
ROMANIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

 MUNICIPIUL BUZĂU 
CONSILIUL LOCAL  

 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind schimbarea sediului social al Societății Comerciale ,,Urbis-Serv” 

S.R.L. Buzău 
 
 

  Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 
ordinară; 
   Având în vedere: 
   - Hotararea Consiliului de administratie al SC ,,Urbis-Serv” S.R.L. Buzău, nr. 
35/03.12.2019; 
   - adresa nr. 12436/03.12.2019 a Societății Comerciale ,,Urbis-Serv” S.R.L. 
Buzău, înregistrată la Registratura Consiliului Local al Municipiului Buzău sub 
nr. 470/04.12.2019; 
   - referatul primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 
470/CLM/04.12.2019; 
   - raportul Serviciului Juridic și Contencios Administrativ, înregistrat sub nr. 
149344/04.12.2019; 
   - avizul Comisiei pentru administrație publică, juridică și de disciplină, 

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor a 
Consiliului Local al Municipiului Buzău;  
   - prevederile art. 196¹ alin.(1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile 
comerciale; 
   - prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 
261/31.10.2018; 
   - Contractul de închiriere nr. 12323/29.11.2019; 
   - prevederile art. 14 lit. k) din Actul Constitutiv al Societății Comerciale ,,Urbis-
Serv” S.R.L. Buzău. 
   În temeiul art. 129, alin. (1) şi alin. (2) lit. a), art. 139, alin. (1), coroborat cu 
alin. 5, lit. ee), precum şi art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ,   

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
 Art.1. - Se aprobă schimbarea sediului social al Societăţii Comerciale 

„Urbis-Serv” S.R.L. Buzău, din bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 56, în strada 
Spiru Haret nr. 6, din municipiul Buzău. 

Art.2. - Se împuternicește 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.3. - Primarul Municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Juridic și 
Contencios Administrativ, precum și Conducerea Societății Comerciale "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. 353 
 
 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședința 
din data de 12 decembrie 2019, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1), coroborat cu 
alin. 5, lit. ee) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 23 voturi 
pentru, 0 abțineri şi 0 voturi împotrivă, din numărul total de 23 de consilieri în funcție şi 23 
consilieri prezenți la ședință. 

 
 



ROMANIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
PRIMAR 

Nr. 470/CLM/04.12.2019 
 

 
 

R E F E R A T 
la proiectul de hotărâre privind schimbarea sediului social al Societății 

Comerciale ,,Urbis-Serv” S.R.L. Buzău 
 

 
Prin Hotararea nr. 35/03.12.2019 Consiliul de administraţie al Societatii 

Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău a supus spre aprobare Adunării 
Generale a Asociatului Unic, respectiv a  Consiliului Local al Municipiului 
Buzău, schimbarea sediului social al  Societății Comerciale ,,Urbis-Serv” S.R.L. 
Buzău, din bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 56, în strada Spiru Haret nr. 6 din 
municipiul  Buzău. 
    La adoptarea acestei hotărâri au fost avute în vedere prevederile Hotărârii 
Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 261/31.10.2018 privind aprobarea 
trecerii unui imobil din domeniul public al Municipiului Buzău și administrarea 
Societatii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău în domeniul public al statului, 
în vederea dării în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, 
pentru construirea Băncii de Resurse Genetice pentru Legumicultură, 
Floricultură, Plante Aromatice și Medicinale, precum și Contractul nr. 
12323/29.11.2019 privind închirerea unor spații de birouri începând cu data de 
01.12.2019, pe str. Spiru Haret nr. 6, proprietatea Companiei de Apă Buzău. 
    Potrivit art. 196¹ alin.(1) din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare ,,în cazul societăților cu 
răspundere limitată cu asociat unic, acesta va exercita atribuțiile adunării 
generale a asociaților societății.”  
    De asemenea, conform art. 14 lit. k) din Actul constitutiv al Societatii 
Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău, ,,Consiliul Local al Municipiului Buzău, 
întrunit în plenul său, îndeplinește atribuțiile adunării generale a asociatului 
unic”, respectiv ,,hotărăște cu privire la modificarea actului constitutiv, 
schimbarea sediului social, majorarea sau reducerea capitalului social, precum 
și modificarea numărului și valorilor nominale a părților sociale”. 
    Astfel, având în vedere cele menționate, în conformitate cu prevederile 
art.129 alin.(2) lit. a), alin.(3) lit. d) și art. 139 alin.(1) din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre, cu 
rugămintea de a fi promovat pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al 
Municipiului Buzău în vederea adoptării lui. 
 

PRIMAR, 
Constantin Toma 

 
 
 



 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU 

Serviciul Juridic și Contencios Administrativ  
Nr. 149344/04.12.2019 

 
 
 

RAPORT  DE  SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind schimbarea sediului social  

al Societății Comerciale ,,Urbis-Serv” S.R.L. Buzău 
 

 
În data de 03.12.2019, Consiliul de administrație al Societății Comerciale 

,,Urbis-Serv” S.R.L. Buzău, prin adresa nr. 12436/03.12.2019, a solicitat 
promovarea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al Municipiului Buzău, 
aferentă lunii decembrie 2019, a unui proiect de hotărâre privind schimbarea 
sediului social al Societății. 
   Prin Hotararea nr. 35/03.12.2019 Consiliul de administraţie al Societatii 
Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău a supus spre aprobare Adunării 
Generale a Asociatului Unic, respectiv a  Consiliului Local al Municipiului 
Buzău, schimbarea sediului social al  Societății Comerciale ,,Urbis-Serv” S.R.L. 
Buzău, din bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 56, în strada Spiru Haret nr. 6 din 
municipiul  Buzău. La adoptarea acestei hotărâri au fost avute în vedere 
prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 261/31.10.2018 
privind aprobarea trecerii unui imobil din domeniul public al Municipiului Buzău 
și administrarea Societatii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău în domeniul 
public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale, pentru construirea Băncii de Resurse Genetice pentru 
Legumicultură, Floricultură, Plante Aromatice și Medicinale. 
    De asemenea a fost avut în vedere Contractul nr. 12323/29.11.2019 
privind închirerea unor spații de birouri începând cu data de 01.12.2019, pe str. 
Spiru Haret nr. 6, proprietatea Companiei de Apă Buzău. 
    Potrivit art. 196¹ alin.(1) din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare ,,în cazul societăților cu 
răspundere limitată cu asociat unic, acesta va exercita atribuțiile adunării 
generale a asociaților societății.”  
    De asemenea, potrivit art. 14 lit. k) din Actul constitutiv al Societatii 
Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău, ,,Consiliul Local al Municipiului Buzău, 
întrunit în plenul său, îndeplinește atribuțiile adunării generale a asociatului 
unic” respective ,,hotărăște cu privire la modificarea actului constitutiv, 
schimbarea sediului social, majorarea sau reducerea capitalului social, precum 
și modificarea numărului și valorilor nominale a părților sociale”. 
 
 
 
 
 



 
 
    Astfel, având în vedere cele menționate, în conformitate cu prevederile 
art. 129 alin.(2) lit. a), alin.(3) lit. d) și art. 139 alin.(1) din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, propunem spre dezbatere și aprobare proiectul de 
hotărâre întocmit în acest sens.  

 
 

Serviciul Juridic și Contencios Administrativ  
 

Consilier juridic,  
Dima Viorel 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


