ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a
Acționarilor Societății Comerciale "RER SUD" S.A. Buzău, din data de
16.12.2019, ora 12:00, respectiv 23.12.2019, ora 12:00
Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință
ordinară,
Având în vedere:
- convocatorul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a
S.C."RER SUD" S.A. Buzău, înregistrat la Primăria Municipiului Buzău sub nr.
147870 din 02.12.2019;
- referatul Primarului Municipiului Buzău, înregistrat sub nr.
471/CLM/04.12.2019;
- raportul Serviciului Juridic înregistrat sub nr. 148.804/04.12.2019;
- avizul comisiei pentru administraţie publică, juridică şi de disciplină,
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor a
Conisiliului Local al Municipiului Buzău;
- prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- dispozițiile art. 119 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată,
cu modificările și completările ulterioare și ale art. 10.4 din Actul Constitutiv al
Societății Comerciale "RER SUD" S.A. Buzău;
- - faptul că Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Buzău, prin
Consiliul Local, este acționar la Societatea Comercială "RER SUD" S.A.
În temeiul prevederilor art. 133, alin. (1), art. 136 și art. 139, alin. (1),
coroborat cu art. 5, lit. ee) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
H O T Ă R Ă Ș T E:
ART I. – Se aprobă ca domnul David Gheorghe*, să reprezinte Consiliu Local
al Municipiului Buzău în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
S.C."RER SUD" S.A. din data de 16.12.2019, ora 12.00, cu reconvocare pentru
data de 23.12.2019, ora 12.00 în cazul neîntrunirii cvorumului cerut de lege și să
semneze favorabil toate punctele de pe ordinea de zi.
*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. II. – Dispozițiile prezentei hotărâri rămân valabile și în cazul unei
amânări/reconvocări a Adunării Generale a Acționarilor (ordinară sau
extraordinară) de la Societatea Comercială "RER SUD" S.A. Buzău, cu aceeași
ordine de zi.
ART.III. – Primarul Municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Juridic,
precum și Societatea Comercială "RER SUD" S.A. Buzău, vor aduce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
consilier Ionuț - Sorin Apostu

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

Buzău, 12 decembrie 2019
Nr. 354

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.
(1), coroborat cu art. 5, lit. ee) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
cu un număr de 22 voturi pentru, 0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din numărul total
de 23 consilieri în funcţie şi 22 consilieri prezenţi la şedinţă.
Doamna consilier Ionescu Maria nu votează.

ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
PRIMAR
Nr. 471/CLM/04.12.2019

REFERAT
la proiectul de hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea
Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale "RER SUD" S.A.
Buzău, din data de 16.12.2019, ora 12:00,
respectiv 23.12.2019, ora 12:00
Consiliul de Administraţie al SC "RER SUD" S.A., prin convocatorul
înregistrat la Primăria Municipiului Buzău sub nr. 147870 din 02.12.2019, a
solicitat Consiliului Local al Municipiului Buzău, în calitate de acționar, aprobarea
utilizării profitului în sumă de 1,284,905 lei, din profiturile nerepartizate ale anilor
precedenți, în sumă totală de 2,546,843 lei, ca profit reinvestit în finanțarea
proiectului ,,Stație de compost deșeuri biodegradabile”, pentru care S.C."RER
SUD" S.A. intenționează să solicite finanțare sub forma ajutorului de stat conform
H.G. nr. 807/2014, pentru a fi implementat în județul Buzău.
De asemenea, a solicitat aprobarea încheierii de către S.C."RER SUD"
S.A. a unui contract de împrumut în favoarea Societății, în valoare maximă de
1,500,000 Euro, pentru o perioadă de 8 ani, cu o dobândă egală cu 3%.
Împrumutul va fi folosit pentru a finanța proiectul ,,Stație compost deșeuri
biodegradabile”, fiind executat sub condiția ca cererea de ajutor de stat înaintată
de către Societate în legătură cu proiectul ,,Stație de compost deșeuri
biodegradabile” să fie aprobată de Ministerul Finanțelor Publice conform H.G. nr.
807/2014 și o copie relevantă a aprobării să fie comunicată de către Societate
acționarilor.
Conform prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
,,Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de
interes local, exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile
şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi sau regii
autonome, în condiţiile legii”.
De asemenea, potrivit dispozițiilor art. 125, alin. (1) din Legea nr. 31/1990
privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
,,acţionarii pot participa şi vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza
unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală”.

Astfel, față de cele de mai sus, propun aprobarea utilizării profitului în sumă
de 1,284,905 lei, din profiturile nerepartizate ale anilor precedenți, ca profit
reinvestit în finanțarea proiectului ,,Stație de compost deșeuri biodegradabile”,
pentru care S.C."RER SUD" S.A. intenționează să solicite finanțare sub forma
ajutorului de stat conform H.G. nr. 807/2014, pentru a fi implementat în județul
Buzău, precum și aprobarea încheierii de către S.C."RER SUD" S.A. a unui
contract de împrumut în favoarea Societății, în valoare maximă de 1,500,000
Euro, pentru o perioadă de 8 ani, cu o dobândă egală cu 3%. Împrumutul
urmează a fi folosit pentru a finanțarea proiectului ,,Stație compost deșeuri
biodegradabile”, fiind executat sub condiția ca cererea de ajutor de stat înaintată
de către Societate în legătură cu proiectul ,,Stație de compost deșeuri
biodegradabile” să fie aprobată de Ministerul Finanțelor Publice conform H.G. nr.
807/2014 și o copie relevantă a aprobării să fie comunicată de către Societate
acționarilor.
Propun ca domnul David Gheorghe, să reprezinte Consiliul Local al
Municipiului Buzău în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
S.C."RER SUD" S.A. din data de 16.12.2019, ora 12.00, cu reconvocare pentru
data de 23.12.2019, ora 12.00 în cazul neîntrunirii cvorumului cerut de lege și să
semneze favorabil ordinea de zi.
În sensul celor de mai sus, s-a întocmit proiectul de hotărâre alăturat, cu
rugămintea de a fi adoptat în forma prezentată.

PRIMAR,
Constantin Toma

ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU
Serviciul Juridic și Contencios Administrativ
Nr. 148.804/04.12.2019

RAPORT
la proiectul de hotărâre privind luarea unor decizii legate de
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii Comerciale "RER
SUD" S.A Buzău, din data de 16.12.2019, ora 12:00,
respectiv 23.12.2019, ora 12:00
Prin convocatorul înregistrat la Primăria Municipiului Buzău sub nr. 147870
din 02.12.2019, Consiliul de Administraţie al SC "RER SUD" S.A. a solicitat
Consiliului Local al Municipiului Buzău, în calitate de acționar, aprobarea utilizării
profitului în sumă de 1,284,905 lei, din profiturile nerepartizate ale anilor
precedenți, în sumă totală de 2,546,843 lei, ca profit reinvestit în finanțarea
proiectului ,,Stație de compost deșeuri biodegradabile”, pentru care S.C."RER
SUD" S.A. intenționează să solicite finanțare sub forma ajutorului de stat conform
H.G. nr. 807/2014, pentru a fi implementat în județul Buzău.
De asemenea, a solicitat aprobarea încheierii de către S.C."RER SUD"
S.A. a unui contract de împrumut în favoarea Societății, în valoare maximă de
1,500,000 Euro, pentru o perioadă de 8 ani, cu o dobândă egală cu 3%.
Împrumutul va fi folosit pentru a finanța proiectul ,, Stație compost deșeuri
biodegradabile”, fiind executat sub condiția ca cererea de ajutor de stat înaintată
de către Societate în legătură cu proiectul ,,Stație de compost deșeuri
biodegradabile” să fie aprobată de Ministerul Finanțelor Publice conform H.G. nr.
807/2014 și o copie relevantă a aprobării să fie comunicată de către Societate
acționarilor.
În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, ”Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate
problemele de interes local, exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale,
toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi
sau regii autonome, în condiţiile legii”.
Conform art. 125, alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare ,,acţionarii pot participa şi
vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate
pentru respectiva adunare generală”.

Astfel, față de cele de mai sus, propunem aprobarea utilizării profitului în
sumă de 1,284,905 lei, din profiturile nerepartizate ale anilor precedenți, ca profit
reinvestit în finanțarea proiectului ,,Stație de compost deșeuri biodegradabile”,
pentru care S.C."RER SUD" S.A. intenționează să solicite finanțare sub forma
ajutorului de stat conform H.G. nr. 807/2014, pentru a fi implementat în județul
Buzău, precum și aprobarea încheierii de către S.C."RER SUD" S.A. a unui
contract de împrumut în favoarea Societății, în valoare maximă de 1,500,000
Euro, pentru o perioadă de 8 ani, cu o dobândă egală cu 3%. Împrumutul
urmează a fi folosit pentru a finanțarea proiectului ,,Stație compost deșeuri
biodegradabile”, fiind executat sub condiția ca cererea de ajutor de stat înaintată
de către Societate în legătură cu proiectul ,,Stație de compost deșeuri
biodegradabile” să fie aprobată de Ministerul Finanțelor Publice conform H.G. nr.
807/2014 și o copie relevantă a aprobării să fie comunicată de către Societate
acționarilor.
Propunem ca domnul David Gheorghe, să reprezinte Consiliul Local al
Municipiului Buzău în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
S.C."RER SUD" S.A. din data de 16.12.2019, ora 12.00, cu reconvocare pentru
data de 23.12.2019, ora 12.00 în cazul neîntrunirii cvorumului cerut de lege și să
semneze favorabil ordinea de zi.
În acest sens, a fost elaborat proiectul de hotărâre alăturat pentru a fi
promovat pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului
Buzău.

Serviciul Juridic și Contencios Administrativ
Dima Viorel

