
  
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA TINTESTI 
CONSILIUL LOCAL TINTESTI 

 
 

HOTĂRÂRE  
 

privind împuternicirea d-lui Manea Constantin, Consilier Achizitii publice in 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tintesti , pentru a vota, 

în Adunarea Generala a Actionarilor Societatii Comerciale “Trans Bus S.A.” 
modificarea actului constitutiv al TRANS URBI MIXTURI SRL, societate la care 

TRANS BUS S.A. este asociat  
 
 

Consiliul Local al Comunei Tintesti  Judeţul  Buzău, întrunit în sedintă 
ordinară în data de 27.04.2020 
       Având în vedere: 

- Referat de aprobare  nr. 2565/14.04.2020 a domnului Stoica Aurel ,  
primarul comunei Tintesti; 

- Raporul compartimentului de specialitate nr. 2566/14.04.2020; 
- Avizul comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare  

economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al 
comunei, agricultură, gospodărire comunală, servicii şi comert nr. 2706/23.04.2020; 

-solicitarea  S.C. TRANS BUS S.A. nr. 1231/06.04.2020 privind împuternicirea 
unei persoane din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tintesti , 
pentru a vota, în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. TRANS BUS S.A.,  
modificarea actului constitutiv al SC TRANS URBI MIXTURI SRL, societate la care 
S.C. TRANS BUS S.A. este asociată; 

- Prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
- Dispozitiile Legii Societatilor comerciale nr. 31/1990, republicata, cu  

modificarile si completarile ulterioare; 
- Faptul că UAT Tintesti, prin Consiliul local este actionar si detine  

1% din capitalul social al Trans Bus S.A. Buzau. 
    În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) si alin. (3) lit. d), art. 131, art. 139 alin. 
(1) si alin. (6), teza a II – a, coroborat cu art. 5, lit. cc), prcum si art. 196, alin (1), lit. a) 
art. 196 alin. (1) lit. a), din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ 

 
 

HOTĂRĂŞTE :  
 

Art.1. Se aprobă ca  domnul Manea Constantin, reprezentant al UAT Tintesti în 
Adunarea Generala a Actionarilor  Trans Bus S.A., să participle si să reprezinte UAT 
Tintetesti în Adunarea Generală a Actionarilor Societatii Comerciale “Trans Bus S.A.”, 
ce va avea pe ordinea de zi “modificarea actului constitutive al SC TRANS URBI 
MIXTURI SRL.” 

 



    Art. 2. Reprezntantul UAT Tintesti, va vota pentru aprobarea modificarii actului 
constitutive al SC TANS MIXTURI SRL, în urmatoarele conditii prevazute în anexa 1 la 
prezenta. 

 
Art.3. Secretarul general al UAT va aduce la cunoştinţă publică, persoanelor, 

compartimentelor, autorităţilor şi instituţiilor interesate prevederile prezentei hotarări 
şi o va înainta la Instituţia Prefectului Judeţului Buzău. 

 
 

    Preşedinte de Sedinta,               Contrasemnează pentru legalitate, 
                 CONSILIER LOCAL                         SECRETAR GENERAL AL UAT, 
                      Lambru Iulian                                       Petrescu Sandina  
 
 
Nr. 23/27 Aprilie 2020 
Tintesti,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         
 
 
 
 
     Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Tintești în ședință ordinară din 
data de 27.04.2020, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1), din O.G 57/2019, privind Codul 
administrativ, cu un număr de: 13 voturi ,,pentru,,;  0  voturi ,,împotrivă,,;  0  ,,abțineri,, din numărul 
total de 13 consilieri în funcție și 13 consilieri locali prezenți la ședință.                                                                                                                       


