
 
 
 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BUZĂU 

COMUNA SĂGEATA 
CONSILIUL LOCAL 

 
H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea participării Comunei SĂGEATA , județul Buzău la  
majorarea capitalului social al SC TRANS BUS SA 

 
 

Consiliul local al comunei SĂGEATA, județul Buzău, întrunit în ședința de lucru de îndată 
în data de   8  iunie 2022 

Având în vedere: 
    - referatul de aprobare  a primarului comunei SĂGEATA înregistrat sub nr. 106  din 2 
iunie 2022; 
    - raportul de specialitate al compartimentului  buget- contabilitate, achiziții publice, 
resurse umane  și salarizare din cadrul aparatului de specialitate al primarului   comunei 
SĂGEATA , înregistrat sub nr. 107  din 2 iunie 2022; 
    - avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Săgeata,județul 
BUZĂU; 
    - Hotărârea nr.9 din 28.02.2019 a Consiliului Local al comunei SĂGEATA privind aderarea 
Consiliului Local SĂGEATA prin UAT SĂGEATA la ,, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 
Buzău – Mărăcineni ,, ;  
        - Hotărârea Adunării Generale a Asociaților din A.D.I. Buzău – Mărăcineni 
nr.248/31.05.2022 prin care a fost aprobată aderarea U.A.T. Comuna SĂGEATA la A.D.I. 
Buzău – Mărăcineni ; 
    -  prevederile art.28, alin.2^1 din Legea nr.51/2006, privind serviciile comunitare de 
utilități publice, republicată, cu modificările si completările ulterioare ;  
    - prevederile Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările si 
completările ulterioare ; 
    - prevederile Legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare ; 
       -prevederile art. 129  alin.(2) lit. e, alin.(3) lit.d), alin.(7) lit.n) , alin.(9), alin.(14), art. 139  
alin.(3)  lit.f)  din  O.U.G. nr. 57 /2019  privind Codul  administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare ; 
        În temeiul art.196 alin.(1) lit. a)  și art. 240 alin.(1)  din  O.U.G. nr. 57 /2019  privind 
Codul  administrativ , cu modificările și  completările ulterioare ; 

 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă ca UAT SĂGEATA , județul Buzău, să devină acționar al operatorului 
regional TRANS BUS SA, cu sediul social în Buzău, str. Șoseaua Constanței, nr. 10, 
înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Buzău sub nr. J10/370/1998, CUI 
10250004, prin cumpărarea /cesionarea în condițiile legii a unei acțiuni. Plata c/v acțiunii 
se va face la valoarea nominală a acțiunii cesionate – valoare rezultată din registrul 
acționarilor.   

 



Art.2. Se împuternicește domnul Tănase Sorin, Primarul comunei SĂGEATA, cetățean 
român, domiciliat în  sat Săgeata, comuna Săgeata, județul Buzău, posesor al CI seria   nr.  
/2018 SPCLEP Buzău, cod numeric personal  , să reprezinte  
UAT SĂGEATA și  Consiliul Local SĂGEATA  în Adunarea Generală a Acționarilor SC TRANS 
BUS SA.  

 
Art.3. Primarul comunei SĂGEATA, județul Buzău va aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri, cu sprijinul compartimentului de specialitate din cadrul primăriei 
comunei SĂGEATA. 

 
Art.4. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică, prin grija secretarului   general 

al comunei SĂGEATA, respectiv se comunică Primarului comunei SĂGEATA, celor 
nominalizați cu ducerea la îndeplinire, ADI ,, Buzău – Mărăcineni, Primăriei Municipiului 
Buzău precum și Instituției Prefectului – județul Buzău în vederea exercitării controlului de 
legalitate.    

 
 

 
 
   Președinte de ședință, 
          Consilier,   
   Nela-Carmen CRĂCIUN                                              
                                                            
                                                                                                  
                                                                                  Contrasemnează  secretar general 
                                                                                                  Comunei , 
                 Elena PETRACHE  
   
  Nr. 26 din 8 iunie 2022 
 
 
            Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al Comunei Săgeata în 
şedinţă extraordinara, convocată de îndată   din  data de  8 iunie 2022, conform 
prevederilor art. 139 alin.(3) lit.f) cu un număr de   10 voturi”pentru”, 0 “împotrivă” 
0 “abţineri”,  din numărul total de 12 consilieri locali în funcţie şi 10  consilieri locali 
prezenţi la şedinţă 

                                                                                                                                                        
 
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


