
ROMÂNIA 
JUDEȚUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea constituirii unei societăți comerciale cu 
răspundere limitată având ca asociați URBIS-SERV S.R.L. 

Buzău și TRANS BUS S.A. Buzău 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în 

ședință extraordinară; 
Având în vedere: 

 
- Referatul primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 

405/CLM/25.10.2019; 
- Raportul nr. 130741/25.10.2019 al Serviciului Juridic; 
- Avizul Comisiei pentru administraţie publică, juridică şi de 

disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi 
libertăţilor cetăţenilor a Consiliului Local al Municipiului Buzău; 

- Avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico-
financiare a Consiliului Local al Municipiului Buzău; 

- Rezervare de denumire nr. 43929 la data de 25.10.2019; 
- Hotărârea Consiliului nr. 276/21 octombrie 2019 privind luarea 

unor decizii legate de Adunarea Generală a Acționarilor 
Societății Comerciale “TRANS BUS S.A.” Buzău, din data de 
21.10.2019, ora 11:45; 

- Hotărârea Consiliului nr. 277/21 octombrie 2019 privind luarea 
unor decizii legate de Adunarea Generală a Acționarilor 
Societății Comerciale “URBIS-SERV S.R.L” Buzău, din data de 
21.10.2019, ora 12:00; 

- Hotărârea Asociatului Unic al URBIS-SERV SRL Buzău din 
data de 21 octombrie 2019, ora 12, prin care se aprobă 
înfiinţarea unei societăți cu răspundere limitată şi condiţiile 
înfiinţării acesteia; 

- Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor 
TRANS BUS S.A. Buzău din data de 21 octombrie 2019, ora 
11:45, prin care se aprobă înfiinţarea unei societăți cu 
răspundere limitată şi condiţiile înfiinţării acesteia; 

- Prevederile Legii nr. 31/1990 – republicată - privind societățile 
comerciale, cu modificările și completările ulterioare. 

 
 
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a) și c), alin. (3) 

lit. d), art. 131, art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 5 lit cc), precum și art. 
196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
 



 
HOTĂRĂȘTE 

 

Art. 1. –  Ia act de Hotărârea Asociatului Unic al URBIS-SERV SRL 
Buzău din data de 21 octombrie 2019, ora 12, prin care se aprobă 
înfiinţarea unei unei societăți cu răspundere limitată, in conformitate cu 
mandatul special acordat reprezentantului Unităţii Administrativ 
Teritoriale a Municipiului Buzău prin Hotărârea Consiliului local nr. 
277/21 octombrie 2019; 

Art. 2 – Ia act de Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a 
Acţionarilor TRANS BUS S.A. Buzău din data de 21 octombrie 2019, ora 
11:45, prin care se aprobă înfiinţarea unei societăți cu răspundere 
limitată, in conformitate cu mandatul special acordat reprezentantului 
Unităţii Administrativ Teritoriale a Municipiului Buzău in adunarea 
generală prin Hotărârea Consiliului local nr. 276/21 octombrie 2019. 

Art. 3 – Aprobă înființarea unei societăți cu răspundere limitată cu 
denumirea “TRANS URBI MIXTURI S.R.L.”, în conformitate cu dovada 
privind disponibilitatea şi rezervarea firmei emisă de Registrul 
Comerţului Buzău sub nr. 43929 la data de 25.10.2019, în următoarele 
condiții: 

i. Asociaţi: 
- Societatea Comercială URBIS-SERV S.R.L. Buzău, cu 

sediul în Buzau str. Nicolae Balcescu nr. 56 , înmatriculată la Oficiul 
Registrului Comerţului Buzău sub nr. J10/247/1995, CUI 7157440 , 
societate cu răspundere limitată deţinută la rândul său de către 
Municipiul Buzău, prin Consiliul Local, în proporţie de 100% şi 

- Societatea Comercială TRANS BUS S.A. Buzău, cu sediul în 
Buzău, Str. Pogonele nr. 5, Judeţ Buzău, înmatriculată la Oficiul 
Registrului Comerţului Buzău sub nr. J10/370/1998, CUI RO10622337, 
societate pe acţiuni deţinută la rândul său de către Municipiul Buzău, 
prin Consiliul Local, în proporţie de 99,8776%; 

 
ii.  Denumirea Societăţii: “TRANS URBI MIXTURI S.R.L.”, în 

conformitate cu dovada privind disponibilitatea şi rezervarea firmei 
emisă de Registrul Comerţului Buzău sub nr. 43929 la data de 
25.10.2019. 

 
iii.  

- Obiectul principal de activitate: Cod CAEN 2399 – 
Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a (fabricare mixturi 
asfaltice); 

- Obiect secundar de activitate: 
- Fabricare beton (Cod CAEN 2363 ); 
- Comercializare mixturi asfaltice şi beton (Cod CAEN 
4690 – Comerţ cu ridicata nespecializat); 
- activităţi de depozitare şi manipulare; 



- alte obiecte secundare conexe acestor coduri. 
iv. Capitalul social: Capitalul social total al Societăţii, în valoare 

de 4.392.990 lei, împărţit în 439.299 părţi sociale, fiecare cu o valoare 
nominală de 10 lei, va fi format din aport integral în natură, contribuit de 
către asociatul URBIS-SERV S.R.L. şi aport integral în numerar, 
contribuit de către asociatul TRANS BUS S.A., după cum urmează: 

- aportul în natură, contribuit de către asociatul URBIS-SERV 
S.R.L., are o valoare totală de 4.388.600 lei şi va consta, în conformitate 
cu Raportul de Evaluare întocmit de evaluatorul autorizat-membru 
ANEVAR, Petre Ion, în următoarele bunuri mobile: 

a. staţie ECO 1250, în valoare de 3.800.000 lei; 
b. tanc bitum pntru staţia ECO, în valoare de 435.000 lei; 
c. compresor trifazic 11 barri, în valoare de 1.800 lei; 
d. regulator gaz, în valoare de 27.000 lei; 
e. staţie preparat mixturi asfaltice IMA 10, în valoare de 71.300 

lei 
f. staţie betoane, în valoare de 53.500 lei 
- în baza contribuţiei în natură, in sumă de 4.388.600 lei, 

asociatului URBIS-SERV S.R.L.  ii vor reveni un număr de 438.860 părţi 
sociale, reprezentând 99,90% din capitalul social total. 

- aportul în numerar, contribuit de către asociatul TRANS BUS 
S.A., va fi în valoare de 4.390 lei, respectiv 439 de parti sociale, 
reprezentând 0,10 % din capitalul social total.  

- participarea asociaţilor la pierderile şi beneficiile Societăţii va 
fi proporţională cu cota lor de contribuţie la capitalul social.  

 
v. Atribuţiile Adunării Generale a Asociaţilor vor fi cele 

prevăzute de lege. Toate hotărârile Adunării Generale a Asociaţilor se 
vor lua cu unanimitate de voturi, indiferent dacă se află la prima sau la a 
doua convocare.  

 
vi. Societatea va fi administrată de către un administrator unic, 

cu puteri depline, numit pentru un mandat de 4 ani. Administratorul îşi 
poate delega atribuţiile în tot sau în parte, inclusiv dreptul de a 
reprezenta Societatea, fie către angajaţi, fie către terţi, fără aprobarea 
prealabilă a Adunării Generale a Asociaţilor.  

 

   vii. Sediul social al Societăţii va fi la URBIS-SERV S.R.L., 
respectiv  mun. Buzau, str Depozitului nr.3, jud. Buzau  acolo unde se 
află bunurile ce vor constitui aportul în natură. 

Art. 4 – Aprobă Actul Constitutiv al societaţii TRANS URBI 
MIXTURI S.R.L., în curs de constituire, prevăzut în anexa care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 5 - Se împuternicește TRANS BUS S.A., prin Director 
Executiv, Gică Toader, să se ocupe de toate formalitățile de constituire 



și înmatriculare a Societății. Persoana împuternicită își poate delega 
aceste atribuții către terțe părți, inclusiv avocați. 

Art. 6. – Plățile și taxele aferente formalităților de constituire și 
înmatriculare a Societății vor fi achitate de către TRANS BUS S.A prin 
prepușii săi., din fondurile socității comerciale TRANS URBI MIXTURI 
S.R.L, nou înfiinţată.  
 
Art. 7. - Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Juridic 
și, precum și S.C. URBIS-SERV S.R.L. și S.C. TRANS BUS S.A., va 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
 

  PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 
consilier Vasile Murguleț 

 
 
 
 

                                                       
CONTRASEMNEAZĂ:     

   SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU 
   CU ATRIBUȚII DELEGATE,  

                                                       Elena Camelia Toma 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buzău, 31 octombrie 2019 
Nr. 315 
 

Această Hotărȃre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în 
ședinţa 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 12 voturi pentru, 5 abţineri și 2 voturi împotrivă, din numărul total de 23 
consilieri în funcţie și 20 consilieri prezenţi la ședinţă. 

Domnul consilier Dunel Alexandru nu votează. 



 
    ROMÂNIA 

                                            JUDEŢUL BUZĂU 
                                          MUNICIPIUL BUZĂU 
                                                   -PRIMAR- 
                                    Nr. 405/CLM/25.10.2019 
 

R E F E R A T  
la proiectul de hotărâre privind aprobarea constituirii unei societăți 

comerciale cu răspundere limitată având ca asociați URBIS-
SERV S.R.L. Buzău și TRANS BUS S.A. Buzău 

 
Municipiul Buzău, prin Consiliul Local, este acționar unic al URBIS-

SERV S.R.L. Buzău, societate cu răspundere limitată înmatriculată la Oficiul 
Registrului Comerțului Buzău sub nr. J10/247/1995, CUI 7158440  cu sediul în 
mun. Buzau b-dul Nicolae Balcescu nr. 56 . 

Municipiul Buzău, prin Consiliul Local, este acționar majoritar, deținând 
99,8776% din capitalul social al TRANS BUS S.A. Buzău, societate pe acțiuni 
înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Buzău sub nr. J10/370/1998, 
CUI RO10622337, cu sediul în Buzău, Str. Pogonele nr. 5, Județ Buzău. 

În anul 2018, URBIS-SERV S.R.L. a achiziționat o stație de preparare 
asfalt complexă, cu accesorii și cuvă, investiția ridicându-se la suma de 
5.326.954,03 lei. 

În prezent, pe piață există o cerere ridicată de mixturi asfaltice. 
Cu toate acestea, din pricina unor impedimente legislative care nu 

permit URBIS-SERV S.R.L. contractarea cu terții în vederea furnizării de 
mixturi asfaltice către aceștia, stația este exploatată la aprox. 10 % din 
capacitate.   

Astfel, deși beneficiază de costuri mici de producție, în momentul de 
față URBIS-SERV S.R.L. se află în imposibilitate de a exploata stația în 
vederea obținerii unui maxim de beneficii. 

TRANS BUS S.A. deține capacitatea logistică și resursele umane 
pentru a facilita această exploatare. 

În acest context, constituirea unei societăți cu răspundere limitată 
(”Societatea”), având ca asociați URBIS-SERV S.R.L. și TRANS BUS S.A., cu 
o structură administrativă suplă, ar permite oferirea spre vânzare a mixturilor 
asfaltice, către terți, la un preț competitiv pe piață. 

Astfel, prin intermediul Societății se poate realiza, cu un efort 
investițional minim, o exploatare judicioasă a stației aflate actualmente în 
posesia URBIS-SERV S.R.L., exploatare concretizată în obținerea de 
importante venituri suplimentare.  

În sensul celor de mai sus s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre, cu 
rugămintea de a fi adoptat în forma prezentată. 
                                             

PRIMAR 
Constantin Toma 

                                                      
                                              
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

     PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU 
- Serviciul Juridic- 

Nr. 130741/25.10.2019 
 

                                       
R A P O R T 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea constituirii unei societăți 
comerciale cu răspundere limitată având ca asociați URBIS-

SERV S.R.L. Buzău și TRANS BUS S.A. Buzău 
 

Potrivit art. 129 alin. (2) lit. a din Codul administrativ consiliul local 
exercită ,,atribuții privind unitatea administrativ-teritorială, organizarea proprie, 
precum și organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului, 
ale instituțiilor publice de interes local și ale societăților și regiilor autonome de 
interes local.” 

 
În exercitarea atribuțiilor prevăzute mai sus, conform art. 129 alin. (3) lit. 

c din același act normativ, consiliul local ,,aprobă în condițiile legii, la 
propunerea primarului, înființarea, organizarea și statul de funcții ale 
aparatului de specialitate al primarului, al instituțiilor publice de interes local, 
reorganizarea și statul de funcții ale regiilor autonome de interes local, precum 
și înființarea, reorganizarea sau desființarea de societăți de interes local și 
statul de funcții al acestora.” 

 
Municipiul Buzău, prin Consiliul Local, este acționar unic al URBIS-

SERV S.R.L. Buzău, societate cu răspundere limitată înmatriculată la Oficiul 
Registrului Comerțului Buzău sub nr . J10/247/1995 , CUI 7158440  cu sediul 
în mun. Buzau b-dul Nicolae Balcescu nr. 56 . 

 
Municipiul Buzău, prin Consiliul Local, este acționar majoritar, deținând 

99,8776% din capitalul social al TRANS BUS S.A. Buzău, societate pe acțiuni 
înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Buzău sub nr. J10/370/1998, 
CUI RO10622337, cu sediul în Buzău, Str. Pogonele nr. 5, Județ Buzău. 

 
În anul 2018, URBIS-SERV S.R.L. a achiziționat o stație de preparare 

asfalt complexă, cu accesorii și cuvă, investiția ridicându-se la suma de 
5.326.954,03 lei. 

În prezent, pe piață există o cerere ridicată de mixturi asfaltice. 
 
Cu toate acestea, din pricina unor impedimente legislative care nu 

permit URBIS-SERV S.R.L. contractarea cu terții în vederea furnizării de 
mixturi asfaltice către aceștia, stația este exploatată la aprox. 10 % din 
capacitate.   

 
Astfel, deși beneficiază de costuri mici de producție, în momentul de 

față URBIS-SERV S.R.L. se află în imposibilitate de a exploata stația în 
vederea obținerii unui maxim de beneficii. 

 



TRANS BUS S.A. deține capacitatea logistică și resursele umane 
pentru a facilita această exploatare. 

 
În acest context, constituirea unei societăți cu răspundere limitată 

(”Societatea”), având ca asociați URBIS-SERV S.R.L. și TRANS BUS S.A., cu 
o structură administrativă suplă, ar permite oferirea spre vânzare a mixturilor 
asfaltice, către terți, la un preț competitiv pe piață. 

Astfel, prin intermediul Societății se poate realiza, cu un efort 
investițional minim, o exploatare judicioasă a stației aflate actualmente în 
posesia URBIS-SERV S.R.L., exploatare concretizată în obținerea de 
importante venituri suplimentare.  

 
În acest sens s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre, pentru a fi 

introdus pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al Municipiului Buzău, în 
vederea adoptării lui. 

 

Serviciul Juridic, 
Dima Viorel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Completare la RAPORTUL  
cu privire la Proiectul de hotarâre nr. 347/25.10.2019  

privind aprobarea constituirii unei societăți comerciale cu 
răspundere limitată având ca asociați 

S.C. URBIS-SERV S.R.L. Buzău și S.C. TRANS BUS S.A. Buzău 
 
 

În sensul că dintr-o eroare materială, în forma finală a raportului,  a fost 
omis un paragraf și în consecință, acesta se va completa cu următorul 
text: 

 
A) ’’Referitor la punctul de vedere exprimat de domnul consilier local 

Florescu Constantin, la ședința ordinară a Consiliului Local din data 
de 21.10.2019, cu privire la pct.24 din Dispoziția nr.954/15.10.2019 
emisă de primarul municipiului Buzău, în sensul că acesta a apreciat, 
următoarele: 

’’Se încalcă prevederile Codului administrativ și a indicat ca temei 
juridic: 

Legea nr. 51/2006 art. 2 alin.(2) 
O.G. nr.   71/2002 art.3 
art.5 lit. a și k  coroborat cu art.92 din O.U.G. nr.57/2019’’, 
Considerăm că:  

- articolele legislative nominalizate nu sunt incidente în cauză, deoarece 
Legea nr.51/2006 se referă la serviciilor comunitare de utilităţi publice, 
iar O.G. nr. 71/2002 are ca obiect de reglementare organizarea şi 
funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi 
privat de interes local; 

- numai că în cauza de față, Consiliul local nu participă direct la înființarea 
unei societăți comerciale; 

- 2 (două) entități juridice distincte S.C. URBIS – SERV S.R.L. Buzău și 
S.C. TRANS BUS S.A. Buzău, participă în mod direct la constituirea 
unei a 3 (treia) societăți comerciale, cu scop lucrativ; 

- sunt persoane juridice distincte; 
- Consiliul local participă la S.C. URBIS – SERV S.R.L. și la S.C. TRANS 

BUS S.A.,  iar mai departe, S.C. URBIS – SERV S.R.L. și S.C TRANS 
BUS S.A., participă într-o societate nouă;  

- Proiectul de hotărâre nr.334/15.10.2019 a obținut aviz favorabil de la cele 
două comisii de specialitate. Mai mult, în Comisia  pentru Administrație 
Publică, Juridică și de Disciplină, Apărarea ordinii publice, Respectarea 
drepturilor și libertăților cetățenești, domnul consilier local Florescu 



Constantin, în calitate de președinte al comisiei, a dat aviz favorabil și nu 
s-au formulat amendamente sau propuneri; 

 
B) În Proiectul de hotărâre nr.343/25.10.2019, în preambul, la temei juridic 

se va adăuga: 
 dispozițiile Legii nr.31/1990 -republicată – privind societățile comerciale, 

cu modificările și completările ulterioare ’’, motivat de faptul obiectul 
hotarârii se referă la înființarea unei societăți comerciale;   

 și se va elimina: art.129 alin.3 lit.c din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, motivat de faptul că, în acest caz, nu Consiliul local 
aprobă, în mod direct, înfiinţarea unei  societăţi comerciale. 
 
 

Serviciul Juridic, 
Dima Viorel 
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