ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
- CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE
privind majorarea capitalului social al Societăţii Comerciale „Urbis-Serv" S.R.L. Buzău
Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară;
Având în vedere:
- referatul primarului municipiului Buzău înregistrat sub nr. 476/CLM/04.12.2019;
- raportul Direcţiei Economice nr. 149.160/04.12.2019;
- avizul Comisiei pentru administrație 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;
- prevederile art. 210 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, cu
modificările și completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Consiliului de administrație al Societății Comerciale „UrbisServ” S.R.L. Buzău nr. 48/2018 privind propunerea către Adunarea generală a
Asociatului Unic privind majorarea capitalului social al S.C. ,,Urbis-Serv” S.R.L., precum
și ale Hotărârii nr.29/2019 privind menținerea dispozițiilor Hotărârii Consiliului de
administrație nr. 48/2018 privind majorarea capitalului social al S.C. ,,Urbis-Serv” S.R.L.
Buzău;
- prevederile Hotărârii nr. 242/2018 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind
majorarea capitalului social al S.C. ,,Urbis-Serv” S.R.L.;
- prevederile Hotărârii nr. 16/16.03.1995 a Consiliului Local al Municipiului Buzău
privind înfiinţarea Societăţii Comerciale „Urbis-Serv" S.R.L. Buzău;
- prevederile Hotararii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 137/2019 privind
aprobarea situațiilor financiare ale Societăţii Comerciale „Urbis-Serv" S.R.L. Buzău pe
anul 2018;
- prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 4/16.01.2017 a
prin care s-a modificat actul constitutiv al Societăţii Comerciale „Urbis-Serv" S.R.L.
Buzău, precum si ale art. 14, lit. k) din acesta.
În temeiul art. 129, alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. d), art. 139, alin. (3), coroborat
cu art. 5, lit. cc), precum si art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.- De la data adoptării prezentei hotărâri se aprobă majorarea capitalului
social al Societăţii Comerciale „Urbis-Serv" S.R.L. Buzău, cu sediul social in Municipiul
Buzau, bd. N. Balcescu nr. 56, avand CUI RO 7158440, fiind inregistrata la Registrul

Comertului sub nr. J10/247/1995, cu suma de 670.000 lei, reprezentând aportul în
numerar al municipiului Buzău, în calitate de asociat unic, mentinandu-se dispozitiile
Hotararii nr. 242/2018 a Consiliului Local al Municipiului Buzau privind majorarea
capitalului social al S.C. ,,Urbis-Serv” S.R.L.
Art.2. - Capitalul social al Societăţii Comerciale „Urbis-Serv" S.R.L. Buzău se
modifică de la 12.848.634 lei, divizat în 20 părţi sociale cu o valoare nominală de
642.431,70 lei, la 13.518.634 lei care va fi divizat în 20 părţi sociale cu o valoare
nominală de 675.931,70 lei, aparţinând asociatului unic, Municipiul Buzău.
Art.3. - Se împuterniceşte doamna Moise Mariana*, consilier juridic în cadrul
Societăţii Comerciale „Urbis-Serv" S.R.L. Buzău, în vederea efectuării tuturor
demersurilor legale necesare înregistrării în Registrul Comerţului a modificărilor
intervenite în Actul constitutiv al societăţii actualizat.
*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.4. - Primarul Municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Economice,
Societatea Comercială „Urbis-Serv" S.R.L. Buzău, vor aduce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
consilier Ionuț Sorin Apostu

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

Buzău, 12 decembrie 2019
Nr. 352
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în
şedinţa din data de 12 decembrie 2019, cu respectarea prevederilor art. 139, alin.
(3), coroborat cu art. 5, lit. cc) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
cu un număr de 23 voturi pentru, 0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din numărul total
de 23 consilieri în funcţie şi 23 consilieri prezenţi la şedinţă.

ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
- PRIMAR Nr. 476/CLM/04.12.2019

REFERAT
la proiectul de hotărâre privind majorarea capitalului social
al Societăţii Comerciale „Urbis-Serv" S.R.L. Buzău

În conformitate cu prevederile art. 210 si ale art. 221 din Legea nr. 31/1990 privind
societăţile comerciale, republicată, Societatea Comercială „Urbis-Serv" S.R.L. Buzău, a
cărui asociat unic este Consiliul Local al Municipiului Buzău solicită aprobare în vederea
majorarii capitalului social subscris.
Prin Hotararea nr. 242/2018 Consiliul Local al Municipiului Buzau a aprobat
majorarea capitalului social al SC URBIS-SERV SRL cu suma de 670.000 de lei, suma
care a fost varsata din bugetul local si care a fost prevazuta in situatiile financiare ale
societatii, aprobate prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Buzau nr. 137/2019
privind aprobarea situatiilor financiare pe anul 2018.
Societatea nu a facut demersurile legale cu privire la inscrierea la Oficiul Registrului
Comertului Buzau a majorarii capitalului social, iar avand in vedere faptul ca au trecut mai
mult de 12 luni de la data aprobarii majorarii capitalului social prin intermediul Hotararii nr.
242/16.10.2018, este necesar pentru definitivarea acestui demers adoptarea unei
hotarari care sa mentina dispozitiile cu privire la majorarea capitalului social.
Având în vedere cele de mai sus, ţinând cont şi de raportul de specialitate al
Direcţiei Economice, s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre, cu rugămintea de a fi
adoptat în forma prezenta.

PRIMAR,
Constantin Toma

ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU
- Direcţia Economica Nr. 149.160/04.12.2019

RAPORT
la proiectul de hotărâre privind majorarea capitalului social al Societăţii
Comerciale „Urbis-Serv" S.R.L. Buzău
Potrivit art. 210 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată,
capitalul social se poate mări prin emisiunea de acţiuni noi sau prin majorarea valorii
nominale a acţiunilor existente în schimbul unor noi aporturi in numerar şi/sau în natura.
Deasemenea potrivit art. 221 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale,
republicată, care prevede ca societatea cu răspundere limitata îşi poate majora capitalul
social, coroborat cu art. 11 din acelaşi act normativ, care stabileşte doar o limită minima
de 200 de lei pentru capitaIul social al unei societăţi, divizat în parţi sociale egale, care nu
pot fi mai mici de 10 lei, prin acordul de voinţă al asociatului unic, capitalul social poate fi
majorat prin emisiunea de acţiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a acţiunilor
existente în schimbul unor noi aporturi In numerar şi/sau in natura.
Considerăm oportună adoptarea unei Hotărâri de Consiliu Local prin care să se
aprobe majorarea capitalului social al Societăţii Comerciale „Urbis-Serv" S.R.L. Buzău cu
suma de 670.000 lei.
Prin Hotararea nr. 242/2018 Consiliul Local al Municipiului Buzau a aprobat
majorarea capitalului social al SC URBIS-SERV SRL cu suma de 670.000 de lei, suma
care a fost varsata din bugetul local si care a fost prevazuta in situatiile financiare ale
societatii, aprobate prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Buzau nr. 137/2019
privind aprobarea situatiilor financiare pe anul 2018.
Societatea nu a facut demersurile legale cu privire la inscrierea la Oficiul Registrului
Comertului Buzau a majorarii capitalului social, iar avand in vedere faptul ca au trecut mai
mult de 12 luni de la data aprobarii majorarii capitalului social prin intermediul Hotararii nr.
242/16.10.2018, este necesar pentru definitivarea acestui demers adoptarea unei
hotarari care sa mentina dispozitiile cu privire la majorarea capitalului social.
DIRECTOR EXECUTIV,
Laurențiu Vasile

