capital social: 10.665.084 lei, capital ce se divide in 6.519 actiuni 
nominative, a câte 1.636 lei fiecare. 
    Participare:  

- RER ECOLOGIC GROUP S.R.L. – 9.928.884 lei (aport la capital) din 
care 9.326.395,64 lei (aport în numerar) si 602.488,36 lei (aport în 
natură), 6.069 acţiuni şi cota de participare la beneficii şi pierderi de 
93.0971%, 

- CONSILIUL LOCAL BUZĂU – 736.200 lei (aport la capital) din care 
690.300 lei (aport în numerar) si 45.900 lei (aport în natură), 450 acţiuni 
şi cota de participare la beneficii şi pierderi de 6.9029%. 
 

    De asemenea, în aceeaşi adresă, Consiliul de Administraţie al RER SUD 
S.A. Buzău a solicitat şi modificarea art. 5.1 şi 5.2 din Actul constitutiv al societăţii. 
  Astfel, se va modifica capitolul V din Actul constitutiv, respectiv articolele 5.1 
si 5.2., după cum urmează:  
„ V. Capitalul social subscris şi integral vărsat este de 10.665.084 RON. 

  5.1. Capitalul social se divide în 6519 acţiuni nominative, câte 1.636,00 RON 
fiecare. 



 

 

  5.2. Participarea asociaţilor la capitalul social este următoarea: 

S.C. RER ECOLOGIC GROUP S.R.L.- 9.928.884 lei (aportul la capital) din 
care 602.488.36 lei (aportul în natură), 9.326.395,64 lei (aportul la capital), număr 
de acţiuni - 6069,  cotă de participare la beneficii şi pierderi- 93.0971%, 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU – 736.200 lei (aport la 
capital) din care 690.300 lei (aportul la capital), 45.900,00 lei (aportul în natură), 
număr de acţiuni - 450, cotă de participare la beneficii şi pierderi de 6,9029%. ” 
 

Propunem ca dl. David Gheorghe, să reprezinte Consiliul Local al 
Municipiului Buzău în şedinta Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor S.C. 
RER SUD S.A. din data de 03.12.2019, cu reconvocare pentru data de 04.12.2019 
în cazul neîntrunirii cvorumului cerut de lege.  

    Conform prevederilor art. 210, alin. (1) din Legea nr. 31/1990 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.” 
    Potrivit art. 129, alin. (3) lit. d din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ ,,În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul local  
exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile 
corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi sau regii autonome, în condiţiile 
legii.” 
    În acest sens, a fost elaborat proiectul de hotărâre alăturat pentru a fi 
promovat pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului 
Buzău. 
 
 

SERVICIUL JURIDIC,  
Viorel Dima 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Anexa  

la Hotărârea Consiliului local 
                                               nr. 331 din 15.11.2019 

 
 
 
 
Datele de identificare ale reprezentantului Consiliului local al Municipiului 

Buzău în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii 
Comerciale RER SUD S.A. Buzău 

 
 
 

• Nume şi Prenume:  David Gheorghe; 
Act de identitate:    CI, seria X.Z., nr. 449027, eliberat de SPCLEP Buzău,     

                           la data de 04.03.2010; 
Domiciliul:           Buzău, Bld. Unirii, Bl. 10B, Et. 3, Ap. 12, jud. Buzău. 

 
 
 
 
   
 


