
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 
COMUNA VADU PASII 

CONSILIUL LOCAL VADU PASII 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 1 
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Vadu Pasii in  Adunarea Generala 

a Actionarilor Societatii Comerciale “Trans Bus S.A.”  
 

Consiliul Local al Comunei Vadu Pasii ,Judeţul  Buzău; 
       Având în vedere: 

- Referat de aprobare  nr. 758/20.01.2021 a domnului Firon Gheorghe, primarul 
comunei Vadu Paşii; 

- Raporul compartimentului de specialitate nr. 759/20.01.2021 intocmit de dna 
consilier juridic Nechifor Cristina; 

- Avizul comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială, 
buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, 
gospodărire comunală, servicii şi comer nr.  1062/27.01.2021; 

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

completarile ulterioare; 
- Faptul ca UAT Vadu Pasii, prin Consiliul local este actionar, detinand 1% din 

capitalul social al Trans Bus S.A. Buzau. 
    în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) și alin. (3) lit. d), art. 131, art. 139 alin. (1) și 
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 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ 
 

HOTĂRĂŞTE :  
 

Art.1. Se desemneaza domnul Dragu Ion, administrator public al UAT Vadu Pasii sa 
reprezinte  Consiliului local Vadu Pasii in Adunarea Generala a Actionarilor  Trans Bus S.A.. 

    Art. 2. Reprezntantul UAT Vadu Pasii, domnul Dragu Ion, va participa la sedintele AGA 
TANS BUS SA, VA sustine interesele UAT Vadu Pasii si va vota proiectele supuse dezbaterii.  

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. 
                      
    
                 INITIATOR,                         AVIZAT, 
                    PRIMAR                                      SECRETAR GENERAL, 
 
             FIRON GHEORGHE                    TUDORIE FLORENTINA OANA 
 
 
 VADU PASII 
IANUARIE 2021 
 Hotărârea a fost adoptată cu   voturi pentru,  voturi împotrivă şi  abţinere din 
numărul total de 15 consilieri locali  în funcţie şi   consilieri locali prezenţi la şedinţă.                                                   
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Nr.  
 
 

 
 

REFERAT DE APROBARE 
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Vadu Pasii in  Adunarea Generala 

a Actionarilor Societatii Comerciale “Trans Bus S.A.” 
 

In conformitate cu prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrative, dispozitiile Legii Societatilor nr. 31/1990, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare si avand in vedere  faptul ca UAT Vadu 
Pasii, prin Consiliul local este actionar, detinand 1% din capitalul social al Trans 
Bus S.A. Buzau, 

    în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) și alin. (3) lit. d), art. 131, art. 
139 alin. (1) și 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 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrative, am initiat proiectul de hotarare privind 
desemnarea domnului Dragu Ion, administrator public al UAT Vadu Pasii sa 
reprezinte  Consiliului local Vadu Pasii in Adunarea Generala a Actionarilor  Trans 
Bus S.A... 

In sensul celor de mai sus supun spre dezbatere si aprobare proiectul inițiat. 
 
 
 

INIȚIATOR 
PRIMAR 

FIRON GHEORGHE 
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RAPORT  
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Vadu Pasii in  

Adunarea Generala a Actionarilor Societatii Comerciale “Trans Bus S.A.” 
 

Subsemnata nechifor Cristina, comsilier juridic in aparatul de specialitate al 
primarului comunei Vadu Pasii, judeţul Buzău, analizând proiectul de hotărâre 
iniţiat, a constatat următoarele: 

- acesta a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale în domeniu; 
- proiectul de hotărâre iniţiat respectă condiţiile de fond şi formă cerute de  

legislaţia în vigoare; 
- obiectivele realizării proiectului au în vedere desemnarea domnul Dragu 

Ion, administrator public al UAT Vadu Pasii sa reprezinte  Consiliului local Vadu 
Pasii in Adunarea Generala a Actionarilor  Trans Bus S.A., acesta, va participa la 
sedintele AGA TANS BUS SA, VA sustine interesele UAT Vadu Pasii si va vota 
proiectele supuse dezbaterii.  

În aceste condiţii avizez favorabil proiectul de hotărâre privind desemnarea 
reprezentantului Consiliului Local Vadu Pasii in  Adunarea Generala a 
Actionarilor Societatii Comerciale “Trans Bus S.A.” 

 
 
 

CONSILIER JURIDIC, 
 

NECHIFOR CRISTINA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
R O M Â N I A 

JUDEŢUL BUZĂU 
COMUNA VADU PAŞII 

Telefon: 0238/788109 Fax : 0238/788419 

COMISIA DE SPECIALITATE 
Nr. _________/__________2021 

	
 

AVIZUL 
 COMISIEI DE SPECIALITATE 

La proiectul de hotărâre privind  
desemnarea reprezentantului Consiliului Local Vadu Pasii in  Adunarea 

Generala a Actionarilor Societatii Comerciale “Trans Bus S.A.” 
 
 

Comisia de specialitate a Consiliului local al comunei Vadu Paşii, pentru 
programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea 
domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, 
servicii şi comer analizând materialele înaintate împreună cu proiectul de hotărâre 
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Vadu Pasii in  
Adunarea Generala a Actionarilor Societatii Comerciale “Trans Bus S.A.”, 
am constatat şi stabilit:  

- proiectul de hotărâre s-a întocmit cu respectarea prevederilor legale în 
vigoare, în domeniu; 

- există raportul compartimentului de specialitate întocmit şi depus de către 
reprezentantul compartimentului, şi avizul favorabil  dat proiectului de hotărâre; 

Având în vedere că materialele au fos întocmite conform prevederilor legale, 
comisia de specialitate se declară de acord cu proiectul de hotărâre şi propune ca 
acesta să fie analizat şi aprobat în forma prezentată, de către Consiliul local, în 
prima sa şedinţă. 

 

Preşedinte,       Secretar, 

 
 
 

 


