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HOTĂRÂREA NR. 123 
Din 15 iulie 2019 

privind înfiinţarea societăţii Regia Serv Transport S.R.L. 
ca operator de transport regional pe teritoriul unităţii administrativ teritoriale oraş 

Buftea şi al unităţii administrativ teritoriale comuna Corbeanca 

Consiliul local al oraşului Buftea, 
Având în vedere: 

• Referatul de aprobare prezentat de domnul Pistol Gheorghe, primarul oraşului Buftea 
la proiectul de hotărâre privind înfiinţarea societăţii Regia Serv Transport S.R.L. ca 
operator de transport regional; 

• Raportul de specialitate întocmit de Compartimentul de Autorizare pentru Serviciile 
de Transport Public Local; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Buftea nr. 113/27 .06.2019 privind asocierea 
unitătii administrativ teritorială oras Buftea cu unitatea administrativ teritorială comuna 
Corb~anca, în scopul înfiinţării unui Operator de Transport Public Regional care să opereze 
conform Planului de Mobilitate Urbană Durabilă; 

• Hotărârea Consiliului Local al comunei Corbeanca nr. 29/20.06.2019 privind asocierea 
unitătii administrativ teritoriale comuna Corbeanca cu unitatea administrativ teritorială oras 
Bufte~, în scopul înfiinţării unui Operator de Transport Public Regional care să opereze 
conform Planului de Mobilitate Urbană Durabilă; 

• Dovada privind disponibilitatea şi rezervarea firmei nr. 85028/01.07.2019 eliberată de 
Oficiul Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Ilfov; 

• Prevederile Legii nr. 51 /2006 a serviciilor de utili tăţi publice, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

• Prevederile Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

• Prevederile Legii nr. 31 / 1990 privind societăţile comerciale, cu modificările şi 
completările ulterioare, ale Ordonanţei de Urgenţă nr. 109/2011 privind guvernanţa 
corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare şi ale 
Normelor de aplicare a acesteia adoptate prin Hotărârea Guvernului nr. 722/2016; 

• Prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier 
de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191 / 69 şi nr. 11 07 /70 ale 
Consiliului ; 

• Prevederile Legii nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

• Art.13 Principiul adaptabilităţii din Codul Administrativ, aprobat prin Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr. 57 /2019; 

• Avizul Comisiei Juridice şi de Disciplină; 
• Avizul Comisiei pentru Activităti Economice si Fi nanciare; 
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. ,(1 ), alin. (2) lit. a), lit. c), lit. d), lit. e), 

alin. (3) lit. (d), lit. e), alin . 6 lit. (a), alin. (9) lit. (c), art. 92 alin. (1) alin . (2) lit. (b), art. 
155 alin. (5) lit. (a), art. 297 alin. (1) lit. d) şi art. 349 din Codul Administrativ aprobat prin 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57 / 2019; 



În temeiul art.139 alin. (3) lit. (f), lit. (h) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul 
Administrativ aprobat prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57 /2019, 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1. Se aprobă 'infiinţarea unei societăţi cu răspundere limitată având obiect 
principal de activitate transportul urban de călători, în următoarele condiţii: 

a. Denumire societate: Regio Serv Transport S. R. L. 
b. Forma societate: societate cu răspundere limitată 
c. Obiectul principal de activitate: cod CAEN 4931 Transporturi urbane, suburbane 

şi metropolitan de călători 
d. Durata societăţii: nelimitată 
e. Asociaţi: 

1. U.A.T. oraş Buftea prin Consiliul Local al oraşului Buftea, cu sediul în 
oraşul Buftea, Piaţa Mihai Eminescu nr. 1 reprezentă prin primar Pistol 
Gheorghe 

2. U.A.T. comuna Corbeanca prin Consiliul Local al comunei Corbeanca, cu 
sediul în comuna Corbeanca, str. Independenţei nr. 14 reprezentată prin primar 
Valeriu Anton 

Art. 2. (1) Capitalul social total subscris şi integral vărsat de acţionari este 'in 
valoare de 1000 lei divizat în 100 părţi sociale, fiecare în valoare nominal de 10 lei, prin 
aport în numerar, astfel: 

► Oraşul Buftea prin Consiliul Local Buftea -510 lei, corespunzător unui 
număr de 51 părţi sociale şi unei cote de participare de 51 % 

► Comuna Corbeanca prin Consiliul Local Corbeanca · 490 lei, corespunzător 
unui număr de 59 părţi sociale şi unei cote de participare de 49 % 

(2) Participarea acţionarilor la profit şi la suportarea pierderilor se 
stabileşte potrivit cotei de participare a fiecăruia la capitalul social, după cum 
urmează: 

► Oraşul Buftea prin Consiliul Local Buftea 
► Comuna Corbeanca prin Consiliul Local Corbeanca 

· 51 % 
· 49 % 

Art. 3. (1) Se aprobă Actul Constitutiv al Societăţii Regio Serv Transport S.R.L., 
prevăzut în Anexa nr. 1 care face parte integrantă la prezenta hotărâre; 

(2) Se împuterniceşte primarul oraşului Buftea, domnul Pistol Gheorghe, să 
semneze în numele U .A. T oraş Buftea • prin Consiliul Local, Actul Constitutiv al societăţii 
Regio Serv Transport S. R. L.; 

Art. 4. Se aprobă componenţa membrilor în Consiliul de Administraţie al societăţii 
Regio Serv Transport S.R.L., după cum urmează: 

Domnul Zigmund Alexandru-Cristian cetăţean român, născut la data de ---------1. 

în calitate de administrator si Presedinte al 
ConsWului de Administraţie, numit pentru o perioadă de 2 ani, ce poat~ fi reînnoită în 
condiţiile legii; 

2. Domnul Balea Vasile ·Adrian, cetăţean român, născut la data de , în 
, posesor 

având CNP ------------------------------- în calitate de administrator, numit pentru o perioadă de 2 ani, ce poate fi 
reînnoită în condiţiile legii; 
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3. O.na/Dl.. .... , cetăţean român, născut la data de ..... , în . . ..... , domiciliat în 
.. . ... , ............ , Str . ......... . nr .. .. , posesor al C.l. seria .... nr ..... , eliberată de ..... . 
.. . . . . . .. . la data de . .... , având CNP ... ... .. , in calitate de adm;n;strator, numit pentru o 
perioadă de 2 ani, ce poate fi reînnoi tă în condiţiile legii; = 

Art. 5. Din partea U.A.T. oraş Buftea, domnul primar Pistol Gheorghe este desemnat 
să facă parte din Adunarea Generală a Asociaţilor societăţii Regi o Serv Transport S. R. L. 

Art. 6. (1) În vederea asigurării sediului social al societăţi i Regia Serv Transport 
S. R. L., se aprobă darea în folosinţă gratuită, pe o perioadă nelimitată, a spaţiului situat în 
clădirea Primăriei oraşului Buftea, Piaţa Mihai Eminescu nr. 1, etaj 3, camera E210. 

(2) Se aprobă Contractul de comodat prevăzut la anexa nr. 2 la prezenta 
hotărâre; 

Art. 7. Cheltuielile necesare pentru înfiinţa rea societăţi i Regia Serv Transport S. R. L. 
se asigură din bugetele locale ale celor doi asociaţi, respectiv U.A.T. oraş Buftea Buftea şi 
U.A.T. comunei Corbeanca. 

Art. 8 . Se împuterniceste dl. Năstase Alexandru cetăţean roman, domiciliat în Ors. 
născut la data deJ 

identificat cu _________ , eliberat de------------------
efectueze operaţiunile bancare necesare pentru depunerea capitalului social 
îndeplinească toate formalităţile privitoare la înfi inţarea şi înregistrarea societăţii 
Serv Transport S.R.L. la Registrul Comerţului. 

Art. 9. Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a 
prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia primarului oraşului ~uftea, Unităţii 
Administrativ Teritoriale Comuna Corbeanca, serviciilor de specialitate în vederea ducerii la 
îndeplinire şi Instituţiei Prefectului Judeţului Ilfov. 

Contrasemnează, 
SECRETAR, 

ANG~,LIANA - ~~AELA 

~~ţ/ ._ / (_/ 
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